ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - НИКОПОЛ

------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
№ 47
Днес 28.06.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на
Община Никопол се проведе четиридесет и седмото заседание на
Общински Съвет – Никопол.
На заседанието присъстват: общинските съветници, Кмета на
Община Никопол – д-р Валерий Желязков, зам.кмета на ОбщинатаЛюбомир Мачев, кметове и кметски наместници на населени места от
общината, Управителя на „МБАЛ-Никопол“ ЕООД- Кр.Евтимов.
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
четиридесет и седмо заседание на Общински съвет – Никопол.
Имаме кворум, от 17 общински съветника в залата присъстват 16,
общинския съветник Кирил Кирилов ще закъснее.
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 деловодството на ОбС е постъпила докладна записка с
вх.№169/27.06.2018г. от Кмета на Община Никопол за оттегляне на
Докладна записка с вх.№165/21.06.2018г. и на нейно място е внесена
докладна записка с вх.№170/27.06.2018г. относно: Даване на разрешение на
„МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД гр.Никопол за рефинансиране на съществуващ дълг от
200 000,00 лв. по договор за кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г.
(рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на общината) и осигуряване на плащания по
изискуеми общински гаранции за поемане на нов дълг в размер до 700 000,00 лв., с
„КРЕДИТОР”-„ИНВЕСТБАНК” АД, „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол”
ЕООД и „СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”-Община Никопол, за погасяване на публични
задължения на „МБАЛ-Никопол” ЕООД към Националната агенция за приходите.
Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Никопол.

Докладна с вх.№165 е разглеждана на заседание на П.К. и е прието
становище по нея, въз основа на което становище е внесена и новата
докладна записка с вх.№170/27.06.2018г.
В деловодството на ОбС е постъпила докладна записка с
вх.№163/20.06.2018г. от Кмета на Община Никопол, относно: Участие на
община Никопол в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление
на Дунавски туристически район по Закона за туризма.
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Тази докладна е разглеждана на заседание на П.К.
В деловодството на ОбС е постъпила докладна записка с
вх.№168/27.06.2018г. от Кмета на Община Никопол относно: Закупуване на
самостоятелни обекти с идентификатори 51723.500.20.1.1 и 51723.500.20.1.2,
област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, ул. "Христо Ботев" № 2, ет. 1 във
връзка с изграждане на Център за обществена подкрепа.

ЗАБЕЛЕЖКА:Общинския съветник Кирил Кирилов взима участие в
заседанието. Кворум – 17 общински съветника.
Любомир Мачев: На 16 юни 2018г. почина инж.Пеньо Стоянов, бивш
председател на ОбС, приканвам Ви с едноминутно мълчание да почетем
паметта на г-н Стоянов.
/Всички в залата стават прави и с едноминутно мълчание почитат
паметта на инж.Пеньо Стоянов/.
Кр.Халов: Колеги, ще зачета номерата на новите докладни и кой
пореден номер ще са в бъдещия дневен ред, след което ще гласуваме по
отделно всяка докладна и целия дневен ред /запознава общинските
съветници с новите докладни/.
Ахмед Ахмедов- общински съветник: Искам пояснения по
допълнителната докладна, и да се подреди по-реално дневния ред. Точката
за МБАЛ да е последна в днешния дневен ред.
В.Желязков: С докладна записка с вх.№169/27.06.2018г. оттеглям
докладна записка с вх.№165/21.06.2018г., тъй като е постъпило при мен
становище на П.К. при ОбС от 21.06.2018г. за допълване на проекта за
решение. Новата докладна с вх.№170/27.06.2018г. е съобразна със
становището на П.К.. Решение №339/30.05.2018г. е отменено със Заповед
на Областен управител – Плевен, като незаконосъобразно, защото сме
заложели имоти, които не са частна общинска собственост, а публична
общинска собственост.
А.Ахмедов: Постъпвате пак грешно, отново не постъпвате правилно,
пак сте подведен.
Кр.Халов: Гласуваме за влизане в дневния ред на днешното заседание
докладна записка с вх.№163/20.06.2018г. относно: Участие на община
Никопол в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на
Дунавски туристически район по Закона за туризма, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 16 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК

Кр.Халов: Докладната влиза в дневния ред под №8.
Гласуваме за влизане в дневния ред докладна записка с
вх.№170/27.06.2018г. относно: Даване на разрешение на „МБАЛ-НИКОПОЛ”
ЕООД гр.Никопол за рефинансиране на съществуващ дълг от 200 000,00 лв. по договор
за кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г. (рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на
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общината) и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции за поемане на
нов дълг в размер до 700 000,00 лв., с „КРЕДИТОР”-„ИНВЕСТБАНК”
АД,
„КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол”
ЕООД
и
„СОЛИДАРЕН
ДЛЪЖНИК”-Община Никопол, за погасяване на публични задължения на „МБАЛНикопол” ЕООД към Националната агенция за приходите. Поемане на дългосрочен
общински дълг от Община Никопол, моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – 1 СЪВЕТНИК
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3 СЪВЕТНИКА

Кр.Халов: Докладната влиза в дневния ред под №9.
Гласуваме за влизане в дневния ред докладна записка с
вх.№168/27.06.2018г. относно: Закупуване на самостоятелни обекти с
идентификатори 51723.500.20.1.1 и 51723.500.20.1.2, област Плевен, община
Никопол, гр. Никопол, ул. "Христо Ботев" № 2, ет. 1 във връзка с изграждане на
Център за обществена подкрепа, моля гласувайте.

ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 14 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – 1 СЪВЕТНИК
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 СЪВЕТНИКА

