ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 179
ОТ ПРОТОКОЛ № 25/30.09.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По първа точка
Докладна записка № 191/26.09.2016 г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на
територията на Община Лом и определя размера на данъка върху таксиметровите превози
на пътници
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 19 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 179
На основание на чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.61ф,
ал.1 от ЗМДТ и § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за
допълнение на Закона за местните данъци и такси.
Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните
данъци на територията на Община Лом, приета с Решение №271 от Протокол № 24 / 27.01.
2009 г.; изменена с Решение № 456 от Протокол № 44/ 20.01.2010 г.; изменена с Решение
№ 649 от Протокол № 65 /22.12. 2010 г. Решение № 650 от Протокол № 65 /22.12. 2010 г;
Решение № 670 от Протокол № 66 /31.01. 2011 г.; Решение № 461 от Протокол № 55 /20.12.
2013 г. както следва;

І. В чл. 2, от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на
Община Лом се създава нова т.8: „Данък върху таксиметров превоз на пътници ”

ІІ. Създава се нов „РАЗДЕЛ СЕДМИ”:

Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 56. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение
за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
Чл. 57. (1) Годишен данък върху таксиметров превоз на пътници е в размер на …………..
лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз
на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на
действащия размер за предходната година.
Чл. 58. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец
за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на
данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 59. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на
съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници.

Чл. 60. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по
следната формула:

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 56,
ал.1
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 61. Данъкът по чл. 56 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а,
ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 62. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 60, ал. 2 се извършва по писмено искане
на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ІІІ. Създава се нов § 17 в Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата
„Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ годишния размер на
данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв.
до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година“.

Настоящото изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Лом влиза в сила от 1 януари 2017 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 180
ОТ ПРОТОКОЛ № 25/30.09.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По втора точка
Докладна записка № 192/26.09.2016 г. Христина Христова – Председател на
Общински съвет- Лом относно: Извънредно заседание на Общото събрание
на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, град Монтана.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 19 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 180
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 5, ал. 2, т. 6 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. 8 и т. 15 и ал. 2 от Закона за местно
самоуправление местна администрация, Общински съвет – Лом:
1. Дава съгласие представителят на Община Лом в Общото събрание на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана, което ще се проведе на 14.10.2016 г. от 10.30 часа в
заседателна зала № 1, на втория етаж в сградата на областна администрация да бъде
г-жа Пенка Неделкова Пенкова – Кмет на Община Лом.
2. Упълномощава г-жа Пенка Пенкова да гласува по точките от дневния ред по
следния начин:
По т. 1 от дневния ред:
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана приема решение, съгласно чл.
20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
Водоснабдяване и Канализация, за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2017 г. в размер на 20 000 лева;

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 181
ОТ ПРОТОКОЛ № 25/30.09.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По трета точка
Докладна записка № 193/26.09.2016 г. Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Осигуряване на офис за изпълнение на Договор № 50 – 104/17.08.2016 г. с МЗХ и
ДФЗ – РА за предоставяне на БФП на Община Лом по подмярка 19.1. „Помощ за
подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие /ВОМР/“
от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 19 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 181
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от
ЗМСМА и във вразка с чл. 30, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Наредба № 16 от 30 юли 2015 г.
1. Отменя т. 6 от свое Решение 23 от Протокол 4/09.12.2015 г. на ОбС – Лом,
касаещо офиса за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ от Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.
2. Определя за офис на проекта по Договор № 50 – 104/17.08.2016 г. с МЗХ и ДФЗ –
РА за предоставяне на БФП на Община Лом по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни
дейности“, по ПРСР съфинансирана от Европейски земеделски фонд помещение от сектор
„Логистика“ на Търговско-логистичния център за развитие на трансграничен бизнес и
търговия – Общински пазар в гр. Лом, имот – частна общинска собственост, съгласно АОС
№ 2631/15.01.2015 г., с административен адрес гр. Лом , ул. „Георги Манавски“ № 19

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 182
ОТ ПРОТОКОЛ № 25/30.09.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По четвърта точка
Докладна записка № 194/26.09.2016 г. Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Възможност за кандидатстване на Народно читалище „Постоянство 1856“ – Лом за
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с
проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на НЧ „Постоянство 1856“ – Лом.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 19 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 182
Общинският съвет на Община Лом, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА:
Удостоверява, че проектното предложение на Народно читалище „Постоянство
1856“, гр. Лом с наименование „Оборудване и обзавеждане на НЧ „Постоянство 1856 –
Лом“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. съответства на
приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Лом за периода 20142020 г. и по-конкретно:
Приоритетна област 2. „Жизнен стандарт и качество на живот“
Стратегическа цел 2 „Подобряване на условията за живот, социалните услуги и личната
сигурност“
Приоритет 2.4 „Развитие на културата и културните институции. Опазване,
популяризиране и развитие на културното наследство“
Специфична цел 2.4.1 „Съхранение на материалното и нематериалното културно
наследство на теритарията на община Лом“
Мярка 2.4.1.1 „Реализиране на проекти за обновление на културната инфраструктура“
Приложение:
 Заявление от Народно читалище „Постоянство 1856 – Лом“ с вх. № 67-00419/26.09.2016 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 183
ОТ ПРОТОКОЛ № 25/30.09.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По пета точка
Докладна записка № 195/26.09.2016 г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой
ученици в ОУ „Кирил и Методий“, село Замфир, община Лом за учебната 2016/2017 г.
съгласно Наредба № 7/29.11.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 183
Общинският съвет на Община Лом на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
1. Дава съгласие да бъде запазена като самостоятелна за учебната 2016/2017 г.
паралелка шести клас с пълняемост под нормативния минимум в 15 ученици в ОУ „
Кирил и Методий“, с. Замфир;
Сомостоятелността на паралелката се запазва при спазване на изискванията на чл.
11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № 7/29.11.2000 г. за определяне на броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена.
2. При необходимост Община Лом ще дофинансира училището със средства от
общинския бюджет – „Местни приходи“.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 184
ОТ ПРОТОКОЛ № 25/30.09.2016 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По шеста точка
Докладна записка № 196/27.09.2016г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом
относно: Опрощаване на Такса битови отподъци за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 година на
НЧ „Постоянство 1856“ Лом.
Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 18 гласа „За“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№184
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка на чл. 162, ал. 2, т. 3 и чл.
168, т. 4 от ДОПК опрощава публично общинско вземане на НЧ „Постоянство 1856“
Лом, както следва:
1. Дължимата сума по главници в размер на 18 492,75 лв.
година
2011
2012
2013
2014
2015

вид задължение
ТБО
ТБО
ТБО
ТБО
ТБО

главница лв.

Общ размер на задържението

4 520.45
4 520.45
3 698.55
2 876.65
2 876.65
18 492.75

2. Дължимите лихви за просрочия за 2013, 2014 и 2015 г.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Дарина Кирова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Христина Христова/

