ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОПОЛ
------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 51
Днес 28.09.2018г. /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на
Община Никопол се проведе петдесет и първото
заседание на
Общински Съвет – Никопол.
На заседанието присъстват: общинските съветници, Кмета на
Община Никопол – д-р Валерий Желязков, зам.кмета на Община Никопол
– арх.Бойко Балтаков, кметове на населени места от общинатаС.Санадиново и с.Въбел, граждани.
Заседанието се председателства от Красимир Халов – Председател
на ОбС – Никопол, протоколчик – Христина Миланова- главен специалист
в ОбС – Никопол.
Красимир Халов: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н
Желязков, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, откривам днешното
петдесет и първо заседание на Общински съвет – Никопол.
Имаме кворум, от 17 общински съветника в залата присъстват 17,
отсъстващи няма.
Колеги, материалите са Ви раздадени с проекта за дневен ред,
разгледани са на заседания на Постоянни комисии и са взети становища по
тях, имате ли предложения, допълнения и съображения по така
представеният Ви проект за дневен ред?
Виждам, че нямате. В Общински съвет е постъпила докладна записка
с вх.№230 от 27.09.2018г. относно:
Провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от ВиК ЕООД Плевен, на 29.10.2018г. от 10.00
часа в заседателната зала на Областна администрация – Плевен.
Кр.Халов:Гласуваме за влизане в дневния ред на днешното заседание
допълнителната докладна записка, която да стане т.7 от дневния ред, точка
7 да стане т.8 от същия, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 16 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 16 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“- НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

ЗАБЛЕЖКА: Един общински съветник не гласува- Кирил Кирилов.
Кр.Халов: Приема се да влезе в дневния ред докладна записка с
вх.№230/27.09.2018г..
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Гласуваме целия дневен ред на днешното заседание с направеното
допълнение, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 16 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 16 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“- НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЛЕЖКА: Един общински съветник не гласува- Кирил Кирилов.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ ПРИЕ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно: Утвърждаване на План-график за работата на Общински
съвет – Никопол, мандат 2015-2019г. за четвъртото тримесечие на 2018г..
Вносител: Председател ОбС
2.Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Никопол и
неговите комисии за периода 01.01.2018г.-30.06.2018г..
Вносител: Председател ОбС
3.Докладна записка относно: Ползване на дървесина от горски територии общинска
собственост през 2018г..
Вносител: Кмет на общината
4. Докладна записка относно: Приемане на предложение за намаляване на
първоначалната цена на имот №067020 в землището на с.Новачене, с ЕКАТТЕ 51932,
м. „Край село“ с НТП- нива, категория на земята- четвърта и площ от 18.437 дка във
връзка с Решение №228/30.05.2018г. и Решение №241/19.07.2017г. на Общински съвет
– Никопол.
Вносител: Кмет на общината
5.Докладна записка относно: Приемане на Общински план за противодействие на
тероризма в Община Никопол.
Вносител: Кмет на общината
6. Докладна записка относно: Приемане на Отчета и уточнения план за касовото
изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за
чужди средства към 30.06.2018 година на Община Никопол. Актуализация на бюджета
на Община Никопол за 2018 г..
Вносител: Кмет на Общината
7. Докладна записка относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД
Плевен, на 29.10.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация
– Плевен.
Вносител: Кмет на Общината
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Светла Асенова- общински съветник и п-л П.К.: Уважаеми колеги,
П.К. по „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и
сигурност, на заседание проведено на 21.09.2018г. разгледа докладната
записка относно Утвърждаване на План- график за работата на Общински
съвет-Никопол, мандат 2015г. – 2019г. за четвъртото тримесечие на
2018г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
Кр.Халов: Виждам, че няма желаещи за дебат по точката,
пристъпваме към гласуване на проекта за решение /чете проекта за
решение/.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.65, ал.2
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Никопол,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за
периода 2015 г.-2019 г., Общински съвет- Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№375/28.09.2018г.
1.Утвърждава План-график за работата на Общински съвет-Никопол,
мандат 2015- 2019 г. за IV-то тримесечие на 2018 г., съгласно Приложение
№ 1.
ГЛАСУВАЛИ – 16 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 16 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“- НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

ЗАБЛЕЖКА: Един общински съветник не гласува, намира се извън
зала – Майдън Сакаджиев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Приет с Решение № 375/ 28.09.2018г.
на Общински съвет-Никопол

Утвърдил:
КРАСИМИР ХАЛОВ- Председател на
Общински съвет- Никопол
ПЛАН- ГРАФИК
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НИКОПОЛ ЗА МАНДАТ 2015 г.-2019 г.
ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г..

МЕСЕЦ/ ДЕЙНОСТ ОбС-НИКОПОЛ

Месец октомври
2018 г.

месец ноември
2018 г.

месец декември
2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

16.10.2018г.

15.11.2018г.

7.12.2018г.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОПОЛ

23.10.2018г.

22.11.2018г.

14.12.2018г.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ

30.10.2018г.

29.11.2018г.

21.12.2018г.