Кр.Халов: Докладната влиза в дневния ред под №10.
Гласуваме целия дневен ред на днешното заседание.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 15 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2 СЪВЕТНИКА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ ПРИЕ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно: Утвърждаване на План- график за работата на Общински
съвет-Никопол, мандат 2015г. – 2019г. за III-то тримесечие на 2018г..
Вносител: Председател ОбС
2.Докладна записка относно:
Актуализация на Общинския план за развитие на
община Никопол за периода 2014-2020 г. и кандидатстване с проектно предложение по
Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.
«Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони» от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г..
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Вносител: Кмет на общината
3.Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение по Процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмет на общината
4. 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 31.03.2018г. на Община Никопол.
Отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет – Никопол.
Вносител: Кмет на общината
5.Докладна записка относно: Приемане на бюджетна прогноза в частта за местните
дейности, прогнозния размер на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи и прогнозата за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 20192021г. на Община Никопол /първи етап/. Приемане на информация и оценка на
прогнозите за периода 2016-2021г. на МБАЛ-Никопол ЕООД /първи етап/.
Вносител: Кмет на общината
6. Докладна записка относно: Даване на съгласие от Общински съвет-Никопол за
стартиране на процедура за обществено обсъждане от местната общност за поемане на
дългосрочен дълг от Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на
финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в БългарияФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ дълг, представляващ безлихвен
заем от ЦБ, за частичното му погасяване, във връзка с извършени плащания по
изпълнен проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu
Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region” (в превод
на български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при
Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в
трансграничния регион”), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Вносител: Кмет на Общината
7. Докладна записка относно: Разрешаване за изработване на проект за ПУП по чл.110,
ал./1/т.5 от ЗУТ- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии –Проект за електрификация на поземлени
имоти ПИ 005001, ПИ 002005, ПИ 002006 и ПИ 002008 в землището на с. Муселиево
община Никопол.
Вносител: Кмет на Общината
8. Докладна записка относно: Участие на община Никопол в Учредителен комитет за
учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона
за туризма.
Вносител: Кмет на Общината
9. Докладна записка относно: Даване на разрешение на „МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД
гр.Никопол за рефинансиране на съществуващ дълг от 200 000,00 лв. по договор за
кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г. (рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на
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общината) и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции за поемане на
нов дълг в размер до 700 000,00 лв., с „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол”
ЕООД и „СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”-Община Никопол, за погасяване на публични
задължения на „МБАЛ-Никопол” ЕООД към Националната агенция за приходите.
Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Никопол.
Вносител: Кмет на Общината
10. Докладна записка относно: Закупуване на самостоятелни обекти с идентификатори
51723.500.20.1.1. и 51723.500.20.1.2., Област Плевен, Община Никопол, гр.Никопол,
ул.“Христо Ботев“ №2, ет.1 във връзка с изграждане на Център за обществена
подкрепа.
Вносител: Кмет на Общината
11. Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на Община Никопол за 2018
година.
Вносител: Кмет на Общината
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Светла Асенова- общински съветник: Постоянната комисия по
„Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност“
на заседание проведено на 21.06.2018г. разгледа докладната записка
относно- Утвърждаване на План- график за работата на Общински съветНикопол, мандат 2015г. – 2019г. за III-то тримесечие на 2018г., и прие
следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и
утвърди така предложения проект за решение.
Емил Бебенов-общински съветник: Има допусната грешка, 22 юли е
в неделя.
Кр.Халов: Ще се коригира, план-графика е отворен и ние на
заседание на Председателски съвет ще коригираме тази грешка.
Гласуваме 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.-2019г., Общински съвет- Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№345/28.06.2018г.
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1.Утвърждава План-график за работата на Общински съвет-Никопол,
мандат 2015 г.- 2019 г. за III -то тримесечие на 2018 г., съгласно
Приложение № 1.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 15 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2 СЪВЕТНИКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Приет с Решение № 345/ 28.06.2018г.
на Общински съвет-Никопол
Утвърдил:
Красимир Халов- Председател на
Общински съвет- Никопол
ПЛАН- ГРАФИК
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НИКОПОЛ ЗА МАНДАТ 2015г.-2019г.
ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г.
МЕСЕЦ/ ДЕЙНОСТ ОбС-НИКОПОЛ

М. ЮЛИ 2018г.

М.АВГУСТ 2018г.

М. СЕПТЕМВРИ 2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

14.07.2018г.

14.08.2018г.

15.09.2018г.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОПОЛ

22.07.2018г.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ 30.07.2018г.

22.09.2018г.
21.08.2018г.
28.08.2018г.

29.09.2018г.

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 съветНикопол и неговите комисии и органи, е необходимо вносителите да представят своите материали в деловодството на Общински съветНикопол 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:
Димитър Георгиев- общински съветник: Постоянната комисия по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 21.06.2018г. разгледа докладната записка
относно - Актуализация на Общинския план за развитие на община Никопол за
периода 2014-2020 г. и кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез
подбор №BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи
за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. «Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони» от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., и прие
следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и утвърди така
предложения проект за решение.
А.Ахмедов: На заседание на П.К., Анелия Петкова ни разясни всичко по
докладната записка, но аз имам допълнителен въпрос и ще напомня на Кмета на
общината фактологията от миналия мандат.
/Подробно разяснява какво е трябвало да се направи от сегашното ръководство и
разяснява на кмета на общината, че зам.кмета на общината инж.Анелия Петкова не
е постъпила правилно при изготвянето на тази докладна/.
В.Желязков: Г-н Ахмедов, Вие говорите за един стар период от време, но сега
има изменение в процедурите и сега сме изготвили документацията съгласно новите
изисквания и процедури.
/прави подробни разяснения по докладната записка, повтаря това което
инж.Ан.Петкова разясни на заседание на П.К. по проекта и Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 година./
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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 38, ал. 4 от Правилника за прилагане
на Закона за Регионално развитие, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№346/28.06.2018г.
І. Изменя и допълва Общинския план за развитие на община Никопол за периода
2014-2020 г. както следва:
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В Приоритет №3 – „Техническа и инженерна инфраструктура“
Специфична цел 2 – „Изграждане, разширяване и поддържане на техническата
инфраструктура, подобряваща жизнената среда“
Към Мярка 1 „Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на
техническата инфраструктура в общината“ да се добави
Подмярка: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение“.
ІІ. Дава съгласие Община Никопол да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 –
ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение“ по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7
«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програма за развитие
на селските райони 2014–2020 г. с проект: „Основно обновяване на централен площад
и прилежащи пространства в гр. Никопол“ по реда на Условията за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ІІІ. Дейностите включени в проект „Основно обновяване на централен площад и
прилежащи пространства в гр. Никопол“ с който Община Никопол ще кандидатства с
проектно предложение по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ
„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение“ по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7
«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответстват на
Приоритет №3 – „Техническа и инженерна инфраструктура“ ;
Специфична цел 2 – „Изграждане, разширяване и поддържане на техническата
инфраструктура, подобряваща жизнената среда“;
Мярка 1 „Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на
техническата инфраструктура в общината“;
Подмярка: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение“
включени в Общинския план за развитие на Община Никопол за периода 2014-2020.
ІV. Възлага на Кмета на община Никопол да изготви необходимата
документация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г.
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ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 17 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖЛИ СЕ“ - НЯМА

