ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 584
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По първа точка
Избор на Председател на Общински съвет – Лом.
Д.р Христова подложи на гласуване състава на комисията, която да проведе тайното
гласуване за избор на Председател на Общинският съвет.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 584
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 избира комисия в
състав:
1. Веселин Николов
2. Гинка Иванова
3. Росен Рангелов
Която да проведе тайното гласуване за избор на Председател на Общинският съвет.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 585
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По първа точка
Избор на Председател на Общински съвет – Лом.
След проведеното тойно гласуване с 16 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 1недействителна
бюлетина Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 585
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 24, ал. 1, от ЗМСМА и чл.
5, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лом
избира Борислав Цветанов Борисов за Председател на Общински съвет – Лом.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 586
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По втора точка
Заповед № АК-04-33/13.11.2014 г. на Областният управител на област Монтана.
Д-р Л. Христова подложи на поименно гласуване отмяната на решение № 579 от
Протокол № 74/24.10.2014 г.
След проведеното поименно гласуване с 19 гласа „за“ Общинският съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 586
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
отменя свое решение № 579 от Протокол № 74/24.10.2014 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 587
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По трета точка
Докладна записка № 145/17.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Информация за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Лом за
първото шестмесечие на 2014 г.
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „за“ Общинският съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 587
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси приема представената
информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лом за първото
шестмесечие на 2014 г. по приходната и разходната му част.
Неразделна част от представената информация е приложения отчет за касово
изпълнение на бюджета на община Лом към 30.06.2014 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 588
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По четвърта точка
Докладна записка № 136/28.10.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Представяне за одобрение пазарната оценка на общински имот, включен в Програмата
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Лом през
2014 г., за продажба.
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 16 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 588
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти:
1. Приема пазарната оценка на общински имот, представляващ: Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 44238.505.2257.6.11 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Лом със застроена площ 96 кв.м. (магазин), заедно със
съответното право на строеж върху земята, разположен в партерния етаж на жилищен
блок на ул.”Славянска” № 52 в гр. Лом в размер на 58 630.00 лв. (Петдесет и осем
хиляди шестстотин и тридесет лева).
Към пазарната цена се следват 2% режийни разноски и 2,6% данък за
придобиване на имущество по възмезден начин.
Данъчната оценка на имота е 42959.90 лв.
2. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга, издаде
заповед и сключи договор за покупко- продажба.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 589
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По пета точка
Докладна записка № 137/28.10.2014 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.
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 17 гласа „за“ и 1 гласа „против“ Общинският
съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 589
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от
Закона за местно самоуправление и местна администрация и 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 III-Б: Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на
чл. 35, ал. 1 от ЗОС, под № 8, следния имот:
8. Поземлен имот с иднетификатор 44238.501.478 „стар идентификатор 170008 по
плана на земеразделяне на кв. Младеново, гр. Лом“ с площ 2693 кв. м., находящ се
в местността „При черквата” в землището на кв. Младеново, гр. Лом, категория на
земята – четвърта.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 590
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По шеста точка
Докладна записка № 138/28.10.2014 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.
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 17 гласа „за“ и 1 гласа „въздържал се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 590
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:
Записва в раздел ІІІ- Б: Продажба на земя- частна общинска собственост, на
собственика на законно построената върху нея сграда с отстъпено право на строеж, по
реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, следния имот под № 1:
Поземлен имот с идентификатор 44238.506.2386 по кадастралната карта на гр.
1. Лом, с площ 327 кв.м., находящ се на ул. Стадиона № 9 в гр. Лом ( стар
идентификатор УПИ V в кв. 121 по регулационния план на гр. Лом).

