ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОПОЛ
------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 53
Днес 29.11.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на
Община Никопол се проведе петдесет и третото 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 общината.
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 трето заседание на Общински съвет – Никопол.
Имаме кворум, от 17 общински съветника в залата присъстват 14,
отсъства Илияс Усув и Кирил Кирилов- по уважителни причини с
подадени уведомления за отсъствие, до председателя на ОбС.
Колеги, знаете, че ни напусна един наш колега, общественик,
общински съветник, за мен един приятел и колега, с когото преди
години учредихме Ловно-рибарско сдружение и член на
Управителния съвет, г-н Любомир Стоилов. Предлагам Ви с
едноминутно мълчание да почетем паметта на г-н Стоилов./всички в
залата стават прави и с едноминутно мълчание почитат паметта на
Любомир Стоилов/.
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?
В Общински съвет постъпиха две допълнителни докладни записки
за включване в дневния ред на днешното заседание.
1.Докладна записка относно- Сключване на анекс към Договор за
кредитна линия между Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и „Банка ДСК“
ЕАД с поръчители Община Белене и Община Никопол./докладната не е
разглеждана на заседание на П.К./вх.№279
2.Докладна записка относно- Утвърждаване на уточнен план на
капиталовия разчет на Община Никопол към 31.12.2018г../докладната не е
разглеждана на заседание на П.К./вх.№280
А.Ахмедов-общински съветник: Има две допълнителни докладни
записки внесени 24 часа преди заседанието, искам по-обстойна
информация по докладната за МИГ Белене-Никопол.
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По докладната за капиталовия разчет, кмета да даде по-подробна
информация за да ни стане ясно за какво става дума. Предлагам т.5 и 6 от
проекта за дневен ред да отпаднат, поради допуснати нарушения в самите
докладни записки /прави разяснения какви са нарушенията допуснати по
двете докладни записки/
През 2019г. ще се приеме бюджета на общината и тогава да
разгледаме тези докладни записки, това сега е прибързано и претупване на
нещата.
Кр.Халов: Г-н Ахмедов,…………/Ахмедов прекъсва Халов, казва, че
това което се прави е кощунство и прибързано и претупване на нещата,
Халов прави забележка на Ахмедов да не нарушава реда в зала, да не вика
и да не го прекъсва/.
Ем.Бебенов-общински съветник: Предложенията, които се правят,
като допълнителни точки, кмета да разясни по-подробно по тях.
Валерий Желязков-Кмет на общината: /прави разяснения по
допълнителните докладни записки, отговаря на запитването на Ахмедов
защо се вкарват сега, какви са причините. Прави разяснения защо сега е
внесъл за разглеждане докладните записки – т.5 и т.6, които Ахмедов
предлага да отпаднат от дневния ред, разяснява защо трябва да се
разгледат на това заседание, а не на по-следващо/.
Г-н Ахмедов, Община Никопол не е в нарушение на нито един закон
и нито една нормативна уредба. Имам чувството, че се иска да се пречи,
защо е това, не знам, но не нарушаваме Закона по никакъв начин.
Кр.Халов: Колеги, да……../А.Ахмедов прекъсва Халов, говори без да
му е дадена думата, вика, кара се на Халов, Халов прави забележка на
Ахмедов да не го прекъсва, Ахмедов продължава да вика и да се кара на
Халов и на Кмета на общината/.
В.Желязков: Аз съм търпелив човек и не говоря глупости г-н
Ахмедов, и никога не правя квалификации на хората, моля Ви без
квалификации към мен и не пречете както на общината така и сега в
работата на ОбС.
Кр.Халов: Г-н Ахмедов, правя Ви поредната забележка, спазвайте
реда в зала и не пречете на работата.
М.Георгиева- общински съветник: Г-н Председател, обявете кворума
в залата.
Кр.Халов: Извиняваме се на всички, обявявам кворум в зала – 14
общински съветника.
Колеги, гласуваме докладна записка с вх.№279, която да влезе в
дневния ред на днешното заседание, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 14 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 14 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Кр.Халов: Приема се, докладната влиза в дневния ред като точка 10.
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Гласуваме докладна записка с вх.№280, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 14 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 14 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Кр.Халов: Колеги, приема се докладната да влезе в дневния ред като
точка 11. Точка питания става т.12 от ДР.
Гласуваме целия дневен ред на днешното заседание с направените
допълнения, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 14 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 9 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – 1 СЪВЕТНИК
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4 СЪВЕТНИКА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ ПРИЕ СЛБЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно: Актуализация на Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Никопол през 2018 г. и Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Никопол през 2019 г.
Вносител: Кмет на общината
2.Докладна записка относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на
проектираните в плана за
земеразделяне полски пътища, включени в масивите за
ползване за стопанската 2018/2019 г.
Вносител: Кмет на общината
3.Докладна записка относно: Определяне на дължимата от „ДЖИ ЕФ ЕФ” ЕАД такса
за битови отпадъци за 2019 г.
Вносител: Кмет на общината
4.Докладна записка относно: Отпускане на допълнителна парична вноска, поради
временна необходимост от парични средства на „ФАРМА-НИКОПОЛ” ЕООД
гр.Никопол.
Вносител: Кмет на общината
5. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг (мостов кредит), по
реда на Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за реализация на проект “The
Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of NikopolTurnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интеррег
V-A Румъния – България“(в превод на български език: “Мостове на времето:
Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното
културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“), по Основен договор
№32881/14.03.2017 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария 2014-2020 г.
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Вносител: Кмет на общината
6. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг (мостов кредит), по
реда на Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за реализация на проект “I-TeN:
Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the
region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително
договаряне по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“(в превод на български
език: “I-TEN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по
устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата“),
по Основен договор №70577/24.05.2017 г. по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.
Вносител: Кмет на общината
7. Докладна записка относно: Кандидатстване по проект „Красива България“Кампания 2018г. на Община Никопол.
Вносител: Кмет на общината
8. Докладна записка относно: Кандидатстване по проект за финансиране по
комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно
изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020г..
Вносител: Кмет на общината
9. Докладна записка относно:
Никопол- окончателен.

Приемане на Общ Устройствен План на Община
Вносител: Кмет на общината

10. Докладна записка относно: Сключване на анекс към Договор за кредитна линия
между Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и „Банка ДСК“ ЕАД с поръчители Община
Белене и Община Никопол.
Вносител: Кмет на общината
11. Докладна записка относно: Утвърждаване на уточнен план на капиталовия разчет
на Община Никопол към 31.12.2018г../
Вносител: Кмет на общината
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Надка Божинова- Председател – П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по
„Социални дейности, трудова заетост и демографски проблеми“ на
заседание
проведено на 22.11.2018г. разгледа докладната записка
относно: Актуализация на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Никопол през 2018 г. и Годишен план за развитие на
социалните услуги в община Никопол през 2019 г., и прие следното
4

СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
М.Сакаджиев: Искам информация, какво става със защитеното
жилище в с.Драгаш войвода?
А.Ахмедов: На заседание на П.К. разгледахме докладната записка.
Експертът от ОбА даде разяснения по нея, но аз не съм доволен от тези
обяснения. Не се знае колко хора допълнително ще се назначат на работа в
защитеното жилище в Драгаш.
На миналата сесия стана въпрос за заплащането на транспортните разходи
на служителките в ЦОП, сега те при тези високи заплати получават и пари
за транспортни разходи, представят документи за много по-високи разходи
за транспорт, отколкото ни каза кмета, че ще получат.
М.Георгиева: Изказвам задоволството си от работата на управителя
на защитените жилища в с.Драгаш войвода г-жа Вяра Николова, и съм
удовлетворена г-н Желязков, че намерихте начин да задържите г-жа
Николова като управител на защитените жилища, като увеличихте
заплатата и, тя работи с висок професионализъм и компетентност.
Кр.Гатев- общински съветник: Материала който разглеждаме сега
отразява в голяма степен нуждите от социални услуги в общината.
Отношенията между ОбА, Бюро по труда, социално подпомагане и хората
трябва да се съгласуват в полза на хората от общината. /Разказва случай на
човек от с.Въбел, който се нуждае от помощ, с който случай се е заел да
разреши г-н Гатев и за трудностите, които е срещнал при
разрешаването на този случай/.
Г-н Кмете, нека се обърне внимание на изнесените работни места по
населени места в общината, за удобство на хората.
Ще подкрепя материала.
В.Желязков: /Отговаря с подробности на запитването на
М.Сакаджиев и на А.Ахмедов /.
А.Ахмедов: Благодаря на Кмета на общината за правилния път към
управителя на защитните жилища в Драгаш войвода, тя е добра в работата
си, и е голям специалист.
Казвам, че сте закъснели с това което правим сега, трябваше да е по-рано,
не разбрах кои са лицата назначени в Драгаш, не знаем какви са
критериите по които са назначени тези хора в защитените жилища в
с.Драгаш войвода.
Кр.Гатев: Ще помоля Кмета да провери случая с човека от с.Въбел,
казва се Любомир Ангелов Минчев.
В.Желязков: Да, г-н Гатев, ще проверя този случай.
/Отговаря с подробности на А.Ахмедов относно персонала в защитеното
жилище в с.Драгаш войвода и за това „закъснение“ с материала/.
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Има липса на специалисти, медицински сестри, сега сме назначили, но
наистина срещнахме трудности, защото наистина няма такива
специалисти.
М.Георгиева: реплика към Гатев- Г-н Гатев взели сте правилното
решение по случая с човека от с.Въбел, да уведомите МВР, без лична
карта, човек не може да направи нищо, нито една институция не може да
му помогне без документи за самоличност и не говорете, че колегите не са
искали да помогнат.
Кр.Гатев: М.Георгиева не говори истината, но нека се разберем след
сесията по този въпрос………/А.Ахмедов, прекъсва изказващите се, говори
без да му е дадена думата, кара се/.
Кр.Халов:Господин Ахмедов, правя Ви поредната забележка, ако
така продължавате да се държите, да нарушавате реда в залата, ще бъда
принуден да Ви отстраня от заседанието.
Всички говориха по тази точка и казаха неща, които не биваше да се казват
тук и сега. Общинска администрация си е свършила работата перфектно,
както с ЦОП, като се разкриха четири допълнителни работни места, така и
със защитените жилища в с.Драгаш войвода с разкриването на
допълнителни работни места…………/Ахмедов прекъсва Халов, вика, кара
се, Халов прави забележка на Ахмедов да не го прекъсва, призовава го да
се успокои, да не крещи и да не го прекъсва/.
Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал.1 т. 12, ал.2 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19,
ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет –
Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№387/29.11.2018г.
1. Общински съвет – Никопол приема Актуализиран Годишен план за
развитие на социалните услуги в Община Никопол през 2018 г. Приложение № 1/2018
2. Общински съвет – Никопол приема Актуализиран Годишен план за
развитие на социалните услуги в Община Никопол през 2019 г. Приложение № 1/2019.
ГЛАСУВАЛИ – 12 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
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ЗАБЕЛЕЖКА: Общинските съветници Кр.Гатев и Цв.Андреев са извън
зала и не гласуват.
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Приложение 1/2019

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Никопол
Планов период 2019 г. /актуализиран/
Вид
№дейност
/ услуга /
мярка

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Местополож
ение
(нас.място)

Капаци
тет

гр.Никопол
с. Новачене

320

+

+

+

+

Местна дейност

Община Никопол

гр.Никопол
с. Новачене

130

+

+

+

+

Проектно
финансиране

Община Никопол

Община
Никопол

40

+

+

+

+

Проектно
финансиране
Национално
финансиране
Общински бюджет

Община Никопол
ДСП Никопол

Месец
1-3

Времеви график
за 2019 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12

Финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

Социални услуги
1.

2.

3.

Комплекс от социални услуги –
грижа
в
семейна
среда,
предоставяни
по
домовете,
свързани с доставка на храна;
съдействие за снабдяване с
необходимите
технически
помощни
средства
при
ползватели с увреждане; битови
услуги и др.
Социална услуга за превенция
Обществена
на
социалното
изключване,
трапезария
насочена към задоволяване на
потребностите от храна за хора,
които не могат да си я
осигуряват сами.
Личен асистент Социална услуга, оказвана от
лице в семейна среда, полагащо
постоянни грижи за дете или
възрастен с трайно увреждане
или за тежко болен, за
задоволяване на ежедневните му
потребности.
Домашен
социален
патронаж

8

Вид
№дейност
/ услуга /
мярка

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Местополож
ение
(нас.място)

Капаци
тет

Времеви график
за 2019 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12
+
+
+

Финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

Проектно
финансиране
Общински бюджет

Община Никопол

4.

Социален
асистент

Деца, младежи, възрастни, Община
самотни стари хора, лица с Никопол
трайни
увреждания
или
болни.

3

Месец
1-3
+

5.

Домашен
помощник

Община
Никопол

20

+

+

+

+

Проектно
финансиране
Общински бюджет

Община Никопол

6.

Актуализира
н текст
Център за
настаняване
от семеен тип
за пълнолетни
лица с
психични
разстройства
№1

Социална услуга – грижа в
семейна среда, оказвана от лице,
предоставящо
комплекс
от
услуги, насочени към социална
работа и консултации на
потребителите и свързани със
задоволяване на потребностите
от организация на свободното
време и осъществяване на
контакти.
Социална услуга – резидентен
тип, насочена към лица с
потребност от 24–часова грижа.
Създава среда на живот близка
до семейната, при която лицата
получават необходимата им
индивидуализирана подкрепа за
водене на относително
самостоятелен и независим
живот. Услугата а се предоставя
в комбинация и координация с
базовите услуги в общността/за
заетост, образование, здравни,
културни/ и с други социални
услуги. Потребителите са
пълнолетни лица с психични
разстройства, с висока степен на
зависимост от грижа.

с. Драгаш
войвода

12

+

+

+

+

ДДД

Община Никопол

7.

Актуализира

Социална услуга – резидентен

с. Драгаш

12

+

+

+

+

ДДД

Община Никопол

9

Вид
№дейност
/ услуга /
мярка

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Местополож
ение
(нас.място)

Капаци
тет

н текст
Център за
настаняване
от семеен тип
за пълнолетни
лица с
психични
разстройства
№2

тип, насочена към лица с
потребност от 24–часова грижа.
Създава среда на живот близка
до семейната, при която лицата
получават необходимата им
индивидуализирана подкрепа за
водене на относително
самостоятелен и независим
живот. Услугата а се предоставя
в комбинация и координация с
базовите услуги в общността/за
заетост, образование, здравни,
културни/ и с други социални
услуги. Потребителите са
пълнолетни лица с психични
разстройства, с висока степен на
зависимост от грижа.

войвода

8.

Приемна
грижа

Община
Никопол

25

+

+

+

+

МТСП, Проектно
финансиране

Община Никопол

9.

Център за
обществена
подкрепа

Отглеждане на дете в семейна
среда (отглеждане и възпитание
на дете, настанено в семейство
на роднини или близки или в
приемно
семейство)
като
алтернатива на настаняването му
в специализирана институция по
реда на ЗЗД
Деца в риск и техните семейства
(деца, отглеждани от един
родител, деца в многодетни
семейства, деца на непълнолетни
родители; деца в риск от
отпадане от училище; деца с
девиантно
поведение;
деца
жертви на насилие и/или

гр. Никопол

20

+

+

+

+

ДДД

Община Никопол

Месец
1-3

Времеви график
за 2019 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12

Финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

10

Вид
№дейност
/ услуга /
мярка

10

Център за
настаняване
от семеен тип

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)
трафик); бременни момичета и
жени в риск за изоставяне на
децата си.
Комплекс от социални услуги –
резидентен тип, предоставяне на
дългосрочна грижа в среда,
близка
до
семейната,
за
изграждане на умения за
самостоятелен
живот,
осигуряване на здравни и
образователни
услуги
(вкл.
извън мястото на живеене), за
ограничен брой лица - не повече
от 15, препоръчително - 8.