ЗАБЕЛЕЖКА: План-графика за работата на Общински съвет- Никопол има отворен характер и търпи изменения;
За спазване на сроковете, приети в Правилника на Общински съвет-Никопол, мандат 2015-2019, свързани със
законосъобразната и правилна работа на Общински съвет-Никопол и неговите комисии и органи, е
необходимо вносителите да представят своите материали в деловодството на Общински съвет- Никопол
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 10-ТО ЧИСЛО НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ, с изкл. на случаите описани в чл.69 от
Правилника.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Светла Асенова- общински съветник и п-л П.К.: Уважаеми колеги,
П.К. по „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и
сигурност, на заседание проведено на 21.09.2018г. разгледа докладната
записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Никопол и
неговите комисии за периода 01.01.2018г. до 30.06.2018г., и прие
следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
Ахмед Ахмедов- общински съветник: Запознах се с материала.
Искам да кажа, че на заседанията на Постоянните комисии много често не
присъстват експертите от ОбА, тази порочна практика трябва да престане.
Вие г-н председател допускате граждани да присъстват на сесията и да се
изказват, да атакуват и обиждат групата общински съветници от ДПС, това
е недопустимо. Приемам този доклад.
Кр.Гатев – общински съветник: За преден път кметовете на населени
места не присъстват на сесия на ОбС, това е казано и в отчета. Приемам
отчета като една суха статистика. Стила на работа на Постоянните
комисии трябва да се промени и да заработят ефективно. Вие като
председател би следвало да направите така, че Постоянните комисии да
заработят самостоятелно и по проблемите, които са актуални.
Председателския съвет да промени и дневния ред на сесиите и заседанията
на П.К., да се разглеждат актуални въпроси, които са на дневен ред в
нашето общество.
Г-н Кмете не знам защо кметовете на селата от общината не
присъстват на заседание на ОбС. Предлагам, следващото заседание на ОбС
през м.октомври да бъде изнесено, да се проведе в някое от селата от
Никополската община, дано тогава това да ги провокира и да присъстват
на заседание на ОбС. Едва ли са толкова заети, че да не могат да отделят 23 часа за присъствие на заседание на ОбС, където се решават въпроси
касаещи както живота в града, така и в селата от общината. Ще гласувам
„въздържал се“ поради не присъствието на кметовете на заседанието на
ОбС.
М.Сакаджиев-общински съветник: На мен също ми е чудно, защо
кметовете на населени места не присъстват на заседание на ОбС.
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Относно отчета, да се направи комисия и да разгледа всички промени,
които трябва да се направят в Правилника за работа на ОбС, поне
Правилника да е в ред със ЗМСМА.
Кр.Халов: Всички поправки в Правилника са направени по решения
на Плевенски Административен съд, качени са на сайта на общината, както
и актуализирания Правилник, и всеки, който желае може да се запознае с
тях.
Относно работата на Постоянните комисии, не съм аз който ще променя
работата им, за това има избрани председатели на П.К., те ръководят
работата на комисиите, аз помагам и организирам председателите на П.К.,
работата си организират председателите на П.К., не съм спирал нито
инициативите, нито работата на която и да е от Постоянните комисии. Чрез
г-жа Миланова, всички Вие, както и кметовете на селата от общината са
получили покана и материали за присъствие на заседание на ОбС, поканата
за заседание на П.К. и сесия е качена на сайта на общината, както и
поставена на хартиен носител на таблото в сградата на ОбА, така, че който
желае може да се информира за заседанията на ОбС и П.К.. Защо не
присъстват кметовете от селата на сесията на ОбС, аз не знам.
Мария Георгиева- зам.Председател ОбС: Запознах се с отчета, както
знаете съгласно ЗМСМА на всеки шест месеца Председателя на ОбС внася
отчет за работата и дейността на ОбС. Имам препоръки при изготвянето на
следващия отчет, да се отчете бюджета на ОбС, за какво и колко сме
похарчили за отчетния период. Отчета да е по-широко обхватен, за да знае
населението на общината какво се работи в ОбС.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за
решение/.
На основание чл. 21, ал. 1, т .23 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 109, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация за периода 2015 г. -2019 г., Общински съвет –
Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№376/28.09.2018г.
1.Приема Отчета за дейността на Общински съвет- Никопол и
неговите комисии за периода 01.01.2018 г.- 30.06.2018 година.

ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 14 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“- НЯМА
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„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3 СЪВЕТНИКА