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
В.Желязков: /прави подробни допълнителни разяснения по докладната записка/.
М.Сакаджиев: /Задава допълнителен въпрос на Желязков/.
В.Желязков: /Отговаря на въпроса на М.Сакаджиев/.
А.Ахмедов: Това което каза д-р Желязков ми хареса, защото е за хората от
общината. Искам обаче да питам, защо спряхте ремонта на четирите улици в Никопол,
Вие сам заговорихте за тези улици. По колко метра са улиците за рехабилитация и
реконструкция? Важно е за нас да знаем, колко метра от тези улици ще се асфалтират
и колко ще струва? Подкрепям предложението за решение на кмета.
В.Желязков: Сега сумата не мога да кажа, елате при мен и ще……../Ахмедов
прекъсва Желязков, Халов прави забележка на Ахмедов да запази спокойствие, да не
вика и да не прекъсва изказващият се/.
Правим всичко за общината, а не за само за града или само за селата. До края на
мандата, най-тежките проблеми в уличната мрежа ще бъдат оправени.
Мария Георгиева- зам.Председател ОбС: Улица „Лиляна Димитрова“ в
с.Новачене е най-зле, как ще постъпите с ВиК за това, че се разкопава и не се зарива
след това?
В.Желязков: Отговаря на въпросите на М.Георгиева.
М.Сакаджиев: Улица „Морава“ е с дупки и е обрасла с трева, да се оправи.
Кр.Халов: Това изказване на г-н Сакаджиев беше за точка питания в края на
заседанието, моля да се работи по точката от дневния ред.
Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решене/.
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
№347/28.06.2018г.
І. Дава съгласие Община Никопол да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с
проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община
Никопол“ с обекти:
1. „Реконструкция и рехабилитация на ул. Дойран гр. Никопол“;
2. „Реконструкция и рехабилитация на част от ул. Димитър Благоев“ гр.
Никопол;
3. „Реконструкция и рехабилитация на част от ул. „Лиляна Димитрова“ с.
Новачене;
4. „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Петко Симеонов“ с. Муселиево;
5. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Пайсий“ с. Муселиево
по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
ІІ. Дейностите включени в проект „Реконструкция и рехабилитация на улици на
територията на община Никопол“, съответстват на приоритетите на Общинския план
за развитие на Община Никопол за периода 2014-2020 г., както следва:
Приоритет №3 – „Техническа и инженерна инфраструктура“ ;
Специфична цел 2 – „Изграждане, разширяване и поддържане на техническата
инфраструктура, подобряваща жизнената среда“;
Мярка 1 „Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на
техническата инфраструктура в общината“;
Подмярка: „Рехабилитация на улици“.
ІІІ. Възлага на Кмета на община Никопол да изготви необходимата
документация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 16 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Димитър Георгиев- общински съветник: Постоянната комисия по „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности“, на заседание проведено на 21.06.2018г. разгледа докладната записка
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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
31.03.2018 година на Община Никопол. Отпускане на еднократни помощи по решение
на Общински съвет-Никопол, и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и утвърди така
предложения проект за решение.
А.Ахмедов: Относно даването на помощи, има хора, които се нуждаят спешно от
тези пари, не карайте хората да чакат за 300 лв. по три месеца за тях.
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
№348/28.06.2018г.
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
31.03.2018 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 31.03.2018 г., съгласно приложение № 1.
3.Приема натуралните и стойностни показатели по уточнения план на
капиталовия разчет към 31.03.2018 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 31.03.2018 г. на
Община Никопол, по доклада на кмета на Община Никопол съгласно приложение №4.
5.Да се изплатят еднократни финансови помощи, както следва:
5.1.в размер на 300,00 (Триста) лева на Кадир Арифов Сабриев от с.Бацова
махала, община Никопол, съгласно Становище от 18.05.2018 г. на Обществения съвет
за контрол на системата за социално подпомагане при Община Никопол, по заявление
вх.№ 94-574/13.04.2018 г. постъпило в деловодството на Община Никопол.
5.2.в размер на 100,00 (Сто) лева на Ванюша Христова Божикова от с.Лозица,
община Никопол, съгласно Становище от 18.05.2018 г. на Обществения съвет за
контрол на системата за социално подпомагане при Община Никопол, по заявление
вх.№ 94-3-(2)/20.04.2018 г. постъпило в деловодството на Община Никопол.
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6.Утвърждава показателите, с които да се завиши бюджета на Община Никопол
за 2018 г., във връзка с извършване на разходите по т.5 от настоящото решение, както
следва:
6.1.По бюджета на Първостепенния разпоредител с бюджет - за гр.Никопол:
Наименование/Дейност
ПО ПРИХОДА
-подпараграф 13-03 „Данък върху превозните
средства”
ПО РАЗХОДА
Местна дейност 122 „Общ. администрация”
-подпараграф 42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на общинския съвет”

Общо

І трим.

ІІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

+ 400

0

+ 400

0

0

+ 400

0

+ 400

0

0

ГЛАСУВАЛИ – 15 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 15 СЪВЕТНИКА /Ахмедов, Османов, Георгиев, Бебенов, Павлов, Гатев, Кирилов, Халов,
Стоилов, Георгиева, Сакаджиев, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖЛИ СЕ“ – НЯМА
ЗАБЕЛЕЖКА: От зала отсъстват Илияс Усув и Ахмед Юсеинов, които не гласуват.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
А.Ахмедов: Приемам материала, но искам да кажа…………../не говори по
темата, Халов прави забележка на Ахмедов, да спазва реда в залата, да не прекъсва
изказващият се и да говори по темата/
Кр.Халов: Г-н Ахмедов за шести път Ви правя забележка, ако така
продължавате да се държите по време на заседание ще бъда принуден да Ви отстраня
от заседание.
/В залата всички от ляво на залата говорят и се карат, Халов въвежда ред в
залата/.
Кр.Халов: Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл.83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 и
т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение
на Указание БЮ №1 от 12.02.2018 г. на Министерство на финансите за подготовката
и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с
бюджет за периода 2019-2021 г., Общински съвет-Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№349/28.06.2018г.
1. Приема бюджетната прогноза в частта за местните дейности, прогнозния
размер на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и
прогнозата за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г.
на Община Никопол, съгласно приложения №1а, №6г и №8 към настоящото
решение, по образци на макети, утвърдени от Министерство на финансите (първи
етап).
2. Приема информацията и оценката на прогнозите за периода 2016-2021 г. на
МБАЛ-Никопол ЕООД – общинско лечебно заведение за болнична помощ –
търговско дружество, съгласно приложения №6а, №6б, №6в и №10а към настоящото
решение по образци на макети, утвърдени от Министерство на финансите (първи
етап).
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 16 СЪВЕТНИКА /Ахмедов, Османов, Юсеинов, Георгиев, Бебенов, Павлов,Усув,
Гатев, Кирилов, Халов, Стоилов, Георгиева, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК /Сакаджиев/
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Д.Георгиев: Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, общинска
собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности“, на
заседание проведено на 21.06.2018г. разгледа докладната записка относно Даване на съгласие от Общински съвет-Никопол за стартиране на процедура за
обществено обсъждане от местната общност за поемане на дългосрочен дълг от
Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от
„Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за
рефинансиране на съществуващ дълг, представляващ безлихвен заем от ЦБ, за
частичното му погасяване, във връзка с извършени плащания по изпълнен проект
„Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A
prerequisite for environmental protection in cross-border region” (в превод на
български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при
Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в
трансграничния регион”), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата
за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на Кмета на Община Никопол в т.3 от
проекта за решение да се промени текста, от „председатели на групи“ да се замени
с „представители на политически сили“.
Кр.Халов: Гласуваме становището на П.К., моля гласувайте.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 16 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – 1 СЪВЕТНИК
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - НЯМА

