ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 618
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По втора точка
Докладна записка № 14/22.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Необходимостта от ново обсъждане на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на Община Лом, приета с решение
№ 609 от Протокол № 79 на Общински съвет – Лом, проведено на 22.12.2014 г. и
върнато за преразглеждане със Заповед на Областен управител Монтана № АК-04-5 от
13.01.2015 г.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 21 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа
„въздържал се“ Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 618
На основание чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и заповед № АК-04-5 от 13.01.2015 г. на
Областен управител на Област Монтана, Общински съвет Лом приема частични
измененията и допълненията на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом за 2015 г., приета с
решение № 609 от Протокол № 79 на Общински съвет – Лом, както следва:
1. Отменя незаконосъобразните текстове по констатациите на заповед № АК-04-5
от 13.01.2015 г. на Областен управител на Обласх Монтана, както следва:
1.1 членове № 15, 16, 30 ал. 1
1.2 в глава Втора, раздел IX, Приложение 2
- т. 8 Проверка на повторна или следваща молба /жалба, въпрос, за който има
официален отговор и няма нови документи, факти или обстоятелства от
Приложение № 2, Глава Втора, раздел IX, VII Писмени справки, становища и
удостоверения и такси
- графа VIII за издаване на Запиведи от Приложение № 2, Глава Втора, раздел IX
2. Приема по законосъобразност нови текстове на членове № 15, 15а, 15б, 15в, 16,
30 ал.1
БИЛО

СТАВА

Чл.15. (1) Във връзка с чл. 8, ал. 5 и 6 от
ЗМДТ, от частта „сметосъбиране и
сметоизвозване“
на
такса
битови
отпадъци, се освобождават, както следва:
1. Държавните
и
общинските
училища на територията на община Лом;

Чл.15. (1) Във връзка с чл. 8, ал. 5 и чл.71
т. 1 от ЗМДТ, от частта „сметосъбиране и
сметоизвозване“ на такса битови отпадъци
се освобождават, имоти на физически и
юридически лица, които не се ползват
през цялата година.

2. Имот на физически и юридически
лица, който:
2.1 не
се
обитава
трайно
и
целогодишно
2.2 не е деклариран като основно
жилище
2.3 на адреса на имота няма адресно
регистрирани лица
2.4 за
имота
няма
просрочени
задължения към Община Лом
2.5 не се ползва от съсобственик,
ползвател или наемател
2.6 през
цялатагодина
за
освобождаване, в имота няма да бъдат
извършвани строителни и/или ремонтни
дейности
(2) За освобождаването от таксата се
подава молба-декларацияв срок до 30
ноември на предходната година, а за
придобитите през годината имоти,
декларацията за освобождаване се
подава в 2-месечен срок от датата на
придобиването му.
(3) За установяване на обстоятелствата
по ал.1 кметът на Община Лом назначава
постоянно действаща комисия, която
извършва проверка по адреса, посочен в
молбата по ал.2. Комисията може да
извършва и други проверки, каквито
сметне за необходимо. При констатирано
ползване
на
декларираният
за
освобождаване имот, таксата се събира в
годишния размер.
(4) Компетентен орган, който разглежда
молбите е Комисията по ал.3.
(5)
Освобождаването
от
частта
„сметосъбиране и сметоизвозване“ на
такса „Битови отпадъци“ става с решение
на кмета на Общината, след предложение
на Комисията.
(6) Не се допуска уважаване на
декларация подадена по реда и в срока по
чл. 15 по отношение на онези данъчно
задължени лица, които към 30 ноември

(2) Лицата по ал. (1) подават молбадекларация до края на предходната година
на годината, за която искат освобождаване
от
частта
„сметосъбирани
и
сметоизвозване“
на
такса
битови
отпадъци.
(3) При промяна на декларираните по ал. 2
обстоятелства,
собствениците
респ.
Ползвателите с учредено право на
ползване, в седем дневен срок от
настъпването на промяната, уведомяват
общинската администрация.

