ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 580
ОТ ПРОТОКОЛ № 75/28.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По първа точка
Докладна записка № 134/24.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно: Издаване на
запис на Заповед на Кмета на Община Лом със срок за обезпечаване на авансово плащане по Договор за
безвъзмездна финансова помощ: No BG161PO001/5-02/2012 /016, сключен с МРР в качеството му на
Договарящ орган за проект: „Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие
и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 20142020 г.” Договорът е финансиран по: Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Ос 5: „ Техническа помощ”, Oперация 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”,
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 “ В подкрепа за
следващия програмен период ” .
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 15 гласа „за” и 1 гласа „въздържал се” Общинският съвет на
Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 580
Общинският съвет на Община Лом на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 4 т.4.1. от
Специалните условия на Договор за безвъзмездна помощ No BG161PO001/5-02/2012 /016, по проект:
„Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност
на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г.” Договорът е
финансиран по: Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Ос 5: „ Техническа помощ”,
Oперация 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” .
Упълномощава Кмета на Община Лом да подпише, съобразно срока на договора, Запис на
Заповед, без протест, без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за
безвъзмездна No BG161PO001/5-02/2012/016, по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти,
включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване
през следващия програмен период 2014-2020 г.” Договорът е финансиран по: Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Ос 5: „ Техническа помощ”, Oперация 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по
ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 “ В
подкрепа за следващия програмен период ” .
ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 581
ОТ ПРОТОКОЛ № 75/28.10.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По втора точка
Докладна записка № 135/24.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно: Промени в
списъчния състав на КВ
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 16 гласа „за” Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 581

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Лом приема предложената
промяна, както следва:

РБ
ОБЕКТИ
функция
§5100, 1.13. Ремонт на дневен
център за стари хора, ул. "Х.
Димитър", гр. Лом
О5
§5100, 1.14. Текущ ремонт на
коридор и преустройство на две
стаи в ЦНСТДМ "За пощастливо детство"
О5
§5100, 1.15. Ремонт на два
апартамента на ул. "Призрен",
вх. Г, ап. 5 и ап. 6 за Център за
временно настаняване
О5
§5200, 2.21. Доставка на бус за
нуждите на Домашен социален
патронаж
О5
§5100, 1.12. Дейности по
отстраняване на констатирани
дефекти и необходими ремонтни
работи по проект: "Изграждане и
възстановяване на градска
крайречна зона Лом" по Договор
BG161РО001/1.4-02/2008/005
О6
§5100, 1.2. Ремонтцентрален
площад, прилежащ към
читалище "Виолета Рангелова"
с. Трайково, общ. Лом
О6
§5200, 2.22. Доставка на
специализирана
сметопочистваща машина за ОП
"Чистота"
О6
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0

0
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§5200, 2.3. Подмяна котел за
отоплителна инсталация /ЦДГ
14/
§5200, 2.4. Проектиране на
приют за кучета
§5200, 2.5. Проектиране на нов
гробищен парк
§5200, 2.6. Проектиране кабелна
мрежа ПК и телефонна централа
Общинска администрация
§5200, 2.9. Инженеринг
/техническо-проектна
документация и основен ремонт/
на пътна настилка ул. "Радецки",
гр. Лом
§5200, 2.18. Изготвяне на Общ
устройствен план на Община
Лом
§5200, 2.19. Изготвяне на
екологична оценка на Общ
устройствен план на Община
Лом
ОБЩО
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0
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Забележка: Финансирането на позиция 2.21. Доставка на бус за нуждите на Домашен социален
патронаж е от собствени бюджетни средства на дейността. Финансирането на позиция
1.13.Ремонт на Дневен център за стари хора, ул. "Х. Димитър", гр. Лом е от преходния остатък
на дейността от 2013 г.Финансирането на позиция 2.22. Доставка на специализирана
сметопочистваща машина за ОП "Чистота" е от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
Финансирането на позиция 1.14.Ремонт на коридор и преустройство на две стаи в ЦНСТДМ
"За по-щастливо детство" е от преходния остатък на дейността от 2013 г. Обща сума 154 660
лева
Забележка: Разликите се поемат от дисбаланса в Проект за Капиталовите разходи на
Община Лом за 2014 г. в размери, както следва: от Републикански бюджет - 5 600 лева и от
Местен бюджет - 32 534 лева
Възлага на Кмета да извърши промяната.
Приложение: Актуализирано Приложение №2
ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