Кр.Халов: Приема се становището на П.К.. Имате думата да правите
предложения от всяка политическа сила в ОбС, за един представител в работния
екип, за да се гласува и попълни проекта за решение.
Ем.Бебенов: От групата общински съветници от П.П. БСП, предлагам –
Красимир Гатев.
Н.Божинова: От групата общински съветници от П.П. ГЕРБ, предлагам
Димитър Георгиев.
Кирил Кирилов: От политическа сила АБВ, предлагам Мария Георгиева.
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М.Сакаджиев: От групата общински съветници на П.П. ДПС, предлагам Ахмед
Ахмедов.
Никой не каза тука за финансовите корекции, кажете ги, да чуят хората.
В.Желязков: На заседание на П.К. беше обяснено за финансовите корекции, не
исках отново да се връщаме назад, а да вървим напред, но щом искате, ще отговоря с
подробности.
/прави подробни разяснения относно финансовите корекции по проект„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну
Мъгуреле- предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“./
М.Сакаджиев: Нарочно зададох въпроса за тези финансови корекции, тази
стена беше в предизборната кампания на ГЕРБ, те се хвалеха с това, а сега народа да
плаща.
В.Желязков: Ще Ви отговоря г-н Сакаджиев, както тогава, така и сега не
виждам някой от град Никопол и Общината да е против изрязването на тази стена,
така бяхте я направили, че трябваше да се катерим по стъпала за да се качим на
дигата за да можем да виждаме река Дунав, иначе щяхме да сме като в тунел и да
виждаме само комините на завода в Румъния. Това е крайбрежна алея, и аз се
постарах да остане такава за хората от Никопол и общината, а и за гостите и
туристите в Никопол. В тази докладна има не само финансови корекции, и аз не
случайно исках ревизия на целия проект, и благодарение на тази ревизия, се плащат
само 60 хиляди евра, а не един милион, защото обжалвах и беше намалена глобата
по проекта на 60хевро. За да изрежа тази стена се реших и бях подкрепен от над 700
подписа събрани от хората от града и общината, против тази стена, която оставаше
крайбрежието на Никопол в тунел.
М.Георгиева: Беше ни представена цялата кореспонденция по този проект и
видяхме какво сте направили. /разказва какво е било миналия мандат относно този
проект и стената, чете и от д.з. за нарушенията допуснати по проекта от
предишните управляващи, като казва, че отново са нарушили закона и по този
проект, с който се изгради неефективната стена и то като тунел,/. Финансовата
корекция е за изрязването на стената, тази сега, която е във този вид, за пореден път
лъсват нередностите по проекти и програми допуснати от предходното управление
на общината./……………………../Сакаджиев вика и се кара на Халов, непрекъснато
крещи „дай ми думата защо не ми даваш думата, Ахмедов също вика и се кара,
Халов му прави поредната забележка да не нарушава реда в залата, също и на
Сакаджиев/.
Кр.Гатев: Покрай изграждането на тази стена имаше много дебат, но тази стена
в този и вид е по-добре за хората от града.
Г-н Кмете искам да ми разясните по корекциите и сроковете, за да си направя
изводите и да знам как да гласувам.
В.Желязков: Никога не съм политизирал въпроса за стената./отговаря на
зададените въпроси от Кр.Гатев с подробности/.
Кр.Гатев: Доволен съм от отговора, благодаря Ви г-н Желязков.
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М.Сакаджиев: Г-н кмете, Вие казахте, че не сте гласували пари за стената
преди, но след като спечелихте изборите, гласувахте парите за стената./разказва
какво е било миналия мандат и какво се е случило с този проект, говори на
М.Георгиева за някакъв архитект, за някаква фирма и др.такива/.
В.Желязков: Не съм казал нищо лошо за фирмите, които работеха на стената,
те работиха много добре. Исках ревизия на проекта, защото щеше да има корекция
от два милиона лева.
М.Георгиева: Тази стена беше най- глупавия проект и тя няма да изпълнява
функциите за които е направена. Този проект беше безсмислен за гр.Никопол, но той
се направи, похарчиха се десет милиона лева напразно.
Кр.Халов: Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 2 и чл. 8 от Наредба за условията и реда за
провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община
Никопол, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№350/28.06.2018г.
1.Общински съвет-Никопол дава съгласие за провеждане на обществено
обсъждане с местната общност на проект за поемане на дългосрочен дълг от
Община Никопол, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на местното
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ
дълг, представляващ безлихвен заем от Централния бюджет, отпуснат с писмо
на МФ изх.№ 08-00-1255/01.12.2017 г., за частичното му погасяване, във връзка с
извършени плащания по изпълнен проект „Prevent the risk of flooding from the
Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection
in cross-border region” (в превод на български език: „Предотвратяване на риска
от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за
опазване на околната среда в трансграничния регион”), по Основен договор
№58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария 2007-2013 г.
2.Проектът, който ще бъде предложен за обсъждане се разработва от екип, в
състава на който Кметът на Общината със своя заповед включва не по-малко от:
трима представители от Общинска администрация-Никопол и четирима
представители от Общински съвет-Никопол - по един от всяка представена в
общинския съвет политическа сила, от които:
2.1. Димитър Георгиев от ПП ГЕРБ;
2.2. Красимир Гатев от Българска социалистическа партия;
2.3. Ахмед Ахмедов от Движение за права и свободи-ДПС;
2.4. Мария Георгиева от ПП АБВ.
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3.Допуска се промяна в утвърдените членове на екипа от състава на
Общинския съвет по подточки от 2.1. до 2.4 включително, след писмено
предложение от представителите на политически сили до Председателя на
Общинския съвет, който незабавно предоставя предложението за промяна в
деловодството на общинската администрация.
4.Председателя на екипа е от състава на определените представители от
Общинска администрация-Никопол.
ГЛАСУВАЛИ – 15 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 13 СЪВЕТНИКА /Османов, Юсеинов, Георгиев, Бебенов, Павлов, Усув, Гатев,
Кирилов, Халов, Георгиева, Божинова, Асенова, Ангелов/
„ПРОТИВ“ – 1 СЪВЕТНИК /Ахмедов/
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК /Стоилов/