Приложение 1

ОТЧЕТ
за
дейността на Общински съвет – Никопол и неговите комисии за
периода 01.01.2018г. до 30.06.2018г..
Уважаеми колеги общински съветници,
Уважаеми кметове, госпожи и господа!
Общинският съвет е орган на местното самоуправление на
територията на Община Никопол, осъществяващ своите правомощия въз
основа на Закона за местното самоуправление и местната администрация,
действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Председателят на Общинският съвет представя
два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии.
През отчетния период няма промяна в броя и поименния състав на
Общинския съвет, но има промяна в ръководството на Общинския съвет,
има избран нов Председател на съвета – Красимир Недков Халов с
Решение №280/20.12.2017г..
Съгласно ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация
/чл.20/ в Общински съвет се създава
Председателски съвет, който подпомага дейността на председателя на
Общинския съвет, в неговия състав влизат – председателя на ОбС,
зам.председателите на съвета и председателите на групи общински
съветници.
Председателския съвет при ОбС – Никопол се състои от Председател
ОбС, двама зам. председатели и председатели групи общински съветници
от – ПП- БСП, ПП- ГЕРБ и ПП- ДПС.
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За отчетния период има настъпили промени в състава на
Председателския съвет, от 08.01.2018г. групата на общинските съветници
от ПП ГЕРБ има нов председател- Надка Божинова Димитрова.
С Решение №42/29.01.2018г. общински съвет Никопол избра втори
зам. председател на ОбС – Мария Людмилова Георгиева.
Промени има и в групата общински съветници от ПП ДПС, от
групата напуснаха двама общински съветника и станаха независими,
останалите двама общински съветника не могат да образуват група
съгласно чл.44, ал.1,2,3,4 от Правилника, когато броят на общинските
съветници в една група спадне под определения минимум /трима члена/,
тя преустановява своето съществуване. Групата общински съветници от
ДПС преустанови своето съществуване.
Председателския съвет е провел шест заседания през отчетния
период.
Няма промяна в сформираните Постоянни комисии към съвета и
техния брой, но има промяна в състава и ръководството на всички
Постоянни комисии, промените са направени с Решения от №281 до 291
от 20.12.2017г..
Промяна има в състава на П.К. по „Местно самоуправление,
нормативна уредба, обществен ред и сигурност“ и Постоянната Комисия
за предотвратяване и установяване конфликт на интереси на общинските
съветници и кметове към Общински съвет – Никопол.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, заседанията на Общинския съвет се свикват от неговия
председател. Постъпилите в Общински съвет
докладни записки и
предложения за разглеждане на заседание на ОбС, се разглеждат на
заседание на Председателски съвет, който утвърждава проекта за дневен
ред, датата и часа на заседанието.
Поканата за заседанието съдържа деня, часа, мястото и проекта за
дневен ред, тя се изпраща заедно с материалите на- общинските съветници,
Кмета на общината, зам.кметовете и секретаря на общината, шест дни
преди датата на заседанието.
Поканата за заседанието на Общинския съвет се оповестява на
интернет страницата на Община Никопол. В заседанията на Общински
съвет вземат участие – Кмета на Общината, зам.кметовете на общината,
кметовете на населени места от общината, директори на дирекции,
експерти в Общинска администрация и граждани.
Присъствието на кметове на кметства и кметски наместници на
заседанията на Общински съвет е изключително нередовно, почти слабо.
През изтеклия шест месечен период в качеството ми на председател
на Общински съвет – Никопол няма отложени и не проведени заседания
на съвета, поради липса на кворум. Няма проведени изнесени заседания.
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Заседанията на Общинския съвет се провеждат по утвърден от ОбС
тримесечен план-график, съгласно чл.65, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода
2015-2019 година.
През отчетния период Общински съвет – Никопол е провел шест
редовни заседания, съгласно приетия план – график, както следва:
-29.01.2018г. с дневен ред от 14 точки, кворум – 16 общински
съветника, отсъства по уважителни причини с подадено заявление за
отсъствие Ахмед Юсеинов, съгласно чл.24, т.8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода
2015-2019 година;
-27.02.2018г. с дневен ред от 6 точки, кворум – 14 общински
съветника, отсъстват- Ахмед Юсеинов по уважителни причини с подадено
заявление за отсъствие, съгласно чл.24, т.8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода
2015-2019 година, общинските съветници Красимир Гатев и Майдън
Сакаджиев не присъстват на заседанието поради лоши метереологични
условия и невъзможност да се пътува/обилен снеговалеж и непроходими
пътища/.
-29.03.2018г. с дневен ред от 14 точки,кворум – 14 общински
съветника, отсъстват по уважителни причини с подадени заявления за това
– Иван Павлов, Емил Бебенов и Ахмед Юсеинов, съгласно чл.24, т.8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Никопол,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
периода 2015-2019 година;
-27.04.2018г. с дневен ред от 8 точки, кворум 17 общински
съветника, отсъстващи няма;
-30.05.2018г. с дневен ред от 7 точки, кворум – 16 общински
съветника, отсъства Ахмед Юсеинов с подадено заявление за отсъствие по
уважителни причини, съгласно чл.24, т.8 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода 2015-2019
година.
-26.06.2018г. с дневен ред от 12 точки, кворум 17 общински
съветника, отсъстващи няма.
Всички заседания на Общинския съвет са проведени открито, като е
осигурена възможност гражданите да присъстват и участват в работата им.
На заседанията са разгледани 60 докладни записки, от които
внесени:
- от Председателя на Общински съвет – 4 бр. докладни записки;
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- от общински съветници – 4 бр.докладни записки – от общински
съветник – Надка Божинова;
- от Кмета на общината - 52 бр.
За отчетния период са приети 55 решения, свързани с подобряване
на нормативната база, приемане на планове, програми, стратегии и отчети,
разпореждане с общинска собственост, отчети на общински дружества,
кандидатстване по различни проекти, устройство на територията, култура,
образование, социални дейности и структурно- организационни решения
във връзка с промяната в състава и ръководството на комисиите
определени от Общински съвет, и други важни за Община Никопол и
нейните граждани решения:
За популяризиране работата на Общински съвет, приетите решения
от Общински съвет, на хартиен носител се поставят на определено за целта
място в сградата на общината и се публикуват на сайта на общината. Всеки
гражданин, който проявява интерес може да се запознае от сайта със
структурата на местния законодателен орган, нормативните документи и
решенията приети от него, протоколите от заседанията, както и с проекта
за дневен ред на предстоящите заседания.
Решенията на Общински съвет подлежат на административен и съдебен
контрол.
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА протоколите
от заседанията и материалите към тях се изпращат в седмодневен срок на
Областния управител, в същия срок се изпращат и на Районна Прокуратура
за общ надзор. Актовете на Общински съвет – Никопол се изпращат на
Кмета на общината за изпълнение.
Съгласно чл.32, ал.2 от Закона за администрацията, Областния
Управител във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА упражнява контрол за
законосъобразността на актовете на общинските съвети. Той може да
върне незаконосъобразните актове за ново разглеждане и обсъждане в
Общински съвет или да ги оспорва пред Административен съд – Плевен,
през отчетния период няма оспорено или върнато за ново обсъждане
решение на Общински съвет -Никопол от Областен управител на
Област Плевен.
Освен Областния управител, Кметът на общината, съгласно чл.45,
ал.5 от ЗМСМА има право да върне за ново обсъждане
незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общинския съвет,
или да оспорва
незаконосъобразните актове пред съответния
Административен съд. През отчетния период Кметът на Община-Никопол
не е върнал решение на Общински съвет за ново обсъждане, както и
не е оспорил нито едно решение пред Административен съд - Плевен .
В Общински съвет Никопол са създадени девет Постоянни комисии,
те са пет членни:
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1.„Бюджет, финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна
политика и икономически дейности”;
2. „Земеделие, горско и водно стопанство, екология и околна среда”;
3. „Социални дейности, трудова заетост и демографски проблеми”;
4. „Здравеопазване, европейска интеграция и международно
сътрудничество”;
5. „Спорт, туризъм и младежки дейности”;
6.„Образование, култура, вероизповедания и връзки с НПО и
граждански организации”;
7.„Устройство на територията, строителство, обществен транспорт,
благоустрояване и комунални дейности”;
8. „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и
сигурност”;
9. „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси на
общинските съветници и кметове”.
Работата на Постоянните комисии при Общинския съвет е
отговорна, тя е ефективна, професионална и компетентна. Заседанията на
Постоянните комисии са свързани с дневния ред на заседанията на
Общинския съвет. Разглеждат се докладните записки постъпили в ОбС и
одобрени за разглеждане от Председателския съвет при Общински съвет.
Приемат се становища по разглежданите докладни записки включени в
проекта за дневен ред на заседанието и по такива, които се включват
допълнително в дневния ред. Становищата в комисиите се приемаха със
съответното гласуване и с необходимото по Закон мнозинство.
Становищата се изпращат преди заседанието на Общински съвет, на
Кмета на общината, предоставят се на Председателя на Общински съвет и
екземпляр от тях се предоставя на техническия сътрудник за прилагане
към протокола от заседанието на Общински съвет.
На заседанията на Постоянните комисии присъстват общинските
съветници, управители на търговски дружества с общинско участие, Кмета
на общината или упълномощени от него зам.кметове на общината,
директори на дирекции, експерти и специалисти, които с компетентните си
разяснения подпомагат работата на Постоянните комисии и общинските
съветници при гласуването им на заседание на Общински съвет.
Присъствието на общинските съветници на заседанията се
характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите
при вземане на становищата и решенията. Отсъствията са по изключение и
по уважителни причини.
През отчетния период:
1.Постоянната комисия по .„Бюджет, финанси, общинска
собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности”
е провела шест заседания.