Местополож
ение
(нас.място)

Капаци
тет

с. Новачене

8

Месец
1-3

-

Времеви график
за 2019 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12

-

-

+

Финансиране

Проектно
финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

Община Никопол

Съгласували!
Мая Пенкова

д-р Валерий Желязков

Директор Дирекция „Социално подпомагане” Никопол

Кмет на Община Никопол

Любомир Мачев
Председател на Обществен съвет,
създаден по чл. 35 ЗСП и чл. 52 – 54 а от ППЗСП – Никопол
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Приложение 1/2018

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Никопол
Планов период 2018 г. /актуализиран/

Вид
№дейност
/ услуга /
мярка

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Местоположение
(нас.място)

Капаци
тет

гр.Никопол
с. Новачене

320

+

+

+

+

Местна дейност

Община Никопол

гр.Никопол
с. Новачене

130

+

+

+

+

Проектно
финансиране

Община Никопол

Община
Никопол

40

+

+

+

+

Проектно
финансиране
Общински бюджет

Община Никопол

Община
Никопол

3

+

+

+

+

Проектно
финансиране
Общински бюджет

Община Никопол

Месец
1-3

Времеви график
за 2018 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12

Финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

Социални услуги
1.

2.

3.

4.

Комплекс от социални услуги –
грижа
в
семейна
среда,
предоставяни
по
домовете,
свързани с доставка на храна;
съдействие за снабдяване с
необходимите
технически
помощни
средства
при
ползватели с увреждане; битови
услуги и др.
Социална услуга за превенция
Обществена
на
социалното
изключване,
трапезария
насочена към задоволяване на
потребностите от храна за хора,
които не могат да си я
осигуряват сами.
Личен асистент Социална услуга, оказвана от
лице в семейна среда, полагащо
постоянни грижи за дете или
възрастен с трайно увреждане
или за тежко болен, за
задоволяване на ежедневните му
потребности.
Социален
Деца,
младежи,
възрастни,
асистент
самотни стари хора, лица с
трайни увреждания или болни.
Домашен
социален
патронаж
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Вид
№дейност
/ услуга /
мярка
5.

Домашен
помощник

6.

Актуализира
н текст
Център за
настаняване
от семеен тип
за пълнолетни
лица с
психични
разстройства
№1

7.

Актуализиран
текст
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

Местоположение
(нас.място)

Капаци
тет

Социална услуга – грижа в
семейна среда, оказвана от лице,
предоставящо
комплекс
от
услуги, насочени към социална
работа и консултации на
потребителите и свързани със
задоволяване на потребности-те
от организация на свободното
време и осъществяване на
контакти.
Социална услуга – резидентен
тип, насочена към лица с
потребност от 24–часова грижа.
Създава среда на живот близка
до семейната, при която лицата
получават необходимата им
индивидуализирана подкрепа за
водене на относително
самостоятелен и независим
живот. Услугата а се предоставя
в комбинация и координация с
базовите услуги в общността/за
заетост, образование, здравни,
културни/ и с други социални
услуги. Потребителите са
пълнолетни лица с психични
разстройства, с висока степен на
зависимост от грижа.

Община
Никопол

20

+

+

+

+

Проектно
финансиране
Общински бюджет

Община Никопол

с. Драгаш
войвода

12

+

+

+

+

ДДД

Община Никопол

Социална услуга – резидентен
тип, насочена към лица, с
потребност от 24–часова грижа.
Създава среда на живот близка
до семейната, при която лицата

с. Драгаш
войвода

12

+

+

+

+

ДДД

Община Никопол

Месец
1-3

Времеви график
за 2018 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12

Финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

13

Вид
№дейност
/ услуга /
мярка

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

лица с
психични
разстройства №
2

получават необходимата им
индивидуализирана подкрепа за
водене на относително
самостоятелен и независим
живот. Услугата а се предоставя
в комбинация и координация с
базовите услуги в общността/за
заетост, образование, здравни,
културни/ и с други социални
услуги. Потребителите са
пълнолетни лица с психични
разстройства, с висока степен на
зависимост от грижа..

8.

Приемна
грижа

9.

Център за
обществена
подкрепа

Отглеждане на дете в семейна
среда (отглеждане и възпитание
на дете, настанено в семейство
на роднини или близки или в
приемно
семейство)
като
алтернатива на настаняването му
в специализирана институция по
реда на ЗЗД
Деца в риск и техните семейства
(деца, отглеждани от един
родител, деца в многодетни
семейства, деца на непълнолетни
родители; деца в риск от
отпадане от училище; деца с
девиантно
поведение;
деца
жертви на насилие и/или
трафик); бременни момичета и
жени в риск за изоставяне на
децата си.
Комплекс от социални услуги –

10

Център за

Местоположение
(нас.място)

Капаци
тет

Община
Никопол

25

+

+

+

+

МТСП, Проектно
финансиране

Община Никопол

гр. Никопол

20

-

-

-

+

Актуализиран текст

Община Никопол

Месец
1-3

Времеви график
за 2018 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12

Финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

ДДД

с. Новачене

8

-

-

-

+

Проектно

Община Никопол
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Вид
№дейност
/ услуга /
мярка

Описание на дейността
(какво е планирано за
периода)

настаняване
от семеен тип

резидентен тип, предоставяне на
дългосрочна грижа в среда,
близка
до
семейната,
за
изграждане на умения за
самостоятелен
живот,
осигуряване на здравни и
образователни
услуги
(вкл.
извън мястото на живеене), за
ограничен брой лица - не повече
от 15, препоръчително - 8.

Местоположение
(нас.място)

Капаци
тет
Месец
1-3

Времеви график
за 2018 г.
Месец Месец Месец
4-6
7-9
10-12

Финансиране

Изпълняваща
организация,
отговорник

финансиране

Съгласували!
Мая Пенкова

д-р Валерий Желязков

Директор Дирекция „Социално подпомагане” Никопол

Кмет на Община Никопол

Любомир Мачев
Председател на Обществен съвет,
създаден по чл. 35 ЗСП и чл. 52 – 54 а от ППЗСП – Никопол
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Отношение взеха:
Димитър Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по
„Бюджет, финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна
политика и икономически дейности“, на заседание проведено на
22.11.2018г. П.К. разгледа докладната записка относно : Даване на
съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за
земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за
стопанската 2018/2019 г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да
приеме и утвърди така предложения проект за решение.
М.Сакаджиев: Миналия месец минах по полето и не видях никакви
селскостопански пътища, почти всичките са изорани, а трябва да има
такива пътища. Общинска администрация трябва да следи за тези неща, не
бива всички пътища да се изорават, няма от къде да се мине по полето.
В приложение №1, под №11 е записан Ахмед Пашаджиков, този човек
почина, трябва да се смени с друг ползвател.
А.Ахмедов: Правилното е така, в едномесечен срок се издава заповед
от Кмета на общината, плаща се от ползвателя, има договор, не плаща,
няма договор, но да не се овикват хората и да не им се карат служителите.
Кр.Гатев: Г-н Кмете, по-справедливо би било да се получи
информация, писмо от ОбА до ползвателя на земята, да се информират
хората да знаят колко имат да плащат.
В.Желязков: Срока е един месец да се внесат средствата, но винаги
съм правил компромиси, налага се по някога, и наистина ние информираме
хората. Що се отнася затова, че някои общински служители се държат
лошо с хората, ще разговарям с тях и ще взема необходимите мерки.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за
решение/.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в,
ал 4 и ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.41 от Наредба №6 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и Решение
№309/29.01.2018г. на Общински съвет – Никопол, Общински съвет –
Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№388/29.11.2018г.
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1. Общински съвет - Никопол дава съгласие да бъдат предоставени
под наем за стопанската 2018/2019 г. имоти - полски пътища, попадащи в
масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Никопол,
на лицата ползващи съответните масиви, съгласно Приложение №1, което
е неразделна част от настоящото решение.
2. Определя наемната цена за предоставяне на имоти - полски
пътища, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото
решение, в размер на 42 /четиридесет и два/ лева/дка, за всички землища на
територията на община Никопол.
3. Общински съвет – Никопол възлага изпълнението на настоящото
решение и сключването на договори за наем за имотите, посочени в точка
едно на настоящото решение, на Кмета на Община Никопол, без
провеждане на търг или конкурс, съгласно списъка по Приложение № 1,
което е неразделна част от настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНКА /Ахмедов, Османов, Юсеинов, Георгиев, Бебенов,
Павлов, Гатев, Халов, Сакаджиев, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЛЕЖКА: Отсъстват – Усув, Кирилов и М.Георгиева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Решение №388от29.11.2018г.

