ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 571
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По първа точка
Включване на Борислав Михов Петков – общински съветник в постоянни комисии към
Общински съвет – Лом
Р. Рангелов подложи предложението на гласуване.
След проведеното гласуване с 19 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 571
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет на Община Лом реши
Борислав Михов Петков да бъде включен в комсиите по „Развитие на младежта, спорта,
отдиха и туризма“, „Здравеопазване и контрол на общинските здравни заведения“ и
„Социални дейности, етични и демографски въпроси“.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 572
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По втора точка
Докладна записка № 118/05.09.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за временно
възмездно ползване.
Р. Рангелов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното гласуване с 16 гласа „за“, 4 гласа „въздържал се“ Общинският съвет
на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 572
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14,
ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 13, ал.2, т.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Дава съгласите си да се даде за временно възмездно ползване под наем на
ДЗЗД „Обединение ЗГС-ЛОМ”, ЕИК 176736326, част от недвижим имот- частна
общинска собственост, представляваща: 255 кв.м. от масивна сграда (хале) с
идентификатор 44238.506.9591.1 и целия двор, находящ се на ул.”Пристанищна” (до
надлеза), за срок от девет месеца, до реализиране на проект „Изграждане на зелена и
достъпна градска среда в град Лом”.
2. Упълномощава Кмета на Община Лом да сключи договор за наем за имота по
т.1, съгласно Тарифата за базисни наемни цени на общински имоти за стопанска
дейност.
3. Задължава управителя на ОП „Чистота- Лом”, да предаде определената част
по.1 от предоставения му за управление общински недвижим имот на „Обединение
ЗГС-ЛОМ”.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 573
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По четвърта точка
Докладна записка № 122/26.09.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Разрешение за разсрочване и отсрочване на задължения за местни данъци и такси.
Р. Рангелов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното гласуване с 15 гласа „за“, 3 гласа „въздържал се“ Общинският съвет
на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 573
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.
4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ дава съгласие кметът на Община Лом да издаде
разрешение, с което дадопусне задълженията на „Хидротурс 94“ ООД с ЕИК
831902729и адрес гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, представляващи 50 427,45
лв. главница за Данък върху недвижимите имоти за периода 2009 – 2013 г. и 11 320,04
лв. главница за Такса битови отпадъци за 2013 г., както и лихвите върху тях до деня на
издължаване, да бъдат разсрочени и отсрочени за срок от 30 месеца, съгласно изготвен
погасителен план, при следните условия:
1. Длъжникът да плаща текущите си задължения редовно и да не просрочва
одобрения погасителен план/падежът на отсроченото вземане.
2. При неизпълнение на две вноски, съгласно погасителния план, разрешението за
разсрочване и отсрочване да се отнема и дълживите суми да станат незабано
изискуеми заедно със законната лихва от датата на даденото разрешение.
3. При неизпълнение на падежа на отсроченото вземане, длъжникът да бъде
уведомен за незабавната изискуемост на отсрочените вземания заедно със
законната лихва от датата на даденото разрешение.
4. Последователността на погасяване да е съгласно разпоредбата на чл. 169 от
ДОПК – главница, лихви.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 574
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По осма точка
Докладна записка № 127/13.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Отчет за изпълнение бюджета на община Лом за 2013 г.
Р. Рангелов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното гласуване с 16 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 574
1. Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 140, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 45,
ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом – приема
представената информация за изпълнение бюджета на Община Лом за 2013 г. по
приходната и разходдната му част.
2. Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 9 от Закона за общинския дълг, приема годишен отчет за
състоянието на общинския дълг като неразделна част от отчета за изпълнението
на бюджета за 2013 г., съгласно (Приложение № 1).

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 575
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По девета точка
Докладна записка № 128/14.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Предложение за допълване на приетата Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост на Община Лом през 2014 г.
Р. Рангелов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 575
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, допълва приетата Програма за управление и разпореждане с
имотите- общинска собственост на Община Лом за 2014 г., както следва:
Добавя в раздел ІІІ- Б: Прекратяване на съсобственост върху имоти между
общината, физически или юридически лица чрез продажба на частта на общината по
реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост, следния имот под № 3:
3.
3/9 ид.части от масивна двуетажна жилищна сграда с идентификатор 44238.505.764.1
по кадастралната карта на гр. Лом, със застроена площ 170 кв.м., находяща се на
ул.”Дунавска” № 34 в гр. Лом.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 576
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По десета точка
Докладна записка № 129/14.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Попълване на кадастрален план и план за регулация на с. Ковачица, общ. Лом, обл.
Монтана.
Р. Рангелов подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 20 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 576
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
съобразно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с решение на Общински експертен съвет от
13.10.2014 г. с протокол № 8, т. 1, одобрява „Попълването на кадастрален план и план
за регулация на с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана“.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 577
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По дванадесета точка
Докладна записка № 131/14.10.2014 г. от Росен Рангелов – Зам. Председател на ОбС –
Лом относно: Даване на съгласие за опрощава на неправилно получено парично
обезщетение за отглеждане на малко дете на Пенка Борисова Йорданова.
Р. Рангелов подложи докладната на поиманно гласуване.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 577
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Даване на съгласие за опрощаване на неправилно получено парично обезщетение за
отглеждане на малко дете на Пенка Борисова Йорданова

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 578
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По тринадесета точка
Докладна записка № 132/22.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Отчет за извършени разходи за командировки в страната за третото тримесечие на 2014
г.
Р. Рангелов подложи докладната на поиманно гласуване.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 578
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировки в страната, Общински съвет Лом приема извършените
разходи за командировки на Кмета на общината за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014
г. в размер на 488,83 лв. (четиристотин осемдесет и осем лева и 83 стотинки)

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 579
ОТ ПРОТОКОЛ № 74/24.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По четиринадесета точка
Докладна записка № 133/22.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
ПУП – ПР за разделяне на УПИ II „За озеленяване“ и образуване на нови УПИ II „За
озеленяване“ и УПИ IV „За озеленяване“
Р. Рангелов подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 15 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ Общинският съвет
на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 579
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет на Община Лом разрешава
изработването на ПУП – ПР за разделяне на УПИ II „За озеленяване“ и
образуване на нови УПИ II „За озеленяване“ и УПИ IV „За озеленяване“.
2. На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и съобразно чл. 124а, ал. 1 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет на Община Лом разрешава с
ПУП – ПР от РЕШЕНИЕ 1, УПИ IV да бъде преотредено в “За бензиностанция и
газостанция“.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д-р Л. Христова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