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2.Постоянната комисия по„Земеделие, горско и водно стопанство,
екология и околна среда” е провела шест заседания.
3.Постоянната комисия по „Социални дейности, трудова заетост и
демографски проблеми” е провела шест заседания.
4.Постоянната комисия по „Здравеопазване, европейска интеграция
и международно сътрудничество” е провела седем заседания.
5.Постоянната комисия по „Спорт, туризъм и младежки дейности” е
провела шест заседания.
6.Постоянната комисия по.„Образование, култура, вероизповедания
и връзки с НПО и граждански организации” е провела шест заседания.
7.Постоянната комисия по „Устройство на територията,
строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални
дейности” е провела шест заседания.
8.Постоянната комисия по „Местно самоуправление, нормативна
уредба, обществен ред и сигурност” е провела шест заседания.
9.Постоянната комисия по „Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси на общинските съветници и кметове” е провела
едно заседание през отчетния период.
Съгласно чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража към ОбС – Никопол е създадена Наблюдателна
комисия, която през отчетния период не е заседавала.
Постоянните комисии провеждат своите заседания съвместно и
водещите комисии по отделните докладни записки приемат съответните
становища по тях.
През отчетния период Общинския съвет не е приемал нови
нормативни актове, не е приемал изменения и допълнения в действащи
нормативни актове.
През отчитания период Общински съвет – Никопол е адресат на
писма, предложения, жалби, заявления и др. материали. Същите в
зависимост от естеството на изложеното в тях се разпределя от
председателя на Общинския съвет към компетентната Постоянна комисия,
които да се запознаят и произнесат потях. По много от постъпилите
материали се изисква и становището на Кмета на общината или се отправя
препоръка/предложение до него относно процедирането им. Голям е броят
на постъпващите молби/заявления за отпускане на еднократна финансова
помощ от граждани с различни проблеми – здравословни, социални,
битови, финансови и др.. Същите се разглеждат от Обществения съвет за
контрол на системата за социално подпомагане при Община Никопол,
създаден по чл.35 от ЗСП и чл.52-54а от ППЗСП, който се запознава с тях,
разглеждат се най-обстойно, прави се социална анкета и излиза със
становище по всяко едно заявление, което се представя на Председателя на
ОбС и Кмета на общината.
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С Решение №242/18.04.2018г. на Административен съд - Плевен е
изменен Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за периода 2015- 2019 година.
Във връзка с упражняване на правен контрол върху издадените
нормативни актове на Общински съвет от Окръжен Прокурор - Плевен бе
депозиран протест №03101/2018г., на основание чл.186, ал.2 във връзка с
чл.185 от АПК, до Административен съд – Плевен, против чл.21, ал.3 от
Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Никопол приета с Решение
№224/05.05.2017г. на Общински съвет – Никопол. Производството по
Ад.дело №619/2018г. не е приключило.
Уважаеми общински съветници, изминалия отчетен период дава
основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега
и приноса му в общия обем от работа за подобряване на местното
самоуправление и развитие на общината, спазвайки необходимостта от
взаимните усилия на всички ни за по – добри резултати в цялостната
работа на Общински съвет – Никопол.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Кирил Кирилов- общински съветник и п-л П.К.: Уважаеми колеги,
П.К. по „Земеделие, горско и водно стопанство, екология и околна среда“
на заседание проведено на 21.09.2018г. разгледа докладната
записка относно: Ползване на дървесина от горски територии
общинска собственост през 2018 г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
А.Ахмедов: Правим нещата от зад напред, няма решение за цена на
кубик дървесина. Така не се работи. Дойде м.октомври, това значи, че
началото на м.ноември и средата на октомври ще се раздават дървата на
населението, много късно, защо го правите по трудния и неправилен
начин. Това значи, че не работите за хората от общината, администрацията
не си е свършила работата. Защо още не се записват хората за дърва,
защото няма цена, сега ще вземем решение за цената, което е много късно.
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Трябваше на предишната сесия да се вземе решение за цената и сега вече
да се записват хората. Ще гласувам за решенето, иначе хората няма да
имат дърва.
Емил Бебенов- общински съветник: На предишната сесия се
поставиха тези въпроси, сега обаче пак се поставят. Ще ма ли време да се
снабдят хората с дърва преди да завали? Цената пак ли ще е 60 лв. за
кубик, или ще се промени? В решенето пише 4 куб.м. на домакинство, така
ли ще остане или Вие като кмет ще разпоредите да са по-малко, имате това
право?
В.Желязков- Кмет на общината: /Отговаря на поставените въпроси
с подробности/.
С дървата не бива да си правите политика, както и на предишната сесия,
така и сега ще кажа, че дървата от година на година намаляват драстично.
Г-н Ахмедов, разбирам, че хората се нуждаят от по-евтини дърва, но
самото даване на дърва за огрев от общинския фонд е социална политика,
колко по-социална да я направим, не сме социални грижи, не можем да я
раздаваме без пари. На практика ще трябва да се раздадат 1000 кубика
дърва, знам, че не стигат, но нищо не мога да направя. Отново ще има
недоволни, но години наред само е рязана дървесина, не е залесявано,
резултата е на лице. Ще се дават дърва на хората с телкови решения, които
не са получили помощи за отопление от Социални грижи, и въпреки това
дървата пак няма да стигнат. Мога да кажа, че хората предпочитат да си
закупят нарязани и нацепени дърва от частните фирми. До края на
м.октомври дървата ще бъдат раздадени. Много малко дърва, много
кандидати за тях. Години наред само сечем, а не залесяваме, не
възстановяваме дървесината. Сега има само едно сечище, и то е в
землището на с.Въбел, на друго място няма.
Кр.Гатев: Заставам зад кмета на общината и съм съгласен с него, че
наистина дървата намаляват и не можем да задоволим всички хора.
В землището на с.Въбел ма 2хдка непочистени стари лозя, те стават за
огрев, нека се разговаря с частници- собственици на тези лозя и да ги
пуснат на хората да ги очистят и да приберат старите главини, които стават
за огрев.
От община Дряново, там имат много дърва, карат и по другите населени
места, нека се отправят и към нашата община, цената на дървата е една и
съща.
В.Желязков: Хората, които най-много се нуждаят от дърва не могат
да се снабдят, те са стари, болни и неподвижни, няма кой да им подаде
заявлението за дърва, а после няма кой да им ги нареже и нацепи. Що се
отнася до почистването на старите лозя, този процес е сложен, необходимо
е съгласието на собствениците, след това на горското стопанство, става
разрешението със специални заявления и т.н..
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Социално слабите получават ваучери- помощи от Социални грижи за
отопление, да не говорим, че някои от тях ги продават и си взимат парите,
после пак се записват за дърва в общината.
М.Георгиева: Ползването на дървесина от общинския горски фонд е
социалната политика на общината.
Защо няма дърва, защото не се залесява, питам, кой трябва да го прави?
Кой и кога ще започне записването за дърва от общината?
Да се направят точни и ясни критерии, кой и колко дърва трябва да получи,
да има яснота за ползването на евтина дървесина, за да няма напрежение в
хората. Лицето да декларира, че няма доходи от близки работещи в
чужбина, да нямат животновъдни стопанства и т.н..
Искам конкретна дата, кога ще започне записването?
Ем.Бенов: Молбите на гражданите за дърва да се входират в ОбА.
В.Желязков: Георгиева, винаги е имало ясни и точни критерии, но
дървата са малко и за това винаги има недоволни.
Д.Кинов-Кмет с.Въбел: Относно старите лозя, абсурдно е те да се
дават на хората да се почистват и да се ползват главините за огрев, те са на
частни лица и е невъзможно това да стане. Трябва да има ясни и точни
критерии на кого да се дават дървата, и каква ще е цената на един кубик
дърва. В с.Въбел се предлагат дърва от частни фирми, нацепени и
нарязани, по 80 лв. кубика и хората предпочитат да си купуват от тях. При
мен има списък на желаещите да си закупят дърва, хора с телкови решения
и др., но както казах, много от тях си купуват от частни фирми.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за
решение/.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.111, ал.1 и 2,
чл.112, ал.1, т.1 и чл. 114 от Закона за горите, чл.80, ал.2, т.1 и ал.8 от
Правилника за прилагане на Закона за горите, чл.5, ал.1, т.1 и ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с Решение №
295/20.12.2017 година, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№377/28.09.2018г.
1. Общински съвет - Никопол определя ползването на дървесината
по одобрен Годишен план за горски територии общинска собственост за
2018 година, да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен.
2. Определя таксата на стояща дървесина на корен на 1 /един/
пр.куб.м дървесина в размер на 25/двадесет и пет/ лева без ДДС за
пр.куб.м дърва.
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3. Добитата дървесина от имотите да се предостави за огрев на
местното население, общински учебни заведения и други бюджетни
организации.
4. Процедурата по осигуряване на дърва за огрев да се организира от
служители на общинска администрация, кметове на кметства и
представител на дружеството, на което е възложено управлението на
общинските горски територии.
5. Определя максималния размер дърва за огрев полагащи се на едно
домакинство до 4 /четири/ пр. куб.м.
6. Оправомощава Кмета на общината да възложи добива на
дървесина, съгласно сключения договор за възлагане управлението на
горски територии общинска собственост по реда на чл. 181, ал.1, т.3 от
Закона за горите.
7. Възлага на Кмета на общината за извърши всички действия за
правилно и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 17 СЪВЕТНИКА /Ахмедов, Османов, Юсеинов, Георгиев, Бебенов,
Павлов, Усув, Гатев, Кирилов, Халов, Стоилов, Георгиева, Сакаджиев, Божинова,
Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“- НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Д.Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и
икономически дейности“, на заседание проведено на 21.09.2018г.
разгледа докладната записка относно : Приемане на предложение за
намаляване на първоначалната цена на имот № 067020 в землището на с.Новачене, с
ЕКАТТЕ 51932, м. „Край село” с НТП: „нива”, категория на земята: четвърта и
площ от 18.437 дка във връзка с Решение № 228/30.05.2018 год. и Решение №
241/19.07.2017 год. на Общински съвет – Никопол, и прие следното

СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да
приеме и утвърди така предложения проект за решение от Кмета на
общината.
М.Сакаджиев: Имаше ли търг? Цената сега е 500 лв. на декар,
предстои да продадем земята и да намалим цената на земята, да оправим и
уредим отново „батко и братко“.
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В.Желязков: В тази земя има изградени преди време бетонни
стълбове, обрасла е с дървета и храсти, за да стане обработваема земя,
трябва да се разбият и извадят тези бетонни стълбове, да се изсекат
дърветата и храстите, по точно да се изкоренят и тогава да стане
обработваема земя, това са много разходи. Имаше търг, никой не се яви
поради високата цена на имота, по закон сега се намалява цената на земята
и пак не се знае дали ще се яви някой на търга, докато не се проведе. Вие
решавате, ако решите ще намалите цената, или си остава така.
Кр.Гатев: Кмета каза, че земята не е атрактивна, но тя е до шосето,
близо до нея има електричество и вода и др.. Кой е този който иска тази
земя, и за какво?
В.Желязков: Ако смятате, че има нещо нередно, ако имате съмнения
за нещо, Ваше право е, гласувайте както искате.
А.Ахмедов: Защо няма скица и нотариален акт към докладната
записка?
Кр.Халов: Г-н Ахмедов, ние сега разглеждаме намаляването на
оценката, не разглеждаме и не обсъждаме имота, това е станало през 2017
година.
А.Ахмедов: Няма акт и скица, има оценка, защо няма акт и скица?
Разбрах, че вътре в нивата има бетон, защо не се разцепи нивата, да се
продаде само тази част, която няма бетон? Наистина цената беше висока,
но защо чакахте една година и чак сега сваляте оценката, защо г-н Кмете
изчакахте една година? Аз ще подкрепя предложението, то е удачно.
В.Желязков: Г-н Ахмедов, кое и къде в Закона пише, че е късно или
рано, кажете ми?
Ако това място се отдаде, ще се създадат 5-6 работни места, малкия бизнес
или по-точно микро бизнеса е този, който осигурява работни места, с
малко декари и то в тези райони, с намаляващо работоспособно население.
М.Георгиева: Не ми беше ясно, на кого ще се дава земята, защо
някои от колегите говорят за батко и братко, нека го изяснят.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за
решение/.
ГЛАСУВАЛИ – 15 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 6 СЪВЕТНИКА /Ахмедов, Османов, Павлов, Гатев, Кирилов,
Георгиева/
„ПРОТИВ“- 2 /Сакаджиев, Стоилов/
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7/ Юсеинов, Усув, Халов, Божинова, Асенова,
Ангелов, Андреев/