СПИСЪК НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА, ПОПАДАЩИ В МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
ЗА 2018-2019г.
№
по
ред

Землище

Ползвател

Площ /дка/

„ЛЕВ – ДЖАН“ ЕООД
„ЕЛИА МИЛК“ ООД
ЮЗДЖАН ДАУДОВ САКАДЖИЕВ
СЕЛЯЙДИН ЗЮРАБОВ ЗЮРАБОВ
ЦЕЦА ИВАНОВА ИЛИЕВА
„МИТКЕН“ ООД
ЕТ „МОНИ – БРАНИМИР БОЯНОВ“
„СЕВА – СВ“ ООД
ИЛИЯС МЕХМЕДОВ АСАНОВ
НИКИФОР СТЕФАНОВ АНТОНОВ
АХМЕД ЮСЕИНОВ ПАШАДЖИКОВ
ЗИЯДИН РЕДЖЕБОВ ЗИЯЕВ
ГЮЛФЕР АДНЯНОВА РУФАДОВА
СЕЯТ СЕЛЯЙДИНОВ ХАСАНОВ
ЕТ“АХМЕТ ТАТАРЛЪ“
АХМЕД РЕДЖЕБОВ ЮСЕИНОВ
ГАБРИЕЛА – КАПЛАН ЕООД
ХИМЕТ АЙДЪНОВА ХАСАНОВА
„МАГ – ТОНЧЕВИ“ ЕООД
„АГРОТЕХНИКА БЪЛГАРИЯ“ ООД
“СЕВИ И СЕЯТ“ ООД

13.221
8.944
0.185
21.787
6.599
14.245
0.464
8.540
0.539
0.544
1.408
0.117
1.762
22.970
1.615
0.948
13.451
1.990
1.118
3.732
32,841

НИКОПОЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИОКПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
НИКОПОЛ
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22
23

НИКОПОЛ
НИКОПОЛ

СЕЛЯЙДИН ЮСУФОВ ШУКРИЕВ
ЛЮБОМИР РОЗЕНОВ ЛЮБЕНОВ

0,262
0,104

„ЛЕВ – ДЖАН“ ЕООД
„МИТКЕН“ ООД
ЛЗК“ПС ГЕРБ“
„ АГРО ДАНИЕЛ ЗАМФИРОВ 2012“
ЕТ „АХМЕД ТАТАРЛЪ“
„ЕЛИА МИЛК“ ООД
ТРОЯ АВТО ЕООД
ЕТ „МОНИ – БРАНИМИР БОЯНОВ“
„СЕВА – СВ“ ООД
„ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2006“ ООД
ЗКПУ „ПЛОДОРОДИЕ“
СЕЛЯЙДИН ЮСУФОВ ШУКРИЕВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ ЮСЕИНОВ
„АГРИТРЕЙДИНГ“ ООД
„МАГ – ТОНЧЕВИ“ ЕООД
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА СТОЙНОВА
ГЮНАЙДЪН ЛЮТВИЕВ ТРАНПЕТАДЖИЕВ

7.103
16.373
1.206
35.421
5.915
24.429
44.361
4.268
1.998
33.800
10.167
0.508
0.748
24.665
5.139
0.323
1.744

ЗК „ВЪЗХОД“
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РУСАНОВ
ТРОЯ АВТО ЕООД
„ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2006“ ООД
ГЕОРГИ ПАНОВ СТАНЧЕВ
„ГЕОВАЛ АГРО“ООД
“ГРИЙН ПОИНТ 2017“ЕООД
„АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1“ ЕООД
„ЕЛИЯ МИЛК“ ООД

45.852
0.792
19.347
8.158
2.621
18.536
4.193
0.850
0.750

ДРАГАШ ВОЙВОДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА
ДРАГАШ ВОЙВОДА

ЕВЛОГИЕВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО
ЕВЛОГИЕВО

ЖЕРНОВ
19

1
2
3
4
5
6

ЖЕРНОВ
ЖЕРНОВ
ЖЕРНОВ
ЖЕРНОВ
ЖЕРНОВ
ЖЕРНОВ

„ ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2007“ ООД
„СЕВА-СВ“ООД
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА АНДРИЯНОВА
„КОСТАДИНОВИ-69“ООД
„ВЪБЕЛГУМ“ ЕООД
НАЗМИЕ МЕХМЕДОВА АЗИЗОВА

29.354
0.633
0.492
2.291
19.941
0.341

ТРОЯ АВТО ЕООД
„СЕВА-СВ“ ООД
„АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ „ЕООД
„КЕМАПУЛ“ ЕООД
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
„ВЪБЕЛГУМ“ ЕООД
„ЕНТЕК“ООД
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
ЧТППК „ЕДИНСТВО“

41.417
9.398
15.095
18.724
23.322
50.716
0.663
36.622
7.010
0.919
15.825

„АЛБЕНА СИМЕОНОВА1“ ЕООД
ТРОЯ АВТО ЕООД
ЕТ „МОНИ-БРАНИМИР БОЯНОВ“
„СЕВА-СВ“ ООД
РАЛИЦА ЮЛИЯНОВА ЛЮБЕНОВА
ЦЕЦА ИВАНОВА ИЛИЕВА
„ГРИЙН ПОИНТ 2017“ ЕООД
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
„МАГ – ТОНЧЕВИ“ ЕООД
ПЕТЬО КРАСИМИРОВ КАЗАКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ЕТ „ЕМО – ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ“
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

17.289
20.229
1.285
5.155
1.908
3.626
46.491
7.236
2.246
0.083
8.435
0.162
4.057

ЛОЗИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА
ЛОЗИЦА

ЛЮБЕНОВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
ЛЮБЕНОВО
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МУСЕЛИЕВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО
МУСЕЛИЕВО

ЗК „ВЪЗХОД“
ЛЕОНИД СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
СТАНИМИР ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ
ТРОЯ АВТО ЕООД
„ВАССКОНСУЛТ“ ООД
„ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2007“
ЕТ“МОНИ - БРАНИМИР БОЯНОВ“
„АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
„НЕДКОВИ“ЕООД
МИТРА СТОЯНОВА ВЛАХОВА
ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
„КОСТАДИНОВИ-69“ООД
ЦЕЦА ИВАНОВА ИЛИЕВА
РУМЕН ПАВЛОВ ЛЮБЕНОВ
ГЕОРГИ ПАНОВ СТАНЧЕВ

2.230
3.785
1.211
127.239
2.095
193.391
2.307
0.946
5.821
1.337
0.488
0.203
0.250
0.251
0.170

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ СПАСОВ
РУМЕН СПАСОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЦЕЦКОВ ПАСКОВ
„ГРИЙН ПОИНТ - 2017“ ЕООД
ЕТ“ДЕМОС-ПЕТЬО ДЕМОСТЕНОВ“

4.147
55.503
1.534
0.890
64.695
0.408

ЧЕРКОВИЦА
1
2
3
4
5
6

ЧЕРКОВИЦА
ЧЕРКОВИЦА
ЧЕРКОВИЦА
ЧЕРКОВИЦА
ЧЕРКОВИЦА
ЧЕРКОВИЦА

НОВАЧЕНЕ
1

НОВАЧЕНЕ

„ТРОЯ – АВТО“ ЕООД

178.507

2
3
4
5
6
7

НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ

ЧПТК „МАРЕН“
ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ЕНЕВА
СЛАВКО НЕДЯЛКОВ ДЕНЧЕВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЯ КИРИЛОВА ЕНЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

