ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 628
ОТ ПРОТОКОЛ № 83/16.02.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По първа точка
Докладна записка № 15/27.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Приемане на Бюджет за 2015 г. на Община Лом.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 17 гласа „за“ и 10 глас „въздържал се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 628
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година , ПМС №8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на община Лом, Общински съвет - Лом
1.Приема бюджета на Община Лом за 2015 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 15 087 130
лв., съгласно Приложение №3,4 в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 316 485лв., в
т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 8 638
340лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2014 година в размер на 678 145.00лв., съгласно
Приложение № 3.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 770 645лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 104 000лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 656 200лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 949 800лв.,
в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 541 200лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на43 200лв.
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на
202 100лв.,
1.1.2.3.4. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на163
300лв.
1.1.2.4. Преходен остатък от 2014 година в размер на 1 060645лв., съгласно
Приложение №4
1.2. По разходите в размер на 15 087 130лв., разпределени по функции и дейности
съгласно Приложение №1
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 9 316 485лв., съгласно
Приложение№3
1.2.2. За местни дейности в размер на 5 770 645лв. ,съгласно Приложение№4

1.3. Приема разпределението на преходни остатъци от 2014г. по функции, съгласно
Приложение№5
2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 661 497лв., съгласно
Приложение №2 като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл.
и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 661 497лв.,
съгласно Приложение №2
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №9
3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно
Приложение № 12
3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
„Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от
кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и
утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 7 500лв.,
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 16 000лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. читалища – 224 112лв., съгласно Приложение № 6
4.3.2. дофинансиране на читалища- 20 000лв.
4.3.3. Физическа култура и спорт – 75 000лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер до 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 6 000 лв.
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни
разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, на основание
чл.50 от ПМС№8/16.01.2014г., съгласно Приложение№14 и 14А
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 5 907 079 лв., съгласно Приложение № 17
8. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2016, 2017, 2018 г.)
съгласно Приложение №18
9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Лом,
съгласно Приложение №13
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в размер на
3 878 710лв., съгласно Приложение №15
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2015 година в
размер на 0.00лева
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015
година в размер на 3 878 710лв.
10.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2015 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение №16
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2015 година в размер до 5% от средногодишния размер на отчетените

разходи за последните четири години.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2015 година , като наличните към края на годината поети ангажименти за
разходи не могат да надвишават 30% от средногодишния размер на отчетените разходи
за последните четири години.
13. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 0.00лева.,съгласно Приложение№10
13.А Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2015 година в размер на 85788.00лв.
14. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на
Европейския съюз през 2015г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно
Приложение№19.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17. Упълномощава кмета :
17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средствата от ЕС за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е
част от общинския бюджет.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
18.Упълномощава кмета при спазване на изискванията по реда на чл.21,ал.1,т.10 от
ЗМСМА:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджет
2015г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 629
ОТ ПРОТОКОЛ № 83/16.02.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По втора точка
Докладна записка № 16/29.01.2015 г. от Иво Иванов – Кмет на Община Лом относно:
Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и
ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им през 2015 г.
Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 27 гласа „за“ Общинският съвет на Община
Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 629
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1 и чл. 37 и, ал.11,т.1 и т.2 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, Глава III от Наредбата за
стопанисване и управление на земите от Общинския поземлен фонд:
1. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските мери, пасища и ливади през
2015 г. /съгласно Приложение № 1/.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне през 2015 г. на мери, пасища и ливади от
общинския поземлен фонд на Община Лом както следва:
2.1. Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на
селскостопански животни, съобразно полагаемата се площ, определена в чл. 37и, ал. 7 и
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2.2. Мерите, пасищата и ливадите за общо ползване се ползват безвъзмездно от
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
2.3. Мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване се отдават под наем
или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ,
пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена,
определена от независим оценител.
2.4. Останалите свободни мери, пасища и ливади след разпределението им между
животновъдите, се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
3.ОПРЕДЕЛЯ правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския
поземлен фонд ( Приложение – 2)
4. ОПРЕДЕЛЯ Задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на
мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд.
4.1. Общината се задължава:
- да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери, пасища
и ливади от местното население за пашуване на притежаваните от тях животни;
- да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и
ливадите.
4.2. Ползвателите се задължават:

4.2.1. Да ползват и поддържат общинските мери, пасища и ливади според
годишния план за паша през 2015 г.
4.2.2. Да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни
мероприятия относно:
- повърхностно подобряване на терена;
- подобряване на мерите, пасищата и ливадите чрез оптимизиране на минералното
торене;
- органично торене на мерите, пасищата и ливадите;
- борба с плевелите и вредната растителност;
- подсяване на деградирали мери, пасища и ливади;
- основно подобряване на мери, пасища и ливади при нископродуктивни
естествени тревостои със силно влошен тревен състав;
- напояване на мерите, пасищата и ливадите /там където има условия за
напояване/;
- поддържане на мерите, пасищата и ливадите чрез традиционните земеделски
практики /паша и/или косене;
- рационално и щадящо използване на мерите, пасищата и ливадите.
4.2.3. Поддържането на мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и
екологично състояние за общо и индивидуално ползване е за сметка на ползвателите.
5. Възлага на Кмета на Община Лом да извърши всички действия по изпълнение
на настоящото решение.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 630
ОТ ПРОТОКОЛ № 83/16.02.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По трета точка
Докладна записка № 17/02.02.2015 г. от Иво Иванов – Кмет пна Община Лом относно:
Намаляване капацитета на специализираната институция Дом за деца „Милосърдие“ –
гр. Лом.
Б. Борисов подложи докладната на гласуване.
След проведеното гласуване с 21 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ Общинският съвет
на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 630
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане:
1. Считано от 01.06.2015 г. намалява общия капацитет на специализираната
институция Дом за деца „Милосърдие“ – град Лом от 50 на 40 места.
2. Възлата на Кмета на Общината да изпрати решението на Общински съвет – Лом
до Регионална Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Монтана за изготвянае
на предложение до Изполнителния директор на Агенция за социално
подпомагане – гр. София.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 631
ОТ ПРОТОКОЛ № 83/16.02.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четвърта точка
Докладна записка № 18/02.02.2015 г. от Иво Иванов – Кметп на Община Лом относно:
Опрщаване на неплатени такси на починало лице, ползвало социалните услуги на
„Домашен социален патронаж“ през 2014 г.
Б. Борисов подложи докладната на поиманно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 25 гласа „за“ и 1 глас „против“ Общинският
съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 631
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Лом
за 2014 г. опрощава таксите на починалото лице:
- Христина Милкова Карапетрова – в размер на 124,79 лв.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 632
ОТ ПРОТОКОЛ № 83/16.02.2015 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По пета точка
Докладна записка № 19/03.02.2015 г. от Борислав Борисов – Председател на Общински
съвет – Лом относно: Упълномощаване на представител от Община Лом за участие в
общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.
Б. Борисов подложи докладната на поиманно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 26 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 632
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 и ал. 2 от Закона за местно
самоуправление местна администрация, Общински съвет – Лом:
1. Упълномощава за представител на община Лом на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, град Монтана на 27.02.2015 г., в случай че кмета не може
да присъства Александър Николов Александров – Зам. Кмет на Община Лом.
2. На основание чл.9, ал. 2, изречение второ, предложение последно във връзка с
чл. 16, т. 3 от Правелника за организацията и дейността на асоциациите по
водонабдяване и канализация (ПОДАВиК), приема отчета за дейността на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване
и канализация» ООД, гр. Монтана за 2014 г.
3. На сонвание чл. 9, ал. 2, изречение второ, предложение второ във връзка с чл. 26,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водонабдяване и канализация (ПОДАВиК), приема отчета за изпълнение
бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2014 г.
4. На основание чл. 9, ал. 2, изречение второ, предложение първо във връзка с чл.
20, ал. 3, изречение първо, ал. 4 и чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК):
- Приема размера на вноската на държавата и вноската на общината в бюджета
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «
Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Монтана за 2015 г.
- Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Монтана за 2015 г.

- Възлага изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Монтана за
2015 г. На председателя.
5. На основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), дава принципното
си съглесие за сключване на договор за стопанисване, пъддържане и
експлоатация на ВиК системи и съоръжения, както и предоставяне на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия В и К оператор
«Водоснабдяване и канализация» ООД, град Монтана на водоснабдителна и
канализационна система в обособената територия на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД,
гр. Монтана, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
6. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува
както намери за добре и с оглед запазване интересите на Община Лом

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