имат непогасени задължения за имота.
(7) Не се извършва освобождаване по
чл.15, ако имотът или част от него се
ползва от съсобственик, ползвател или
наемател, както и ако в имота се
извършват строителни и/или ремонтни
дейности.
(8) При промяна на декларираните по ал. 2
обстоятелства,
собствениците
респ.
ползвателите с учредено право на
ползване, в седем дневен срок от
настъпването на промяната, уведомяват
общинската администрация.
Чл. 15 (а) Във връзка с чл. 8, ал. 6 и чл. 71
т. 1 от ЗМДТ, от частта „сметосъбиране и
сметоизвозване“ на такса битови отпадъци
се освобождават имотите на следните
юридически лица:
1. Държавните
и
общинските
училища
2. Целодневните детски градини и
детски ясли,
3. Читалища
4. Социални домове за деца и
възрастни.
Чл.
15
(б)
Физическите
и
юридическите лица-собственици на
незастроени имоти, заплащат такса
битови отпадъци само с размера й за
почистване
на
територии
за
обществено ползване.
Чл. 15 (в) На основание чл. 71а от
ЗМДТ не се събира такса за битови
отпадъци за услугите, предоставени на
молитвени
домове,
храмове
и
манастири, в които се извършва
богослужебна дейност от законно
регистрираните вероизповедения в
страната.

Чл. 16 (1) Размерът на таксата се
определя, както следва:
1. За нежилищни имоти на
юридически лица – в левове,
върху по – високата между
отчетната им стойност и
данъчна оценка, съобразно
честотата
на
извозване,
населеното място и в размери
одобрени от Общинския съвет
2. За
жилищни
имоти
на
юридически
лица
и
за
нежилищни и жилищни имоти
на физически лица – в левове,
върху
данъчната
оценка,
съобразно
честотата
на
извозване, населеното място и в
размери
одобрени
от
Общинския съвет

Чл. 16 (1) Размерът на таксата за
битови отпадъци се определя в левове
според
количеството
на
битовите
отпадъци, а когато не може да се установи
количеството на битовите отпадъци,
радмерът се определя в левове върху
основа, определена от общинският съвет.
(2) Поради невъзможност да се
установи количеството на битовите
отпадъци, размерът на таксата се
определя, както следва:
3. За нежилищни имоти на
юридически лица – в левове,
върху по – високата между
отчетната им стойност и
данъчна оценка, съобразно
честотата
на
извозване,
населеното място и в размери
одобрени от Общинския съвет
4. За
жилищни
имоти
на
(2) Таксата за битови отпадъци се събира
юридически
лица
и
за
по местонахождение на имота.
нежилищни и жилищни имоти
на физически лица – в левове,
върху
данъчната
оценка,
съобразно
честотата
на
извозване, населеното място и в
размери
одобрени
от
Общинския съвет

Чл.30. (1) За ползване на детски
ясли и детски градини родителите или
настойниците дължат месечни такси в
размери, определени от общинския съвет,
както следва:
- за целодневни детски ясли
– 25 лева;
- за целодневни детски градини
– 26 лева;
- за полудневни детски градини
– без такса;

(3) Таксата за битови отпадъци се събира
по местонахождение на имота
Чл. 30. (1) За ползване на детски ясли и
детски градини родителите, настойниците
или семействата на роднини, близки или
приемните семейства за децата, настанени
по чл.26 от Закона за закрила на детето,
заплащат месечна такса за финансиране на
храненето, както следва:
- Месечната такса за детски ясли –
33.00 лв.;
- Месечната такса за целодневни
детски градини – 33.00лв.;
- За полудневни детски градини
- без такса;

-

-

-

Приложение № 2, Глава Втора,
раздел IX, VII Писмени справки,
становища и удостоверения и такси
т. 8 Проверка на повторна или
следваща молба /жалба, въпрос, за
който има официален отговор и
няма нови документи, факти или
обстоятелства
Приложение № 2, Глава Втора,
раздел IX, графа VIII за издаване
на Запиведи – изцяло