253.393
1.086
4.157
12.531
4.347
0.264
21

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ
НОВАЧЕНЕ

АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ЗАРКОВА
„АГРО ПЛЮС СЛАВЯНОВО“ ООД
ЕТ „НЕНОВ – 21- КИРИЛ НЕНОВ“
„СОЛЕА 2010“ ЕООД
„СЛЪНЦЕ 92“ ООД
„НЕДКОВИ“ ЕООД
„АГРО САНТИНО“ ЕООД
„АГРО ПРОВАНС“ ЕООД
„НЕНОВИ“ООД
АТАНАС ИВАНОВ АНДРЕЕВ
„БРАТЯ ЛИНКОВИ“ООД
„СЕВА-СВ“ООД
„ГРИЙН ПОИНТ-2017“ЕООД

0.790
65.957
5.470
2.316
4.349
24.665
55.712
4.019
29.982
1.712
7.970
3.053
36.578

ЗКПУ „АСЕНОВО“
„АГРО ПЛЮС СЛАВЯНОВО“ООД
РУСЛАН ЦВЕТАНОВ ПАТАРИНСКИ
ГЕОРГИ ПАНОВ СТАНЧЕВ

193.382
1.896
1.712
0.671

„АГРО-ДИЗ“ ООД
„АГРО МИК“ ООД
ЗПК „НАПРЕДЪК“
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГАЙДАРЕВ
ЗК „ЕДИНСТВО – 94“
ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ БЛАЖЕВ
ЗК „ОСЪМ-15“
ЕТ „АЛФА-АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ“
ИЛИЯН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ ГАНЧЕВ
ОГНЯН КОСТОВ ХРИСТОВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА КАРАДЖОВА
„НЕДКОВИ“ ЕООД
„ АГРО ПЛЮС СЛАВЯНОВО“

2.513
5.136
12.926
0.166
69.786
0.205
83.379
9.612
0.162
0.717
2.598
0.779
38.899
8.704

АСЕНОВО
1
2
3
4

АСЕНОВО
АСЕНОВО
АСЕНОВО
АСЕНОВО

БАЦОВА МАХАЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
БАЦОВА МАХАЛА
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15

БАЦОВА МАХАЛА

„ГРИЙН ПОИНТ-2017“ЕООД

9.269

ТРОЯ АВТО ЕООД
ЛЮДМИЛ ЮЛИЯНОВ ЛЮБЕНОВ
РАЛИЦА ЮЛИЯНОВА ЛЮБЕНОВА
„ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2007“ ООД
ЧПТК „НОВ ЖИВОТ“
„НЕДКОВИ“ ЕООД
„СОЛЕА 2010“ ЕООД
АНДРИЯН АНГЕЛОВ ТИХОВ
ЗКПУ“АСЕНОВО“

41.842
8.813
0.998
109.176
86.176
9.579
2.219
2.927
1.075

ЕТ „АЛФА – АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ“
ТРОЯ АВТО ЕООД
ЗПК НАПРЕДЪК
„ИОЗО КАПЕЛОВ – КАЛИНА“ ЕТ
ППК „СЪГЛАСИЕ“
„НЕДКОВИ“
„АГРО ПЛЮС СЛАВЯНОВО“ ООД
ИВАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ
КАЛИН МИРОНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛ ТРАЙЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ТРАЙЧЕВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ВЕСКО АСЕНОВ ВЪРБАНОВ
„АГРО-ДИЗ“ ООД
ИВАН ВЪРБАНОВ МАРКОВ
ОГНЯН КОСТОВ ХРИСТОВ

82.590
86.558
5.115
2.906
0.256
28.346
16.376
0.235
31.765
0.590
52.707
5.818
5.134
0.633
0.727
0.424
2.322

ДЕБОВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДЕБОВО
ДЕБОВО
ДЕБОВО
ДЕБОВО
ДЕБОВО
ДЕБОВО
ДЕБОВО
ДЕБОВО
ДЕБОВО

САНАДИНОВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
САНАДИНОВО
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Димитър Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 22.11.2018г. П.К. разгледа докладната
записка относно : Определяне на дължимата от „ДЖИ ЕФ ЕФ” ЕАД такса за
битови отпадъци за 2019 г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
А.Ахмедов: Изпадам в транс като чуя председателя на П.К., който има
положително становище, защото на предишната сесия при положително становище
на П.К. той гласува „против“. Сега отново има положително становище, това не е
позиция, това е безпринципност, това е срамно, тук не се говори за политика. Не
може ние тук да клякаме на девет човека които са мнозинство в този Общински
съвет. Кмета е смел и принципен. Такъв материал трябва да е подкрепен и
подплатен с факти за да ни убедите, нас общинските съветници.
Н.Божинова: Вече започвам да се дразня от изказванията на някои колеги.
Никой няма право да ни казва как да гласуваме, и да ни обвиняват в
безпринципност, защото и те проявяват безпринципност, ние правим анализи и
тогава взимаме становище. Всички ние сме общински съветници и имаме своето
право да се изказваме и да гласуваме така, както сме решили, никой няма право да
ни казва как да гласуваме. ………./Ахмедов прекъсва Божинова/
Кр.Халов: Г-н Сакаджиев, въведете ред там до Вас ако обичате, г-н Ахмедов
нямате думата, не ме прекъсвайте………../Ахмедов прекъсва Халов, говори без да му
е дадена думата/.
Г-н Ахмедов, ако обичате запазете ред в залата, имате вече една сериозна
забележка и предупреждение за отстраняване от зала, ако обичате запазете
спокойствие и не пречете на работата ………../Ахмедов продължава да говори и да
прекъсва Халов/.
Г-н Ахмедов най-официално Ви предупреждавам, ще бъдете отстранен от зала
не ме предизвиквайте, не прекъсвайте колегите, които се изказват. Непрекъснато
прекъсвате колегите, всички разглеждани материали не Ви изнасят и не сте доволен,
не изпадайте в транс преди да започнете да говорите. Тази докладна е променена г-н
Ахмедов, ако не сте забелязали, да ви го кажа, това не е същата докладна каквато
беше на миналото заседание……/Ахмедов продължава да говори/.Непрекъснато
всявате напрежение в работата на ОбС. Общински съвет може да гласува и да не
приеме решението или да го приеме, зависи от гласуването на колегите, не сте Вие
човека, който ще каже кога и как да се гласува. Тази докладна, ще кажа още веднъж
е променена и с необходимите разяснения от страна на кмета на общината.
Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.69, ал. 1 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№389/29.11.2018г.
1. Общински съвет –Никопол определя: за 2019 г. „ДЖИ ЕФ ЕФ” ЕАД, със
седалище и адрес на управление в с.Черковица, общ.Никопол, Индустриална зона, с
ЕИК:200493141, да заплаща такса за битови отпадъци само в частта за
предоставяната услуга по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване. През 2019 г. услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депо/а не
се предоставя от Община Никопол на „ДЖИ ЕФ ЕФ” ЕАД и дружеството не
дължи заплащане на тази услуга.
ГЛАСУВАЛИ – 12 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА:Общинския съветник Емил Бебенов не гласува.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Димитър Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 22.11.2018г. П.К. разгледа докладната
записка относно : Отпускане на допълнителна парична вноска, поради временна
необходимост от парични средства на „ФАРМА-НИКОПОЛ” ЕООД гр.Никопол, и
прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
М.Георгиева: Ще подкрепя материала. Фарма е от особено значение за
общината и се възхищавам от духа и работата на Стоянка Братова, която прави
всичко възможно за да работи аптеката нормално. Сега лекарствените средства са с
по-ниски цени от другата , частната аптека.
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М.Сакаджиев:Поредната общинска фирма с кредити, ако Фарма продължава
така, ще трябва да я затворим. Мисля, че нещо трябва да се промени за да продължи
фирмата да работи нормално.
В.Желязков: /прави допълнителни подробни разяснения по докладната
записка/.
Благодаря на Стоянка Братова, за това, че дава всичко от себеси, че аптеката
работи добре и ще работи още по-добре, благодаря и, за високия професионализъм и
за саможертвата, която прави за хората от общината. Аптеката ще заработи още подобре след тази помощ, която ще и дадем, парите ще се върнат от дружеството на
общината.
Кр.Гатев: Ще подкрепя решението, иначе ще се възпроизведе монопол в тази
сфера. Стоянка заслужава уважение и подкрепа. Тази аптека трябва да я има и да я
подкрепяме безусловно.
Цв.Андреев-общински съветник: Необходимо е да подкрепим искането на
управителя за да се подобри работата на аптеката. Ще подкрепя предложението на
кмета.
А.Ахмедов: Благодаря на Кмета за информацията по този кредит. Прави
впечатление, че няма анализ на дейността на предприятието, за да не се изпада пак
в това положение. Подскажете на управителя на това дружество да потърси
алтернативен подход, тя просто няма алтернатива. Не е редно да има само един
доставчик, така няма богат асортимент от лекарства. Ако трябва да се правят и
вересии, както прави другата частната аптека, но да се привличат клиенти. Ако така
продължава, нещата няма да се оправят. Ще гласувам положително.
В.Желязков: Аз смятам, че управителката е опитна и се справя добре с
работата си и асортимента на аптеката.
Кр.Халов: Този кредит ще се върне на общината, той е временен, за да
потръгне работата още по-добре в това общинско дружество.
Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл.134 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.6, т. 10 и т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№390/29.11.2018г.
1.Община Никопол, в качеството си на едноличен собственик на капитала на
„ФАРМА-НИКОПОЛ” ЕООД гр.Никопол с ЕИК: 114068927, да внесе допълнителна
парична вноска в размер на 15 000 лв. във „ФАРМА-НИКОПОЛ” ЕООД
гр.Никопол, поради временна необходимост от парични средства на дружеството –
за разплащане на задължения към доставчици на дружеството.
2.Средствата се отпускат еднократно, до края на 2018 г.
3.Средствата предоставяни с настоящото решение, са с източник приходите за
местни дейности, както следва:
3.1.По бюджета на Първостепенния разпоредител с бюджет - за гр.Никопол:
Наименование/Дейност
ПО ПРИХОДА