ЗАБЕЛЕЖКА: Общинските съветници М.Сакаджиев и Цветан Андреев не са в зала,
и не гласуват.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Айхан Османов- общински съветник: Колеги, П.К. по „Устройство на
територията, строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални
дейности“ на заседание проведено на 21.06.2018г. разгледа докладната записка
относно: Разрешаване за изработване на проект за ПУП по чл.110, ал./1/т.5 от ЗУТпарцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии –Проект за електрификация на поземлени имоти ПИ
005001, ПИ 002005, ПИ 002006 и ПИ 002008 в землището на с. Муселиево
община Никопол, и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия предлага на сесията на ОбС да приеме и утвърди така
представения проект за решение.
Кр.Халов: Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за
устройство на територията, Общински съвет – Никопол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№351/28.06.2018г.
1.Общински съвет – Никопол разрешава да се изработи проект за подробен
устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – проект за електрификация на
поземлени имоти ПИ 005001,ПИ 002005, ПИ 002006 и ПИ 002008 в землището на
с.Муселиево, община Никопол.
2.Общински съвет – Никопол одобрява заданието за изработване на подробен
устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – проект за електрификация на
поземлени имоти ПИ 005001,ПИ 002005, ПИ 002006 и ПИ 002008 в землището на
с.Муселиево, община Никопол.
3.Общински съвет – Никопол разрешава на заявителя да изработи за своя
сметка проекта за подробния устройствен план – Парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии –
проект за електрификация на поземлени имоти ПИ 005001,ПИ 002005, ПИ 002006 и
ПИ 002008 в землището на с.Муселиево, община Никопол.
4.Общински съвет – Никопол оправомощава Кмета на Община Никопол да
извърши всички правни и фактически действия във връзка с настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ – 16 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 15 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК
ЗАБЕЛЕЖКА: Общинския съветник Емил Бебенов отсъства от зала и не гласува.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха.
Светослав Ангелов- зам.Председател ОбС: П.К. по „Спорт, туризъм и
младежки дейности“, на заседание проведено на 21.06.2018г. разгледа докладната
записка относно: Участие на Община Никопол в Учредителен комитет за
учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по
Закона за туризъм, и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
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1.Постоянната Комисия предлага на сесията на Общински съвет – Никопол да
приеме и утвърди така представения проект за решение.
М.Сакаджиев: Искам пояснение от Ангелов за становището.
Св.Ангелов: Г-н Сакаджиев, мога да направя разяснения по докладната записка
и проекта за решение, и то с подробности.
А.Ахмедов: На заседание на П.К. казах, че има грешка в законовото основание,
въпреки, че докладната е разписана и от юрист, исках да отпадне т.3 на ал.2 от чл.24
от Закона за туризма, защото просто няма такава т.3, направих си труда и проверих,
пак допускате грешки, въпреки, че са се подписали специалисти.
В.Желязков: Г-н Ахмедов, проверете още веднъж и ще видите, че няма грешка
и в докладната е записано правилно, има т.3 в ал.2 на чл.24 от Закона за туризма.
Кр.Халов: Има т.3 в ал.2 на чл.24 от Закона за туризма, /показва разпечатка
от Закона за туризма./
Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,
чл.24, ал.2, т.3 от Закона за туризма, Общински съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№352/28.06.2018г.
1.Общински съвет – Никопол одобрява участието на Община Никопол в
Организацията за управление на Дунавски туристически район /ОУДТР/ и в
Учредителния комитет за създаване на организацията.
2.Общински съвет – Никопол определя д-р Валерий Желязков – Кмет на
Община Никопол за представител на Община Никопол в Учредителния комитет за
създаване на Организацията за управление на Дунавски туристически район
/ОУДТР/, а в негово отсъствие – упълномощено от него лице.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 17 СЪВЕТНИКА
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Ем.Бебенов: Материала се върна от Областния управител. На заседанието на
П.К. се коментира за този кредит. Нека да обсъдим сега още веднъж и да разгледаме
процедурата и след това да вземе решението за кредита. Не може ли да се разсрочи
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това задължение и за две години да го изплатим, става въпрос за задължението към
НАП, дали този вариант е по-удачен, така няма да плащаме лихви, защото ще е
кратък периода, само две години.
В.Желязков: Това го коментирахме на предишната сесия и го разгледахме
много подробно./отговаря с подробности на въпроса на Бебенов/.
Няма друг вариант за решаване на проблема, информирал съм се на всякакво
ниво. От месеци наред Болницата си плаща текущите вноски към НАП, работи
нормално, дори е реализирала надлимитна дейност………../Ахмедов прекъсва
Желязков, Ангелов прави забележка на Ахмедов да не прекъсва Желязков/.
М.Сакаджиев: Чудя се, кой управлява Българи, дали ДПС или БСП, най
разумно е да се разреши от Министъра на финансите две годишната отсрочка.
Предлагам, да направим комисия от всички парламентарно представени групи и да
отидем при министъра на финансите и да решим проблема. Така с този заем,
следващия кмет като дойде ще е навътре с два милиона лева заем. Ходих в
Болницата, там е пусто и сиво, няма никаква живинка, не е разумно да задлъжняваме
с толкова пари. Да отидем в Министерството на здравеопазването и след това да
решим какво да правим.
В.Желязков: Не виждам какво ще искаме от Министъра на финансите,
Болницата е търговско дружество, не си е плащала задълженията към държавата,
пари за такова нещо не се дават, това е противозаконно. Кой ще е този министър,
който ще наруши закона само заради Болницата в Никопол, ами то в България
всички общински болници са в това положение. До 30.06.2018г. изтича срока даден
ни от НАП, министъра няма да помогне ако не се плати към НАП, тогава ще се
блокират сметките и Болницата ще се закрие. Моето мнение е, да се запази
Болницата, сумата към НАП е 500хлв., и заема 200хлв., разтакаването не е в полза на
никого. Ако Болницата не беше търговско дружество, да, можеше да се помогне от
държавата, но когато е търговско дружество, не може, законодателството в България
е такова.
Кр.Гатев: Господин Кмете, уважавам Вашето усилие да запазите този
инфраструктурен обект. Питам, първо, кой ви подведе, че без избор на финансова
институция не може да се кандидатства, второ, публична общинска собственост се
обвява за продан, кой Ви подведе за да го направите така решението? Потърсете
отговорност от този, който Ви подведе. Защо не решим въпроса по втората
алтернатива, до един месец да отложим решенето и да се срещнем с министъра на
финансите и да се намери алтернатива и тогава да решим. Моето предложение е до
двадесет дни да се опитаме да ангажираме министъра на финансите и с
представители от всички групи, да се опитаме да решим проблема. Трябва да
съществува това заведение, но да не теглим този заем.
В.Желязков: /отговаря на Гатев подробно на всички поставени въпроси/.
Няма друг начин по който да решим този проблем, освен този който представям
пред Вас, а и Вие до сега не представихте друг алтернативен начин, а и няма време,
срока е до 30.06.2018г..
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Св.Ангелов: Приканвам всички колеги да помислят трезво и разумно по този
въпрос за да го решим и да спасим Болницата, която е необходима на хората от
общината.
Г-н Гатев, няма друг вариант, няма алтернатива за решаване на проблема, ако
сега не гласуваме за заема, ще закрием Болницата. Управителя на Болницата направи
