ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 599
ОТ ПРОТОКОЛ № 78/11.12.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По първа точка
Докладна записка № 159/10.12.2014 г. от Борислав Борисов – Председател на Общински съвет –
Лом относно: Упълномощаване на представител от Община Лом за участие в общото събрание
на Асоцияцията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД , град Монтана.

Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 23 гласа „за“ и един глас „против“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 599
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7, във вр. 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
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Лом реши
:
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 15.12.2014г., кметът на Общината – Иво
Найденов Иванов.
2. При невъзможност Кметът на общината да участва в заседанието на на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, което ще се проведе на
15.12.2014г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана,
определя зам.-кметът на общината Александър Александров да го представлява.
3. Съгласува следната позиция на Община Лом по въпросите от дневния ред:
3.1. Одобрява размера на бюджета на Асоциацията по ВиК Монтана формиран от
вноските на държавата и общините, определени въз основа на процентното
съотношение на гласовете им в Общото събрание. За община Лом е 14,15%.
3.2. Одобрява определеният размер на вноската на държавата за бюджета за 2014
г. да е 2000лв. и съответно размера на вноската за членовете на Асоциацията по
ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД, град Монтана. За Община Лом да е в размер на 808,67 лв. Внасянето на
вноските от държавата и общините (членове на асоциацията по Вик) става не по-късно
от 2 месеца от приемане на бюджета, съгласно чл.19, ал. 3 от ПОДАВК.
3.3. Одобрява определеният препоръчителен размер на вноската на държавата за
проекта на бюджет за 2015 г. да е 10000лв. и съответно размера на вноската за
членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. За Община Лом е в размер
на 4042,86 лв. Окончателното приемане на бюджета за 2015г. ще се извърши на

редовно заседание не по-късно от 60 дни след приемане на постановление за
изпълнение на държавния бюджет за 2015г.,по чл.21, ал. 1 от ПОДАВК.
3.4. 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 интереса на Община Лом.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 600
ОТ ПРОТОКОЛ № 78/11.12.2014 Г.
НА ОбС-ЛОМ
По втора точка
Докладна записка № 160/10.12.2014 г. от Борислав Борисов – Председател на Общински съвет –
Лом относно: Упълномощаване на представител от Община Лом за участие в общото събрание
на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.

Б. Борисов подложи докладната на поименно гласуване.
След проведеното поименно гласуване с 23 гласа „за“ и един глас „против“
Общинският съвет на Община Лом взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 600
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Лом реши :
1. Упълномощава за представител на Община Лом на Общото събрание на
акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ на 18.11.2014 г. , Радка Ганева
– Секретарна Община Лом.
2. При невъзможност Секретарят на общината да участва в заседанието на
Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ на 18.11.2014 г.
определя Камелия Милчева Арсеновда – зам. Кмет на Община Лом да я
представлява.
3. Съгласува следната позиция на Община Лом по въпросите от дневния ред:
3.1. Одобрява предложената промяна в капитала на дружеството чрез внасяне на
непарична вноска на недвижим имот от държавата като акционер в изпълание на
Решение № 424/23.06.2014 г. на Министерски съвет.
3.2. Одобрява предложените изменения и допълнения в устава на дружеството.

ПРОТОКОЛЧИК:
/А. Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЛОМ:
/Борислав Борисов/