Общо

І трим.

ІІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.
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-подпараграф 13-03 „Данък върху
превозните средства”
-подпараграф 70-03 „Участия в съвместни
предприятия, активи и стопански
дейности (-)”

+ 15 000

0

0

0

+ 15 000

- 15 000

0

0

0

- 15 000

4.Определя срок за връщане на вноските на Община Никопол по настоящото
решение до 01.12.2019 г. Върху определените суми не се дължи лихва.
5.Задължава Кмета на Община Никопол да предприеме всички необходими
фактически и правни действия за внасяне на допълнителната парична вноска по
банкова сметка на „ФАРМА-НИКОПОЛ” ЕООД гр.Никопол, за разплащане на
задължения към доставчици на дружеството, както и сключването на договор за
безлихвен заем с Община Никопол.
ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНКА/Ахмедов, Османов, Юсеинов,Георгиев, Бебенов, Павлов,Гатев,
Халов, Георгиева, Божинова, Асенова, Ангелов/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК/Сакаджиев/
ЗАБЕЛЕЖКА: Отсъстват – Андреев, Усув, Кирилов.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Димитър Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 22.11.2018г. П.К. разгледа докладната
записка относно : Поемане на краткосрочен дълг (мостов кредит), по реда на
Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за реализация на проект “The
Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of NikopolTurnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма
„Интеррег V-A Румъния – България“(в превод на български език: “Мостове на
времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на
трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“), по Основен
договор №32881/14.03.2017 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2014-2020 г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
А.Ахмедов: Кмета разясни относно тази докладна записка, но не съм съгласен,
че сега трябва да се внася за разглеждане в ОбС. Тези проекти са от миналия мандат,
начина по който се работи по тях не е правилен, няма прозрачност, ние не видяхме
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нищо, нито папката, нито изложението, нищо. Прав сте г-н Кмете, че не сте
нарушили нито един закон и нормативен акт, има нарушен вътрешен нормативен
акт, наредбата в нашата община. На заседание на П.К. ни се обясни от специалистфинансист, но за мен не е достатъчно това обяснение. Сега бързате, защо не знам,
искам да Ви кажа, че няма за къде да бързате.
В.Желязков: /отговаря и разяснява на Ахмедов с подробности/.
Не бързаме г-н Ахмедов, а се забавихме, това е проект който е съвместен с
Република Румъния./Обяснява за кредита, защо се тегли сега, подробни разяснения
по искания кредит, по проекта, за да се избегнат финансови корекции по проекта
от Румънска страна и най – вече обяснява на общинските съветници защо сега се
иска този кредит/.
М.Сакаджиев:Проекта е направен по наше време, миналия мандат, защо се
отложи толкова време знам, но няма да кажа. Г-н Кмете, този проект е отлаган 14
месеца, ще гласувам „въздържал се“ защото няма прозрачност за забавянето от 14
месеца.
М.Георгиева: Говорим за развитие на туризма, не виждам какво повече има да
се развива от това, което имаме исторически паметници, богатата история и минало
на Никопол. Започвам да се притеснявам, че тези исторически богатства се рушат, а
правим фестивал с този проект. Радвам се , че в процес на дебат се изясни, кой е
измислил проекта, какво е било, по кое време и в кой мандат е било, говори се тук за
принципност и мнение. Аз много отдавна имам мнение по поредицата проекти,
които бяха подготвени в онзи период. Съжалявам колеги, за резките думи, но това са
поредица от простотии, които не са от първостепенно значение за тази община.
Имам огромни притеснения за реализацията на този проект, становището на
геозащита е ясно, че мястото където ще бъдат построени въпросните къщички, не е
пригодно за строеж. Какво означава това, това означава, че има риск от заливане и
свлачище. Това пише в официален документ на институция, която е компетентна да
се произнесе. Аз, какво решение да взема, дайте да налеем едни пари и утре това да
изчезне. Ами туризма, ами историческите паметници, които стоят от хилядолетия,
къщата – музей на Васил Левски, която се руши, къде отиват тези неща, това е
историята, това е силата, която може да привлече туристи. Много години ги говорим
тези неща, но те не се случват. Това, което се предлага сега е нещо временно, ами
защо не се направи нещо за Чешмата Елия, Руски паметник, църква, защо тези
исторически паметници ги оставяме на заден план? Това ли ни е по-важно,
съмнявам се. Моето виждане е, както и със стената, че това са неща, които не са от
първостепенно значение, оставаме на заден ход, важните неща. За стената моето
мнение беше, че тя няма да защити града от наводнение, така и се случи, след
готовия строеж, крайбрежната улица беше залята и ние всички го видяхме. Няма
нещо, което да ме убеди, че тези къщички са толкова първостепенни за развитието
на туризма. Това е излишен финансов риск, особено след становището на геозащита,
което казва, че терена е не подходящ за строежа за такива дейности. Как да
подкрепя такъв материал, много ми се иска да чуя, какъв ще е ефекта за
населението.
В.Желязков: /Отговаря на М.Георгиева с подробности относно проекта/.
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Искам да направя нещо за тази община, ще има туристи, ще има път до там и
да скалната църква, ще има паркинг, ще има и разкрити работни места и други
такива ползи за града.
Кр.Халов: Обявявам 30 минути почивка.
След почивката, кворум 14 общински съветника.
Кр.Халов: Колеги, продължаваме дебата по т.5 от дневния ред.
Пред мен имам становище от геозащита, и в него се казва, че района не е
свлачищен. В началото на мандата се гласува проекта и се стартира. Този проект ще
разкрие работни места, сега има финансиране и той може да започне. Ще се подобри
инфраструктурата, ще има разкрити работни места и наистина ще се работи за
развитието на туризма. От 30 години тук се говори за туризъм, сега има нещо на
лице, започва да се прави нещо за да започне развитието на туризма в нашата
община.Това е начина да има туризъм в нашата община.
Кр.Гатев: Разбрахме за какво и как е разработен проекта, добре е, че има
приемственост по отношение на проекта. Не търсете в левицата нещо, което го няма.
Ще подкрепя проекта, това е бъдещето, това е важно за развитието на туризма в
Никопол.
Г-н Кмете, ние ще подкрепим проектите, сега и по следващата точка от дневния ред,
това го казвам, за да не взимам думата по следващата точка. Това трябва да ни
обедини, а не да ни разиденява, защото е заложено бъдещето на нашата община. Ще
гласувам „за“ проекта.
М.Сакаджиев: Г-н Халов, Вие преди два мандата бяхте против тези неща,
какъв туризъм, какви миргове, какви пет лева. Нямаше да изкарвам разковничето, но
ще го изкарам, нека всички да знаят, една фирма депесарска, докато я отрежете, ви
трябваха 14 месеца. Аз като баща на този проект, аз ще гласувам „за“.
Кр.Халов: Аз съм песимист, само когато се говори, без да се прави нещо , но
когато има нещо насреща, аз съм „за“ туризма и развитието на общината.
А.Ахмедов: /разказва случаи от миналото и как се е работило по проектите/.
За мен е непростима наглост от страна на левицата отношението към Бебенов,
тогава той беше кмет на общината, сега те го подвеждат.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 13, чл. 14, чл.17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг и
чл.21, ал. 1, т. 10 от Закона местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№391/29.11.2018г.
1. Община Никопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен дълг мостов кредит) с цел реализация на проект “The Bridges of
Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu
Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A
Румъния – България“ (в превод на български език: “Мостове на времето:
Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на
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трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле “),
референтен номер на проекта 15.2.1.104, приоритетна ос 2, с водещ партньор на
проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор №32881/14.03.2017 г. и
Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-132/29.05.2017
г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г., при следните основни
параметри на дълга:
1.1. Максимален размер на дълга – 2 796 367.00 лв. (Два милиона
седемстотин деветдесет и шест хиляди триста шестдесет и седем лева);
1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
1.4. Условия за погасяване:
1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№32881/14.03.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства;
1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083%;
1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
1.7. Начин на обезпечение на кредита:
1.7.1. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Никопол, по чл. 45, ал. 1,
т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на Община Никопол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от
Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен
залог.
1.7.2. Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община
Никопол, по която постъпват средствата по проект “The Bridges of Time: An
Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele
Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния
– България(в превод на български език: “Мостове на времето: Интегриран подход
за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно
наследство в Никопол и Турну Мъгуреле “)по Договор за безвъзмездна помощ
№32881/14.03.2017 г.;
1.7.3. Учредяване на залог върху вземанията на Община Никопол по Договор
за безвъзмездна помощ № №32881/14.03.2017 г., сключен с Управляващия орган на
съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
1.8. Индикативна погасителна схема на дълга – съгласно приложение №1
към настоящото решение.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Никопол да подготви искането
за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за
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кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНКА/ Османов, Юсеинов,Георгиев, Бебенов, Павлов,Гатев, Халов,
Георгиева, Сакаджиев, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: Ахмедов не участва в гласуването.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Димитър Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 22.11.2018г. П.К. разгледа докладната
записка относно : Поемане на краткосрочен дълг (мостов кредит), по реда на
Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за реализация на проект “ITeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of
the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по
предварително договаряне по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“(в
превод на български език: “I-TEN: Подобрени третостепенни възли Турну
Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с
TEN-T инфраструктурата“), по Основен договор №70577/24.05.2017 г. по
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.,и прие
следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
М.Георгиева:Точката е идентична. Радвам се, че подкрепихме предходната
простотия.
Към Кмета, не получавам нареждания от никого и гласувам така, както искам……
/Ахмедов говори, прекъсва М.Георгиева, Гатев говори/
Кр.Халов: Обявявам 10 минутно прекъсване на заседанието.
След прекъсването.
Кр.Халов: Колеги, моля за уважителен тон по време на изказванията ви,
намираме се на заседание на Общински съвет. Нека всеки да изрази мнението си с
умерен тон, да не се прекъсваме, и да се уважаваме.
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А.Ахмедов: Благодаря на Желязков, че сега поде тази инициатива по този
проект. Този проект, още тогава в миналото не се приемаше, сега обаче се представя
и поставя по приемлив начин. Благодаря на Кмета Желязков, че продължи този
проект да се реализира, трябваше обаче да ни запознаете с подробностите по
проекта.
В.Желязков: /Прави допълнителни подробни разяснения по проекта и
неговото развитие от стартирането до ден днешен, както и развитието му за в
бъдеще./
Св.Ангелов- зам.председател ОбС: Колеги, в проекта за решение, по т.1 има
допусната техническа грешка, записано е „български едик“, вместо „български
език“, нека да се поправи тази техническа грешка.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме предложението на г-н Ангелов, за поправка на
техническа грешка в т.1 от проекта за решение, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 10 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 10 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