подробен отчет, всички знаете в какво състояние е била и в какво състояние е сега
Болницата, за това приканвам всички колеги да гласуват за запазването на
Болницата, иначе ще закрием Болницата. Благодарен съм на г-н Евтимов и на д-р
Шопова за усилията и труда който полагат за да спасят Болницата, защото тя е
необходима на хората, те са бедни, стари и болни и нямат друга възможност за
лечение на друго място.
М.Сакаджиев: Защо ги няма тук кметовете от населените места на общината?
Никой не е против Болницата, защо Ви е страх да отидете при министъра на
финансите и да решим въпроса? Д-р Желязков, Вие сте от ГЕРБ идете при
управлението на ГЕРБ и министъра на финансите и решете проблема, но аз мисля, че
страха е голям. Да направим комисия и да решим въпроса.
А.Ахмедов: Материала е сложен. Юриста, който е подписал докладната е
същия, който е подписал и предишния материал, защо така се получава д-р
Желязков, да Ви подвеждат………/диалог между Желязков и Ахмедов/. Не ни чувате
д-р Желязков, това, че не знаете как се прави процедура не Ви извинява, екипа Ви го
кара на инат, не възприемат това, което Ви казваме, защото сме опозиция. След
нашата намеса и тази на Георгиева, която призна, че е сгрешено, сега сте го
направили както трябва. Няма правила, които да сме приели, и да Ви упълномощим
и тогава да действате, и пак има нарушения на материалния Закон. Не сме приели
правилата и пак грешите. Г-н Кмете, Вашия екип не работи и Ви подвеждат,
ставаме смешни. Не са спазени указанията на Областния управител.
Кр.Халов: Когато става въпрос за Болница, няма място за политика. Това което
казвате е не реално. Имаме задължения към НАП, т.е. към държавата, стари
задължения, които не са плащани, Болницата е общинска, а не държавна, и ние ще
сме смешни ако отидем при министъра на финансите. Вариант Б няма, не
предложихте такъв, това е варианта, който ще спаси Болницата. Ахмедов каза, че
сме в критичен момент с връщането на решението от Областния управител,
критичен момент беше 2013-2014 година, хубавото сега е, че Болницата работи, има
хора, които се лекуват в нея, дори имат надлимитна заработка. Поздравявам д-р
Желязков за това, което направи за тази Болница, няма друг който да е направил
повече от него за Болницата в Никопол. Днес ние трябваше да водим дебат за
отварянето на клинични пътеки, а не за кредит, за да се развива Болницата и да се
запази. Населението на общината е застаряващо и то се нуждае най-много от тази
Болница, ако сега закрием Болницата, никога няма да открием нова. Да запазим
Болницата за хората от Община Никопол.
М.Сакаджиев: Няма друг случай в България където да се тегли голям дълг за
запазването на болница. Мисля, че някой иска да си отиде с Болницата.
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Цв.Андреев- общински съветник: Нашата група е за запазване на Болницата,
Вие ще решите тегленето на кредита, ние сме против тегленето на кредита, а не
против Болницата.
В.Желязков: Много ме провокирахте с изказванията си, аз не съм човека, който
ще закрие Болницата и общината. Аз съм човека, който направи най-много за
Болницата. Аз няма да съм този, който ще закрие Болницата, Общинския съвет ще я
закрие, като гласувате „въздържал се“ или „против“, аз няма да я закрия, Вие сте
тези, които ще я закриете, аз предлагам как да я спасим, Вие не предлагате такова
нещо, говорите за някакви варианти, които не видях до сега. Вие работите против
Болницата, Вие искате да я закриете, защото видите ли, следващият кмет ще плаща
заема, да, ще плаща, но ще има хора в тази община, които ще са благодарни, че
Болницата я има. Нашите съграждани имат нужда от Болницата, правя всичко
възможно за запазването на болницата и няма да мълча когато към мен се отправят
безпочвени обвинения и популизъм.
М.Георгиева: Ще направя правилното, което е според мен, ще гласувам за този
кредит, защото така ще се запази Болницата. Ако държавата реши да ни
подпомогне, добре, но първо трябва ние да се погрижим за това……./Ахмедов
прекъсва Георгиева, Халов прави забележка на Ахмедов да не прекъсва Георгиева/.
Аз като общински съветник ще гласувам според своите правомощия, за заема, за да
запазим Болницата.
Кр.Халов: Господа, ………/Сакаджиев иска пак думата за пети пореден път,
прекъсва Халов, Халов отговаря на Сакаджиев, че досега е нарушил Правилника
поне три пъти, и няма да му даде повече думата, Сакаджиев крещи и иска думата,
Ахмедов също вика и се кара на Халов, Халов въвежда ред в залата/. Ще дам думата
на Стефан Стефанов за ………./Ахмедов продължава да вика и да крещи, забележка
от Халов към Ахмедов да спазва Правилника и реда в залата/.
Стефан Стефанов- директор дирекция ФСД: /прави подробни разяснения по
докладната записка и проекта за решение/.
/Ахмедов прекъсва Стефанов, вика и упреква Стефанов, че лъже, Халов прави
забележка на Ахмедов, да спазва реда в залата, той продължава да вика, но
напуска залата/.
Стефанов продължава да прави разяснения по докладната записка,
Сакаджиев продължава да вика и да крещи, Гатев също се кара на Халов, за какво,
не се разбира, Халов прави забележка както на Сакаджиев, така и на Гатев, да
спазват Правилника и реда в залата. Халов се извинява на Стефанов за
отношението и държането на общинските съветници – Ахмедов, Сакаджиев и
Гатев.
Кр.Халов: В режим на гласуване сме, гласуваме поименно проекта за решение
/чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 2 , ал. 1, т. 15 от Наредбата за упражняване правата
на собственост на Община Никопол върху общинската част от капитала на
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търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,
чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 13, чл. 14 и чл.17 от Закона за
общинския дълг, във връзка с Решение № 309/29.01.2018 г. и в изпълнение на
Решение №310/29.01.2018 г. на Общински съвет-Никопол и Заповед № РД-2905/13.06.2018 г. на Областният управител на Област Плевен, Общински съвет –
Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№353/28.06.2018г.
1.Отменя Решение № 339 по Протокол № 46 от 30.05.2018 г. на Общински
съвет-Никопол, относно: „Даване на разрешение на „МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД
гр.Никопол за рефинансиране на съществуващ дълг от 200 000,00 лв. по договор за
кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г. (рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на
общината) и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции за поемане
на нов дълг в размер до 700 000,00 лв., с „КРЕДИТОР”-„ИНВЕСТБАНК” АД,
„КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол” ЕООД и „СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”Община Никопол, за погасяване на публични задължения на „МБАЛ-Никопол”
ЕООД към Националната агенция за приходите. Поемане на дългосрочен общински
дълг от Община Никопол. ”.
2.Общински съвет-Никопол дава разрешение на управителя на „МБАЛНИКОПОЛ” ЕООД гр. Никопол, с ЕИК:000410049, за рефинансиране на
съществуващ дълг от 200 000,00 лв. по 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 и осигуряване на плащания по
изискуеми общински гаранции за поемане на нов дълг в размер до 700 000,00 лв., с
кредитор избран по утвърдена от общинския съвет Процедура за избор на финансова
или кредитна институция, или финансов посредник по Закона за общинския дълг , с
„КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол” ЕООД и „СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”Община Никопол, като рефинансираната част (до 200 000,00 лева) продължи да се
ползва за разплащане на просрочени и текущи задължения на „МБАЛ-НИКОПОЛ”
ЕООД гр. Никопол, а новият размер на кредита (от 200 000,00 лв. до 700 000,00 лв.)
се използва за погасяване на просрочени публични задължения на „МБАЛ-Никопол”
ЕООД към Националната агенция за приходите.
3.В изпълнение на настоящото решение „МБАЛ-Никопол” ЕООД, в качеството