ЗАБЕЛЕЖКА: От зала отсъстват: Бебенов, Георгиев.
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Кр.Халов: Няма решение по т.4 от дневния ред.
М.Сакаджиев: Обяснение на отрицателен вот.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Светла Асенова- общински съветник и п-л П.К.: Уважаеми колеги,
П.К. по „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и
сигурност, на заседание проведено на 21.09.2018г. разгледа докладната
записка относно: Приемане на Общински план за противодействие на
тероризма в Община Никопол, и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за
решение/.
На основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл.16, т.6, чл.22, ал.3 от Закона за противодействие на тероризма и
Решение №669/02.11.2017г. на МС, Общински съвет – Никопол прие
следното
РЕШЕНИЕ
№378/28.09.2018г.
1.Общински съвет – Никопол приема Общински План за
противодействие на тероризма в Община Никопол.
2.Възлага на Кмета на Община Никопол последващите, съгласно
Закона действия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Общинския план за противодействие на
тероризма в Община Никопол е приложен към протокола на хартиен
носител.
ГЛАСУВАЛИ – 12 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Д.Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и
икономически дейности“, на заседание проведено на 21.09.2018г.
разгледа докладната записка относно : Приемане на Отчета и
уточнения план за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за
средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към
30.06.2018 година на Община Никопол. Актуализация на бюджета на
Община Никопол за 2018 г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да
приеме и утвърди така предложения проект за решение от Кмета на
общината.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за
решение/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124, 127 и 137 от Закона за
публичните финанси и чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Никопол, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№379/28.09.2018г.
1. Приема отчета и уточнения план за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към
30.06.2018 година на Община Никопол, по натурални и стойностни показатели,
съгласно приложение № 3.
2. Приема натуралните и стойностни показатели към отчета за изпълнението на
капиталовите разходи към 30.06.2018 г., съгласно приложение № 1.
3. Приема натуралните и стойностни показатели по уточнения план на
капиталовия разчет към 30.06.2018 г., съгласно приложение № 2.
4. Приема отчетната информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за
средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.
на Община Никопол, по доклада на кмета на Община Никопол съгласно
приложение №4.
5. Утвърждава актуализацията на общинския бюджет за 2018 г., както следва:
5.1.По бюджета на Първостепенния разпоредител с бюджет - за гр.Никопол:
Наименование/Дейност
ПО ПРИХОДА
-подпараграф 24-06 „Приходи от наеми на