ЗАБЕЛЕЖКА: Трима общински съветника не гласуват.
Кр.Халов: Приема се отстраняването на техническата грешка, да се запише
думата „език“.
Гласуваме проекта за решение с направената поправка, отстранената
техническа грешка /чете проекта за решение/.
На основание чл. 13, чл. 14, чл.17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг и
чл.21, ал. 1, т. 10 от Закона местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№392/29.11.2018г.
1. Община Никопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен дълг (мостов кредит) с цел реализация на проект “I-TeN:
Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the
region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително
договаряне по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“(в превод на български
език: “I-TEN:Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по
устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T
инфраструктурата“), референтен номер на проекта 15.1.1.013, приоритетна ос 1, с
водещ партньор на проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор
№70577/24.05.2017 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране №
РД-02-29-204/05.07.2017 г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г., при
следните основни параметри на дълга:
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1.1. Максимален размер на дълга – 2 067 825.00 лв. (Два милиона
шестдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева);
1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
1.4. Условия за погасяване:
1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№70577/24.05.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства;
1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083%;
1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
1.7. Начин на обезпечение на кредита:
1.7.1. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Никопол, по чл. 45, ал. 1,
т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на Община Никопол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от
Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен
залог.
1.7.2. Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община
Никопол, по която постъпват средствата по проект “I-TeN: Improved tertiary nodes
Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better
connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително договаряне по
Програма „Интеррег V-A Румъния – България“(в превод на български език: “ITEN:Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по
устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата“)
по Договор за безвъзмездна помощ №70577/24.05.2017 г.;
1.7.3. Учредяване на залог върху вземанията на Община Никопол по Договор
за безвъзмездна помощ № №70577/24.05.2017 г., сключен с Управляващия орган на
съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
1.8. Индикативна погасителна схема на дълга – съгласно приложение №1
към настоящото решение.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Никопол да подготви искането
за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за
кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
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ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНКА/ Османов, Юсеинов,Георгиев, Бебенов, Павлов,Гатев, Халов,
Георгиева, Сакаджиев, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: Ахмедов не участва в гласуването.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Димитър Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 22.11.2018г. П.К. разгледа докладната
записка относно : Кандидатстване по проект „Красива България“- Кампания
2018г. на Община Никопол, и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
В.Желязков: /Прави подробни разяснения по докладната записка и по
проекта/.
До 18.01.2019г. е отворена програмата, и се надяваме да реализираме този проект.
А.Ахмедов: На заседание на П.К. не ни се разясниха тези неща г-н Желязков.
Колко беше трудно да ни представите на заседание на П.К. поне по едно КСС.
В.Желязков: Няма КСС, ще има след две седмици.
А.Ахмедов: Защо няма подпис на съгласувал от финансиста на общината, в т.3
на решението пише, че ще има съфинансиране, значи, че и финансиста трябва да
съгласува тази докладна записка? Защо в законодателната част на решението няма
т.6 от ЗМСМА?
В.Желязков: Няма нужда финансиста да съгласува с подписа си, аз
разпореждам, кой къде ще работи и какво.
М.Георгиева: Щастлива съм, че виждам този материал на дневен ред и ,че найсетне ще се реши проблема с тази сграда. Има ли начин да се включат и други
такива обекти в такъв проект?
Кр.Халов: Г-н Кмете, благодаря Ви, че проявихте волята да реализирате този
проект, това са неща за историята и за развитието на нашия град.
Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Никопол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№393/29.11.2018г.
1.Общински съвет Никопол дава съгласие Община Никопол да кандидатства по
проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика,
Кампания 2018.
2.Общински съвет гр. Никопол одобрява за кандидатстване по проекта
предложеният обект – „Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда „Дом
на офицера“ за „Многофункционален културно-исторически експозиционен
комплекс“
3.Общински съвет Никопол одобрява съфинансиране по проекта в размер до
112 505,70 лв. с ДДС, което представлява 50 % от стойността на проекта при
одобрение .
ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Димитър Георгиев- председател П.К.: Уважаеми колеги, П.К. по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 22.11.2018г. П.К. разгледа докладната
записка относно : Кандидатстване по проект за финансиране по комбинирана
процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж
2014-2020г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински Съвет да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
В.Желязков: /Прави подробни разяснения по докладната записка и по
проекта/.
А.Ахмедов: Благодаря за разясненията на Кмета на общината по този проект.
Има липса на информация, към докладната трябваше да има скици, за да знаем за
кое място се отнася. Аз не знаех, Халов ми разясни за какво става дума на
заседанието на П.К., но за другите съветници не знам дали са разбрали. Прикрепени
ли са предишните договори от миналия мандат?
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В.Желязков: Да, прикрепени са.
А.Ахмедов: Каква е финансовата рамка на този проект, проекта няма
финансова стойност, или ние не знаем?
Кр.Халов: Бързаше се за да не изпуснем срока, липсата на технологично време
е това, което накара ОбА да бързат.
М.Георгиева: Какво се прави за къщата музей на В.Левски, тя е пред рухване?
Взимат ли се някакви мерки за да не се случи това?
В.Желязков: /отговаря на поставените въпроси от общинските съветници/.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№394/29.11.2018г.
1. Общински съвет Никопол дава съгласие Община Никопол да кандидатства за
осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на
туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален
туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., в съответствие с
насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на
туристически атракции“ с проект „Развитие на туристическите атракции