Чл. 190 онт ЗУТ за прокарване на
временни пътища, които осигуряват
достъп до недвижими имоти;
Чл. 192 от ЗУТ за преминаване през
чужди имоти за определн срок;
За учредяване на право на прокарване
на отклонение от общи мрежи и
съоръжения
на
техническа
инфраструктура през чужди поземлени
имоти;
Чл. 194 от ЗУТ за осигуряване
свободен достъп в недвижим имот на
физически и юридически леца за
извършване на дейности.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 619
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По трета точка
Докладна записка № 5/09.01.2015 Г. ОТ Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на Община Лом през 2015 г.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „за“, 2 глас „против“ и 7 гласа
„въздържал се“ Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 619
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от
Закона за местно самоупрпавление и местна администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската сабиственост и в изпълнение на приетата Стратегия за управление и
разпореждане с общинската собственост за периода 2012 – 2015 г.:
Приема приложената Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на Община Лом за 2015 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 620
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четвърта точка
Докладна записка № 6/09.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Програма за полагане на обществено полезен труд от безработни лица, подпомагани с
месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане.
Б. Борисов подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 620
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно самоупрпавление и местна администрация и във
връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 12 от Правилника за прилага на Закона за
социалното подпомагане:
1. Приема Програма за полагане на обществено полезен труд по реда на чл. 12,
ал. 1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с
месечни социални помощи на основание чл. 9 от ППЗСП.
2. Възлага на Кмета на Община Лом да сключи нов договор между Община
Лом и Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Лом за изпълнение на
Програмата за полагане на обществено полезен труд за 2015 г.
3. Възлага на Кмета на Община Лом да застрахова лицата, полагащи
обществено полезен труд със застраховка „Злополука“ по реда на Кодекса за
застраховането.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 621
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По шеста точка
Докладна записка № 8/12.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Приемане на Общински план за защита при бедствия в Община Лом и отменяне на
План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при
бедствия в Община Лом, приет с Решение на Общинския съвет № 236 от Протокол №
20/06.10.2008 г.
Б. Борисов подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 621
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при
бедствия Общинският съвет на Община Лом приема актуализиран „Общински
план за защита при бедствия в Община Лом“.
2. Отменя „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно –
възстановителни работи при бедствия в Община Лом“, приет с решение на
Общинския съвет № 236 от Протокол № 20/06.10.2008 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 622
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По седма точка
Докладна записка № 9/12.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Отчет за извършените разходи за командировки в страната за четвъртото тримесечие на
2014 г.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 25 гласа „за“ и 1 глас „против“ Общинският
съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 622
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Лом приема извършените
разходи за командировки на Кмета на общината за периода от 01.10.2014 г. до
31.12.2014 г. в размер на 1568,81 лв. (хиляда петстотин шестдесет и осем лева и 81
стотинки).

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 623
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По осма точка
Докладна записка № 10/16.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за здравна
дейност, чрез публичен търг с явно наддаване.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 25 гласа „за“ Общинският съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 623
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Общински съвет Лом дава съгласие да се предостави под наем част от имот –
публична общинска собстевонст, представляваща: оборудван стоматологичен
кабинет с площ 12,50 кв. м., находящ се в сграда – кметство с. Добри дол,
община Лом, на ул. „Първа“ № 93.
2. Разрешава на кмета на Община Лом да проведе търг с явно наддаване с начална
тръжна цена 40,00 лв. (месечно) без включен ДДС и сключи договор за наем за
срок от 3 (три) години със спечелилия търга участник.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 624
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По девета точка
Докладна записка № 11/16.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Отмяна на Решение № 591 от Протокол № 77, прието на заседание на Общински съвет
Лом, проведено на 28.11.2014 г.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 24 гласа „за“ Общинският съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 624
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация и във връзка със Заповед № АК-0437/23.12.2014 г. на Областният управител на Област Монтана:
Отменя свое Решение № 591 от Протокол № 77, прието на заседание на
Общински съвет Лом, проведено на 28.11.2014 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 625
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По десета точка
Докладна записка № 12/16.01.2015 г. от Тони Тодоров – Председател на ПК по
ПНДМЖГ към Общински съвет – Лом относно: Промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Лом.
Б. Борисов подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 26 гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 625
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА променя
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лом, както следва:
БИЛО
СТАВА
Чл. 36 (3) Общинският съвет
Чл. 36 (3) Общинският съвет
заседава в сградата на Общинската заседава в сградата на Общинската
администрация в град Лом, а по администрация в град Лом, а по
изключение и на други места, изключение и на други места,
определени от Председателя на определени от Председателя на
Общинския съвет.
Общинския съвет и по решение на
Общинският съвет.
Чл. 36 (4) Датата на редовното Чл. 36 (4) Датата на заседание
заседание се определя от председателя свикано по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 се
най-малко
две
седмици определя от Председателя най – малко
предварително.
две седмици предварително. Дневния
ред и материалите за заседанието се
публикуват, най – късно 5 дни преди
датата на сесията, на страницата на
община Лом.
Чл. 38. (1) Съобщение или обява
Чл. 38. (1) Съобщение или обява
за свикването на заседанието на за свикването на заседанието на
Общинския съвет се прави чрез Общинския съвет се прави чрез
писмена покана до всеки общински покана по електронен път до всеки
съветник, кмет на кметство и кметски общински
съветник,
кмет
на
наместник.
кметство и кметски наместник, на
посочен от него електронен адрес.
Чл.
39.
Заседанията
на ОТМЕНЕН
Общинския съвет са редовни и
извънредни.
Чл. 41. Извънредни заседания са ОТМЕНЕН
всички онези, които са определени в

чл.36, ал. 1, т.1, т.2 и т.3.
Чл. 42. Заседанията на Общинския
съвет да се предават по местния
радиовъзел. Записите от заседанията се
пазят до края на мандата на общинския
съвет.