Общо
+ 11 000

І трим.
0

ІІ трим.
0

ІІІ трим.

ІV трим.

+ 11 000

0

19

земя”
ПО РАЗХОДА
Местна дейност 412 „Многопрофилни болници
за активно лечение” (МБАЛ-Никопол)
-подпараграф
43-02
„Субсидии
за
осъществяване на болнична помощ”

+ 11 000

Местна дейност 604 „Осветление на улици + 600
и площади”
-подпараграф 10-15 „Материали”

0

0

+ 11 000

0

+ 600

0

0

0

5.1.1. Субсидията за МБАЛ-Никопол е в размер до 11 000 лв., предоставя се
през 2018 г. до размера на необходимите средства и се използва за погасяване пълния
размер на дължимите такси/комисионни/разноски на „ИНВЕСТБАНК„ АД във връзка с
предсрочното прекратяване на Договор за кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г.
(рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на общината) с „КРЕДИТОР„-„ИНВЕСТБАНК„
АД,
„КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол”
ЕООД
и
„СОЛИДАРЕН
ДЛЪЖНИК”-Община Никопол
5.2.При първостепенен разпоредител с бюджет – по бюджета на Кметство
с.Асеново:
Наименование/Дейност
ПО РАЗХОДА
Местна
дейност
122
„Общинска
администрация”
-подпараграф 10-15 „Материали”
Местна дейност 604 „Осветление на улици и
площади”
-подпараграф 10-15 „Материали”
Местна дейност 622 „Озеленяване”
-подпараграф 02-02 „Др.възнаграждения за
персонала по извън трудови правоотношения”

Общо

І трим.

ІІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

+ 350

0

+ 350

0

0

- 600

- 600

0

0

0

- 350

0

- 350

0

0

ГЛАСУВАЛИ – 12 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНИКА/Османов, Юсеинов, Георгиев,Павлов, Усув, Халов,
Стоилов, Георгиева, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

ЗАБЕЛЕЖКА: От зала отсъстват: Ахмедов, Бебенов, Гатев, Кирилов,
Сакаджиев.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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Дебат не се състоя.
Кр.Халов: Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.5
от Закона за водите както и чл.20, ал.3, от Правилника за организацията и
дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински
съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№380/28.09.2018г.
1.Общински съвет Никопол дава мандат на д-р Валерий Димитров
Желязков- Кмет на община Никопол да представлява Община Никопол на
заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен,
насрочено за 29.10.2018г., и гласува по точките от дневния ред, както
следва: Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК- Плевен за 2019г.да бъде 18 000
(Осемнадесет хиляди) лева.
2.Общински съвет Никопол определя арх. Бойко Балтаков- заместник
кмет на община Никопол да представлява Община Никопол на заседанието
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен, насрочено за
29.10.2018г. при отсъствие на Кмета на община Никопол д-р Валерий
Димитров Желязков.
ГЛАСУВАЛИ – 12 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНИКА/Османов, Юсеинов, Георгиев,Павлов, Усув, Халов,
Стоилов, Георгиева, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: От зала отсъстват: Ахмедов, Бебенов, Гатев, Кирилов,
Сакаджиев.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Айхан Османов- общински съветник: Кога ще се оправи ул.“Шипка“
в гр.Никопол?
В.Желязков: Отговаря на въпроса на Османов.
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Л.Стоилов- общински съветник: Имам питане към Желязков и
Халов- Коя фирма и за колко средства извърши ремонта на покрива на
МБАЛ-Никопол, няма ли конфликт на интереси?
На по-миналата сесия поставих въпроса за незаринатите дупки по
асфалта при копаенето от ВиК в с.Евлогиево, до сега нищо не се е
направило, кога ще се заринат дупките, чакате зимата ли?
В.Желязков: Относно първият Ви въпрос, договора за ремонта на
покрива е сключен от управителя на болницата, не от мен, питайте него,
той ще Ви отговори.
Относно вторият Ви въпрос, до два дни ще започне зариването и
оправянето на асфалта, където са копали ВиК. /Отговаря на Османов за
ул.Шипка/.
М.Сакаджиев: По ул.“Витоша“ има големи дупки, може ли когато
оправяте ул.“Шипка“ да оправите и дупките на ул.“Витоша“, да се
запълнят най-големите дупки, просто не може да се преминава с коли от
там?
В.Желязков: /Отговаря на Сакаджиев с подробности/.
Кр.Халов: Понеже г-н Стоилов зададе въпрос и към мен, ще
отговоря, г-н Стоилов, злепоставяте ме и ме обиждате с този въпрос, аз
нямам фирма и нямам нищо общо с тази фирма, която е правила ремонта
на покрива на болницата. В П.К. по Конфликт на интереси не е постъпвал
сигнал за конфликт на интереси, как да Ви отговоря дали има конфликт на
интереси. Не ме злепоставяйте и не ме обиждайте. Л.Стоилов: Не съм Ви
злепоставял, проверявам дали има конфликт на интереси.
Кр.Халов: Направете сигнал до П.К. при ОбС за конфликт на
интереси и ще Ви се отговори, как да Ви отговоря сега.
В.Желязков: Ремонта не е некачествен, след като поправиха покрива
валя дъжд, никъде не е прокапало, аз лично проверих това.
Л.Стоилов: Казвам Ви, това не е качествен ремонт.
Илияс Усув- общински съветник: Искам да обясня на г-н Стоилов,
фирмата която направи ремонтната дейност на Болницата е Аламеда
Инженеринг и е моя фирма, разговарях с управителя на болницата и ме нае
да направя ремонт на 200 кв.м. покрив за 10хлв., другите фирми не са се
съгласили да направят ремонт за тази малка сума. Не стига, че управителя
намери фирма, която да помогне на Общинската болница, да направи
ремонта на покрива, защото капеше върху главите на хората, на
пациентите, сега сте против това, ако имате нещо против мен и фирмата за
това, което направих да помогна на болницата, то аз съм насреща, да се
срещнем в съда.
Л.Стоилов: Г-н Усув, преди години се направи ремонт на сградата на
общината подмяна на целия покрив от 300кв.м. за 13хлв., така, че не знам
защо управителя не е намерил друга фирма, има фирми, които могат да
направят такъв ремонт, не знам защо е наел Вас, защото Вие сте общински
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съветник и има конфликт на интереси. Аз Ви обвинявам, че Вие не сте
извършили качествен ремонт на покрива на болницата.
А.Ахмедов: Говори се, че булдозера на общината се ползва за частни
цели, вярно ли е това?
Кмета на с.Бацова махала пита, кога ще върнете 30% от парите придобити
от продажбата и отдаването под наем на земеделски земи на съответните
кметства, това им се полага, питат и други кметове, аз също питам колко
пари сте върнали и на кое кметство?
Искам да ни информирате за конкурса банковия посредник за кредита, за
дълга.
В.Желязков: Отговаря на всички поставени въпроси от общинските
съветници с подробности.
М.Сакаджиев: Относно излъчването на сесиите, хората питат кога се
излъчват, не знаят точно кога се излъчват.
В.Желязков: Излъчват се веднага, още същия ден в 18.00 часа.
Кр.Халов: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам
петдесет и първата сесия на Общински съвет – Никопол. Заседанието
приключи в 11.40 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
/ Красимир Халов/
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
/Светослав Ангелов/
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
/Мария Георгиева/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Христина Миланова/
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