ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 75
ОТ ПРОТОКОЛ № 12/11.04.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По първа точка
Докладна записка № 85/30.03.2016 г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Възможност за кандидатстване на Църковното настоятелство при църква
„Света Богородица“, с. Сталийска махала, Община Лом за безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект за ремонт,
реконструкция, консервация, реставрация, вертикална планировка и прилежащи части.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проеденото поименно гласуане с 23 гласа „за“ и 1 глас „против“ Общинскщият
съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 75
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА:
Приема, че проектното предложение на църковното настоятелсто при Храм
„Света Богородица“, с. Сталийска махала „Ремонт на църква „Сета Богородица“ и
вертикална планировка на прилежащо пространство“ по подмярка 7.6 „Проучване и
инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природно
наследство на селата“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
съответсва на приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Лом за
периода 20142020 г. и по конкретно:
Приоритетна област 3: „Техническа инфраструктура и околна среда“
Стратегическа цел 3: „ Развитие на техническа инфраструктура, водеща до
растеж и опазване на околната среда“.
Приоритет 3.3: „Повишаване качествата на селищната среда“
Специфична цел 3.3.1: „Развитие на инфраструктурата за свободното време и
спорт“
Мярка 3.3.1.2: „Подкрепа за проекти за обновление на религиозни храмове и
мемориални паметници с културна и социална значимост“

ПРОТОКОЛЧИК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Анелия Ангелова/
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 76
ОТ ПРОТОКОЛ № 12/11.04.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По втора точка
Докладна записка № 86/30.03.2016 г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Подписване на споразумение за портньорство между Община Лом и СОУ
„Отец Паисий“ гр. Лом за проектно предложение по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила“.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проеденото поименно гласуане с 24 гласа „за“ Общинскщият съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 76
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 61 от ЗМСМА одобрява
споразумение за общинско сътрудничество мужду Средно общообразователно училище
„ Отец Паисий“ – гр. Лом, Сдружение „Стримон днес“ и Община Лом по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансоа помощ № BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи
или получили международна закрила“.

ПРОТОКОЛЧИК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Анелия Ангелова/
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 77
ОТ ПРОТОКОЛ № 12/11.04.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По трета точка
Преобразуване на Професионална гимназия по хранене и земеделие „Д. И. Менделеев“,
гр. Лом от държавно в общинско училище, считано от 3 май 2016 г.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проеденото поименно гласуане с 23 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“
Общинскщият съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 77
1. На осноание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, приема предложението на Министерството на
земеделието и храните за промяна статута на Професионална гимназия по
хранене и земеделие „Д. И. Менделеев“ – гр. Лом от държавно в общинско
училище, считано от 3 май 2016 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация възлага на кмета на община Лом да предприеме всички
необходими действия, свързани с изпълнение на решението по т. 1 и
преминаване на Професионална гимназия по хранене и земеделие „Д. И.
Менделеев“ – гр. Лом на финансиране от Община Лом, след издаване заповед на
Министъра на образованието и науката.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация възлага на кмета на община Лом да предприеме
необходимите действия , свързани с осъществяването на процедурата по
деактуване на училищните имоти от публична държавна собственост в публична
общинска собственост, след издаване заповед на Министъра на образованието и
науката.

ПРОТОКОЛЧИК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Анелия Ангелова/
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 78
ОТ ПРОТОКОЛ № 12/11.04.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По трета точка
Докладна записка № 89/06.04.2016 г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Подписване на споразумение за партньорство между Община Лом и
Фондация Младеново – гр. Лом, Професионална гимназия по производствени
технологии – гр. Лом, Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя"
– с. Ковачица, Сдружение "Европейски образователен институт" – гр. Монтана, за
проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция
на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проеденото поименно гласуане с 23 гласа „за“ Общинскщият съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 78
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 61 от ЗМСМА одобрява
споразумение за общинско сътрудничество между Фондация Младеново - гр. Лом,
Професионална гимназия по производствени технологии – гр. Лом, Професионална
гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ – с. Ковачица, Сдружание „Европейски
образователен институт“ – гр. Монтана и Община Лом по схема за предоставяне на
безъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила“.

ПРОТОКОЛЧИК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Анелия Ангелова/
/Христина Христова/