Чл. 42. Заседанията на Общинския
съвет да се предават по местния
радиовъзел, а видео записът се поставя
на интернет страницата на общината.
Записите от заседанията се пазят до
края на мандата на общинския съвет.

Чл. 43 (2) Проверка на кворума може
да се направи по предложение на
всеки съветник.
Чл. 44 (2) Когато
председателстващият е докладчик
или участва в разискването, той не
може ада ръководи заседанието и
възлага возенето му на зам.
председател, а в случай че не
присъства такъв на избран от него
общински съветник за време на
разискванията на съответния доклад
Чл. 56. (1) Преди гласуването,
председателстващият обявява с какъв
кворум се взема решението и проектите за
решение съобразно чл.3, ал. 1 от
настоящия правилник.

Чл. 43 (2) Проверка на кворума може
да се направи по искане на всеки
съветник.
ОТМЕНЕН

Чл. 59. Председателят на Общинския
съвет разпределя проектите между
постоянните
комисии
на
председателски съвет.

Чл. 59. Председателят на Общинския
съвет, заедно с председателите на
постоянните комисии разпределя
докладните записки включени в
дневния ред на зесаднието на комисии
на председателския съвет.

Чл. 60 (3) В дневния ред могат да
бъдат включвани само материали, по
които са приети становища на
комисиите в Общинския съвет, като
изключение са материалите по чл.
58А ал. 1

Чл. 60 (3) В дневния ред могат да
бъдат включвани само материали, по
които са приети становища на
комисиите в Общинския съвет, като
изключение са материалите по чл.
58А ал. 1, както и заседания свикани
по реда на чл. 36, ал. 2 и ал. 3

Чл. 100 (2) Общински съветник
получава по 50% по-малко от
възнаграждението си по чл. 100, ал. 1,
ако не присъства на заседание на
Общински съвет, свикано по реда на
ЗМСМА и този правилник, освен ако
от
отсъствието се дължи на
уважителни причини, удостоверени по

Чл. 100 (2) Общински съветник
получава по 50% по-малко от
възнаграждението си по чл. 100, ал. 1,
ако не присъства на заседание на
Общински съвет, свикано по реда на
ЗМСМА и този правилник, освен за
заседания свикани по реда на чл. 36,
ал. 1 т. 2 и т. 3.

Чл. 56. (1) Преди гласуването,
председателстващият обявява с какво
мнозинство се взема решението и
проектите за решение съобразно чл.3, ал. 1
от настоящия правилник.

надлежния ред.
Чл. 100 (4) Общински съветник
получава по 20 % по-малко от
възнаграждението по чл.100, ал.1 за
всяко неучастие в заседание на
постоянна комисия, в която е избран

Чл. 100 (4) Общински съветник
получава по 25 % по-малко от
възнаграждението по чл.100, ал.1 за
всяко неучастие в заседание на
постоянна комисия, в която е избран

Чл. 100 (5) При закъснение с повече от ОТМЕНЕН
30 минути за заседание на Общински
съвет общинския съветник получава
възнаграждение, намалено с 10 % от
определеното с чл.100, ал.1.
Чл. 100 (6) В случай, че през текущия ОТМЕНЕН
месец общински съветник не участва в
работата на насрочените заседания на
Общински съвет и неговите комисии,
същия не получава възнаграждение по
чл.100, ал.1 за съответния месец.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 626
ОТ ПРОТОКОЛ № 81/27.01.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По единадесета точка
Докладна записка № 13/22.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Одобряване промени в числеността на персонала в дейност „Други дейности по
образованието“ към Община Лом.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 22 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 626
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) увеличава числеността на
персонала в дейност „Други дейности по образованието“ – Бюджетно счетоводство
„Просвета“ с 1 щатна бройка и общата численост се променя от 10 на 11 щатни бройки,
като разкрива нова длъжност „шофьор на ученически автобус“, считано от влизане в
сила решението на Общински съвет.
Средствата за работна заплата в размер от 6 000 лв. да се осигурят от изпълнение
на местни приходи.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