на „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ” и Община Никопол в качеството на „СОЛИДАРЕН
ДЛЪЖНИК”
сключват
тристранен
договор
за
кредит,
с
което
„КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ” и „СОЛИДАРНИЯ ДЛЪЖНИК” поемат дългосрочен
дълг.
4.Максимален размер на дълга – 700 000,00 лева (Седемстотин хиляди лева словом);
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5.Валута на дълга – лева;
6.Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с изискуеми общински гаранциисубсидиране на „МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД;
7.Условия за погасяване:
7.1. Срок на погасяване – до 120 месеца (до 10 години), считано от датата на
подписване на договора за кредитна линия, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части.
7.2. Източници за погасяване на главницата и лихвата – от собствени
бюджетни средства. Задължава кмета на Община Никопол да субсидира „МБАЛНИКОПОЛ” ЕООД, във връзка с обслужване на главницата и лихвите по кредита,
както следва:
7.2.1.
през 2018 г. субсидия в размер до 102 500 лева, включително главницата в
размер до 57 000 лв. по договор за кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г.
(рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на общината) ;
7.2.2.
през 2019 г. субсидия в размер до 100 500 лева;
7.2.3.
през 2020 г. субсидия в размер до 97 200 лева;
7.2.4.
през 2021 г. субсидия в размер до 93 800 лева;
7.2.5.
през 2022 г. субсидия в размер до 90 400 лева;
7.2.6.
през 2023 г. субсидия в размер до 87 000 лева;
7.2.7.
през 2024 г. субсидия в размер до 83 700 лева;
7.2.8.
през 2025 г. субсидия в размер до 80 300 лева;
7.2.9.
през 2026 г. субсидия в размер до 76 900 лева;
7.2.10. през 2027 г. субсидия в размер до 73 600 лева;
7.2.11. през 2028 г. субсидия в размер до 41 600 лева.
7.3. Допуска се средствата да се нареждат от Община Никопол и по банкова сметка,
посочена от кредитора, за погасяване на главницата и лихвите по кредита.
8. Максимален лихвен процент – 4,75 % (четири цяло и седемдесет и пет на
сто), формиран на база 3 (три) месечен SOFIBOR плюс фиксирана надбавка. В
случай на промяна на 3M SOFIBOR годишната лихва по кредита да се счита за
автоматично променена в съответствие с приетите изменения, при запазване на
размера на договорената надбавка.
9. Такси и комисионни:
9.1. за проучване и изготвяне на становище – до 0,1 % (нула цяло и едно на
сто) върху размера на искането, допустим минимум 100 (сто) лева ;
9.2. комисионна за управление и обработка на кредита – до 0,75 % (нула цяло и
седемдесет и пет на сто) за първата година и до 0,75 % (нула цяло и седемдесет и
пет на сто) за всеки следващ годишен период;
9.3. всички останали такси, разноски, комисионни и други, неупоменати в
настоящото решение са според Тарифата за УСЛОВИЯ, ЛИХВИ, ТАКСИ И
КОМИСИОННИ, ПРИЛАГАНИ ОТ КРЕДИТОРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.;
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9.4. таксите, комисионните, разноските и други по т. 9.1.-9.3 включително се
поемат от „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ” - „МБАЛ-Никопол” ЕООД;
9.5. допуска се таксите, комисионните, разноските и други по т. 9.1.-9.3.
включително да се платят за сметка на бюджета на Община Никопол, от собствени
средства, като утвърждава допълнителна субсидия за МБАЛ-Никопол в размер до
5 500 лв. годишно, считано от 2018 г. до пълното погасяване на заема, допълнително
от утвърдената субсидия по т.7.2. от настоящото решение и/или да се нареждат от
Община Никопол и по банкова сметка, посочена от кредитора.
10. Начин на обезпечение на кредита:
10.1. Първа по ред договорна ипотека върху земеделска земя, собственост на
Община Никопол;
10.2. Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземания на „МБАЛ-Никопол”
ЕООД от РЗОК по сключени годишни договори с касата;
10.3. Общински съвет-Никопол определя Община Никопол да бъде
„СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК” по кредита.
11. Кредита да се използва, както следва: рефинансираната част (до 200 000,00 лева)
продължи да се ползва за разплащане на просрочени и текущи задължения на
„МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД гр. Никопол, а новият размер на кредита (от 200 000,00
лв. до 700 000,00 лв.) се използва за погасяване на просрочени публични задължения
на „МБАЛ-Никопол” ЕООД към Националната агенция за приходите.
12. Приема Индикативна погасителна схема на дълга – съгласно приложение №
1 към настоящото решение.
13. Задължава управителя на „МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД гр. Никопол да прави
ежемесечен отчет за усвоения размер на кредита и за всички плащания по кредита.
Отчета се представя на хартиен носител в два еднообразни оригинални екземпляри,
както и сканиран - на ел.пощи: obshtinanil@abv.bg и obs_nik@abv.bg, до 10-то
число на месеца, следващ отчетния. Единият екземпляр се внася в деловодството на
Община Никопол, а другият в деловодството на Общински съвет-Никопол.
14.Общински съвет – Никопол дава съгласието си да се включат в Програмата
за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 година като се добави
нова Глава V „Имоти необходими за обезпечаване на кредити”, следните имоти,
съгласно приложение № 2 към настоящото решение.
15.Общински съвет-Никопол утвърждава обезпечение на кредита, при
изискване от кредитора, както следва:
15.1.Нива от 119.071 дка (сто и деветнадесет декара и седемдесет и един
квадратни метра), трета категория, в землището на с.Бацова махала, община
Никопол, м. «До пояса», поземлен имот № 062027 по картата на възстановената
собственост, ЕКАТТЕ 02957, по Акт № 4526 от 03.07.2017 г. за частна общинска
собственост;
15.2.Нива от 97.703 дка (деветдесет и седем декара и седемстотин и три
квадратни метра), четвърта категория (22.667 дка) и трета категория (75.036 дка), в
землището на с.Бацова махала, община Никопол, м. «Двете могили», поземлен имот
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№ 063006 по картата на възстановената собственост, ЕКАТТЕ 02957, по Акт № 4527
от 03.07.2017г. за частна общинска собственост;
15.3.Нива от 111.921 дка (сто и единадесет декара деветстотин двадесет и един
квадратни метра), четвърта категория, в землището на с.Новачене, община Никопол,
м. «Край село», поземлен имот № 067021 по картата на възстановената собственост,
ЕКАТТЕ 51932, по Акт № 4523 от 28.04.2017 г. за частна общинска собственост;
15.4.Нива от 31.989 дка (тридесет и един декара деветстотин осемдесет и девет
квадратни метра), трета категория, в землището на с.Санадиново, община Никопол,
м. «Целините», поземлен имот № 134027 по картата на възстановената собственост,
ЕКАТТЕ 65320, по Акт № 509 от 15.04.2004 г. за частна общинска собственост;
15.5.Нива от 20.159 дка (двадесет декара сто петдесет и девет квадратни
метра), трета категория, в землището на с.Санадиново, община Никопол, м.
«Целините», поземлен имот № 133015 по картата на възстановената собственост,
ЕКАТТЕ 65320, по Акт № 470 от 18.03.2003 г. за частна общинска собственост.
15.6.Недвижимите имоти, частна общинска собственост, съгласно
приложение № 2 към настоящото решение.
16.Общински съвет-Никопол оправомощава Управителя на „МБАЛНИКОПОЛ” ЕООД гр. Никопол и Кмета на Община Никопол да извършат всички
необходими правни и фактически действия за сключване на договор за кредит с
кредитора, избран в резултат на проведена процедура за избор на финансова или
кредитна институция, или финансов посредник по Закона за общинския дълг.
17.Задължава Управителя на „МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД гр. Никопол и Кмета
на Община Никопол да предприемат необходимите действия, във връзка с
изпълнение на настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ – 17 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 10 СЪВЕТНИКА /Османов, Юсеинов, Георгиев, Павлов, Усув, Халов, Георгиева,
Божинова, Асенова, Ангелов/