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 591
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По седма точка
Докладна записка № 139/10.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Представяне за одобрение пазарната оценка на общински дял от недвижим имот,
включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска хсобственост
на Община Лом през 2014 г., за прекратяване на съсобственост.
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „за“ Общинският съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 591
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.
22, ал. 1 и ал. 2 и чл. 27, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти:
1. Приема пазарната оценка на общинския дял от недвижим имот,
представляващ: 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.,
разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.505.764, находяща се на
ул.”Дунавска” № 34 в гр. Лом ., в размер на 36 910.00 лв. ( Тридесет и шест хиляди
деветстотин и десет лева). Пазарната оценка на целия имот е 110 740.00 лв.
Данъчната оценка на общивския дял е 19 893.44 лв.
Към пазарната оценка се следват 2% режийни разноски и 2,6% данък за
придобиване на имущество по възмезден начин.
2. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за
покупко- продажба на имота по т.1 със съсобствениците на имота: Тихомир Богданов
Мустаков, Николай Богданов Мустаков, Лилия Николаева Мустакова, Зорница Боянова
Машкина, Бояна- Лилия Боянова Залцманн и Людмила Боянова Христова.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 592
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По осма точка
Докладна записка № 140/13.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за
настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“ – град Лом.
Д-р Л. Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 592
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация и чл. 36, ал. 2, т. 7,а,вв и чл. 36в, ал. 1,
т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане:
1. Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или
деменция“, считано от 01.01.2015 г., с адрес – град Лом, ул. „Каймак Чалан“ № 9
и капацитет 10 места.
2. Възлага на Кмета на Община Лом да изпрати решението на Общинския съвет –
Лом до Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Монтана, за изготвяне
на предложение до Изпълнителния Директор на Агенция за социално
подпомагане.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 593
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По девета точка
Докладна записка № 141/13.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за
настаняване от семеен тип – За по-щастливо детство“ – град Лом.
Д-р Л. Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 593
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация и чл. 36, ал. 2, т. 7,а,аа и чл. 36в, ал. 1,
т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане:
1. Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“, считано от
01.01.2015 г., с адрес – град Лом, ул. „Шести Септември“ № 1 и капацитет 12
места.
2. Възлага на Кмета на Община Лом да изпрати решението на Общинския съвет –
Лом до Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Монтана, за изготвяне
на предложение до Изпълнителния Директор на Агенция за социално
подпомагане.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 594
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По десета точка
Докладна записка № 142/13.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за
настаняване от семеен тип – Нов дом – нов шанс“ – град Лом.
Д-р Л. Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 594
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация и чл. 36, ал. 2, т. 7,а,аа и чл. 36в, ал. 1,
т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане:
1. Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“, считано от
01.01.2015 г., с адрес – град Лом, ул. „Цар Симеон“ № 36а и капацитет 9 места.
2. Възлага на Кмета на Община Лом да изпрати решението на Общинския съвет –
Лом до Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Монтана, за изготвяне
на предложение до Изпълнителния Директор на Агенция за социално
подпомагане.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Р. Рангелов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 595
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По единадесета точка
Докладна записка № 146/21.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Предложение за предоставяне безвъзмездно право на управление и ползване на имот –
частна общинска собственост на юридически лица на бюджетна издръжка.
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „за“ Общинският съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 595
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал.1 и 3 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл. 8, ал.3, т.5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
І. Дава съгласието си да се предостави безвъзмездно право на управление и
ползване на :
1. Пет помещения с обща площ 56 кв.м., находящи се в административна сграда
с идентификатор 44238.505.6223.7 по кадастралната карта на гр. Лом, ул. „Кирил
Петров” № 1, гр. Лом, на Управителния съвет на общинска основна организация на
Съюза на инвалидите в България – гр. Лом, за срок от пет години.
2. Едно помещение с площ 10 кв.м., находящо се в административна сграда с
идентификатор 44238.505.6223.7 по кадастралната карта на гр. Лом, ул. „Кирил
Петров” № 1, гр. Лом, на Териториална съюзна организация на Съюза на слепите в
България – гр. Лом, за срок от пет години.
3. Четири помещения и прилежащ коридор с обща площ 70 кв.м и самостоятелна
тоалетна, находящи се в административна сграда с идентификатор 44238.505.6223.7 по
кадастралната карта на гр. Лом, ул. „Кирил Петров” № 1, гр. Лом, на Дирекция
„Социално подпомагане”- гр. Лом, за нуждите на Отдел „Закрила на детето”, за срок от
пет години.
4. Три помещения с обща площ 55 кв.м, находящи се в административна сграда
с идентификатор 44238.505.6223.7 по кадастралната карта на гр. Лом, ул. „Кирил
Петров” № 1, гр. Лом за нуждите на Проект „И аз имам семейство” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., по който Община Лом е
партньор на Екипа по приемна грижа, за срок до приключване на проекта.
ІІ. Упълномощава кмета на Община Лом да сключи договори за безвъзмездно
ползване и управление с цитираните ползватели.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 596
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ

По дванадесета точка
Докладна записка № 147/24.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на
преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на
градското обзавеждане.
Д-р Л. Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 596
Общински съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
съобразно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, приема Наредба за
условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и
обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане”, съгласно
/Приложение № 1/.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 597
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По тринадесета точка
Докладна записка № 148/26.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Одобрение на План – сметка за 2015 г. на ОП „Чистота – Лом“
Д-р Л. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 597
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и на основание чл. 8,
ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Общински съвет Лом:
1. Одобрява План-сметка за разходите на Община Лом за всяка дейност през 2015 г., както
следва:
Чл. 66 от ЗМДТ за ПЛАН 2015 г.
ПЛАН
– ОБЩО ПЛАН 2015
разходване
на
ПРОГНАЗА
Г.
средствата събрани
ПРЕХОДЕН
от ТБО
ОСТАТЪК 2014 Г.
т.1. чл. 66 от ЗМДТ 100 000,00 лв.
100 000,00 лв.
Осигураване
на
съдове за съхранение
на битови отпадъциконтейнери, кофи и
др.
т.2. чл. 66 от ЗМДТ
294 217,86 лв.
100 000,00 лв.
394 217,86 лв.
1. Сметосъбиране и
сметоизвозване.
2. Закупуване на 200 000,00 лв.
200 000,00 лв.
фабрично нов
специализиран
товарен
автомобил
Т.3 чл. 66 от ЗМДТ
301 395,72 лв.
301 395,72 лв.
Депониране
вкл.
Отчисленията по чл.
60 и чл. 64 от ЗОУ
Т.4 чл.. 66 от ЗМДТ
288 633,12
288 633,12 лв.
Почистване
на
обществени територии
ОБЩО ЛВ.
884 246,70
400 000,00 лв.
1 284 246,70 лв.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 598
ОТ ПРОТОКОЛ № 77/28.11.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четиринадесета точка
Докладна записка № 149/27.11.2014 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
ПУП – ПР за разделяне на УПИ II „За озеленяване“, кв. 254 по плана на гр. Лом и
образуване на нови УПИ II „За озеленяване“ и УПИ IV „За озеленяване“.
Д-р Л. Христова подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 17 гласа „за“ и 1 глас „против” Общинският съвет на
Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 598
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и
съобразно чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет на Община Лом разрешава
изработването на ПУП – ПР за разделяне на УПИ II „За озеленяване“, кв. 254 по плана
на гр. Лом и образуване на нови УПИ II „За озеленяване“ и УПИ IV „За озеленяване“.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

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