чрез изграждане и развитие на „Интерактивен и детски музей „Шишманова крепост”
на закрито в имот 51723.500. 1357 и организиране на дейности за интерактивен и
детски музей на открито в паркова среда в имот 51723.500.1119 , в контекста на
обекти от културното наследство от категория „национално значение” на
територията на Община Никопол.
2. Възлага на Кмета на Община Никопол да извърши необходимите действия по
изготвянето и внасянето на проектно предложение „Развитие на туристическите
атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., в съответствие с насоките за
кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически
атракции“ с проект „Развитие на туристическите атракции чрез изграждане и
развитие на „Интерактивен и детски музей „Шишманова крепост” на закрито в имот
51723.500. 1357 и организиране на дейности за интерактивен и детски музей на
открито в паркова среда в имот 51723.500.1119 , в контекста на обекти от
културното наследство от категория „национално значение” на територията на
Община Никопол по комбинирана процедура „Развитие на туристическите
атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., в съответствие с насоките за
кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически
атракции“.
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ГЛАСУВАЛИ – 11 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 11 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: Отсъстват от зала - Усув, Кирилов, Гатев, Сакаджиев, Андреев.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
А.Османов- председател П.К.: Колеги, П.К. по „Устройство на територията,
строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални дейности“ на
заседание проведено на 22.11.2018г. разгледа докладната записка относно:
Приемане на Общ Устройствен План на Община Никопол- окончателен, и прие
следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и утвърди така
представения проект за решение.
Емил Бебенов- общински съветник: Много работа и от дълго време се работи
за да имаме този окончателен Общ устройствен план на Община Никопол.
Кр.Халов: Това наистина е един много важен документ, който бе необходим
на нашата община за да можем да се развиваме и да вървим напред. Общия
устройствен план на хартиен носител е при мен, може всеки, който желае да се
запознае с него, поради големия обем, не е прикрепен към докладната записка.
А.Ахмедов: С много усилия и труд още от миналия мандат започна
изработването на този общ устройствен план, който е необходим за общината, сега е
реалност.
М.Георгиева: Този документ е от голяма важност за община Никопол и
приветствам приемането му.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.127, ал. 6 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№395/29.11.2018г.
1.Общински съвет приема Общ устройствен план на община Никопол и
Екологичната оценка към ОУП.
2.Възлага на Кмета на Община Никопол обнародване на Решението в
Държавен вестник и на сайта на Община Никопол
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ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: Извън зала – Гатев, Усув, Кирилов.
ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН КЪМ ПРОТОКОЛА НА
ХАРТИЕН НОСИТЕЛ /ПАПКА/ И НА ЕЛ.НОСИТЕЛ.
Поради големия обем на плана не е вмъкнат в протокола.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Кр.Халов: Колеги, този материал не се е разгледал на заседание на П.К.,
внесен е 24 часа преди заседанието.
А.Ахмедов: Не се вижда кой е изготвил материала, липсва и т.6 от ЗМСМА в
законовата част на решението.
В.Желязков: /отговаря на Ахмедов/.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Никопол прие
следното
РЕШЕНИЕ
№396/29.11.2018г.
1.ОБЩИНА НИКОПОЛ, ЕИК 000413885 да обезпечи като поръчител
вземането на „Банка ДСК“ ЕАД по Договор за кредитна линия № 226 от 05.12.2017
год. и всички бъдещи анекси към него, сключен между „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК
121830616 и СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ –
НИКОПОЛ“ с Булстат 177027228 в размер до 100 000 лева. Оправомощава Кмета на
ОБЩИНА НИКОПОЛ да подпише с кредитора „Банка ДСК“ ЕАД при долу
изброените параметри*, анекса към договора за поръчителство и всички свързани с
тази сделка документи и да представлява ОБЩИНА НИКОПОЛ лично или чрез
пълномощник пред Банката.
*Кредитна линия за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ.
 Размер: до 100 000 BGN
 Вид на кредита: кредитна линия
 Цел на кредита: Финансиране на оборотни средства за дейността
 Срок на кредита: до 12 месеца, с възможност за удължаване на срока до 2022г.
 Усвояване: на части
 Погасяване: С всяко възстановяване на средства от ДФЗ. Еднократно
погасяване на краен падеж на кредитната линия.
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Лихвен процент: 1М EURIBOR + надбавка 3,07%;
Такса управление: 0,30%
Такса ангажимент: 0,00%
Обезпечение:
Първи по ред Особен залог върху Вземания от ДФЗ - одобрения бюджет на
МИГ Белене- Никопол в размер на 977 914,00 лв.
 Поръчителство от Община Белене и Община Никопол
2. Оправомощава Кмета на ОБЩИНА НИКОПОЛ да извърши всички правни
и фактически действия и подпише с кредитора „Банка ДСК“ ЕАД при горе
изброените параметри*,анекса към договора за поръчителство и всички свързани с
тази сделка документи и да представлява ОБЩИНА НИКОПОЛ лично или чрез
пълномощник пред Банката.
ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: Извън зала – Гатев, Усув, Кирилов.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
А.Ахмедов: Искам допълнителна информация от Кмета на общината, къде ще
се сложат тези 15 компютъра?
В.Желязков:/отговаря на Ахмедов с подробности/.
Кр.Халов: Колеги, гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№397/29.11.2018г.
1.Утвърждава уточнен план на капиталовия разчет на Община Никопол към
31.12.2018г., съгласно приложение №1.
ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНКА/Ахмедов, Османов, Юсеинов,Георгиев, Бебенов, Павлов,
Халов, Георгиева, Сакаджиев, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: Извън зала – Гатев, Усув, Кирилов.
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Цветан Андреев: Хората, които отговарят за снегопочистването при
снеговалеж, да започват снегопочистването в ранните часове на деня, за да не
страдат хората и да могат да се придвижват нормално. Да се разчиства и опесачава
поне улиците в града. Пътищата за Плевен са не разчистени от снега, те са извън
градската пътна мрежа, но направете възможното, да ги накарате да почистват и то в
ранните часове на деня.
А.Ахмедов:Личи липсата на организация при почистването на снега, личи
липсата на г-н Мачев. Миналата година той организира почистването още от ранни
зори, сега започва снегопочистването в 8.30 часа, да не говорим за опесъчаване.
Преди това се случваше още в 4.30 часа сутринта, сега обаче има липса на
организация и контрол, това е ужасно за хората. Няма една процедура по
снегопочистване, положението е ужасно. Да се разчисти и към гробищните паркове.
В.Желязков: /отговаря на Ахмедов и на Андреев за снегопочистването./
Кр.Халов: Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и
третото заседание на Общински съвет – Никопол. Заседанието приключи в 14.00
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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