ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 173
ОТ ПРОТОКОЛ № 22/07.09.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По първа точка
Докладна записка №184/06.09.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Обсъждане на ситуацията по повод възникнал тежък пътен инцидент в гр. Лом и
критичното състояние на пътищата на територията на община Лом, които са потенциална
заплаха за живота и здравето на жителите.
Христина Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 21 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№173
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13 и ил. 2 от
ЗМСМА:
1. Възлага на Кмета на Община Лом да предприеме действия за извеждане и
облекчаване на трафика от товарни автомобили от улиците на гр. Лом с цел
предотвратяване на други тежки инциденти.
2. Възлага на Кмета на Община Лом да запознае Министър-председателя и
Министъра на МРРБ с проблемите на републиканска пътна инфрастуктура и част от
уличната мрежа на Лом, като поиска поемане на конкретни ангажименти за реконструкция
на входните пътни артерии на гр. Лом от страна на правителството. За резултатите да бъде
информиран ОбС Лом.
3. Възлага на Кмета на Община Лом да поиска финансиране за проучване и
проектиране на „Нов вход на град Лом“, съвместно АПИ в рамките на инвестиционна
програма за 2017 г. на агенцията.
4. Подпомага финансово пострадалите от катастрофата и семейството им с 250,00
лв. Средствата са от Фонд за спешни и инцидентни случаи от гр. Лом както следва:
 Бойка Иванова Димитрова (30 г.)
 Илия Валентинов Илиев (33 г.)
 Таско Георгиев Апостолов (32 г.)
 Бисер Георгиев Петков (34 г.)
 Ивайло Нацолов Рангелов (33 г.)
 Начо Валентинов Илиев (30 г.)
 Магда Георгиева Методиева (32 г.)

5. Подпомага финансово семейството на починалия Златко Петков Зайков и
семейството с пострадалата къща Илия Валентинов Илиев с по 500,00 лв. Средствата са от
Параграф „Помощи по решения на Общински съвет“
6. Възлага на Кмета на Община Лом да запознае Министър-председателя и
Министъра на МРРБ с проблемите за изграждането на подземната инфраструктура на ул.
„Софийска“, както и необходимостта от изграждане на пречиствателна станция.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