„ПРОТИВ“ – 3 СЪВЕТНИКА /Ахмедов, Кирилов, Сакаджиев/
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 4 СЪВЕТНИКА /Бебенов, Гатев, Стоилов, Андреев/
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Индикативен разчет
на параметрите по кредита
(разчета не включва плащанията за главница и лихва
по договор за кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г. (рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на
общината). Разчета за плащанията на главница по този договор са за 6 месеца: за месеците от Март
до Август 2018 г. включително, по 9 500 лева на месец или общо до 57 000 лв. Сумата е включена в
разчета за субсидиране за 2018 г. По този договор №380-102 от 14.08.2017 г. лихвите се заплащат
от МБАЛ-Никопол.)
Таблица 1
максимален размер на кредита

700 000,00

дата на усвояване

01.7.2018

дата на 1-во погасяване

01.8.2018

срок:

до 120 месеца (10 години)

фиксиран лихвен процент (максимален)

4.75%

Таблица 2

пореден
номер
на
вноската

дата на
вноската

0
Юли.18
1
Август.18
2 Септември.18
3 Октомври.18
4
Ноември.18
5 Декември.18
6
Януари.19
7 Февруари.19
8
Март.19
9
Април.19
10
Май.19
11
Юни.19
12
Юли.19
13
Август.19
14 Септември.19
15 Октомври.19
16
Ноември.19
17 Декември.19

остатък
по главница

700 000.00
694 166.67
688 333.34
682 500.01
676 666.68
670 833.35
665 000.02
659 166.69
653 333.36
647 500.03
641 666.70
635 833.37
630 000.04
624 166.71
618 333.38
612 500.05
606 666.72
600 833.39

максимален
общ лихвен
процент:
основен и
надбавка

4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%

ОБЩО
ГЛАВНИЦА
И ЛИХВА

2 770.83
8 581.07
8 557.98
8 534.89
8 511.80
8 488.71
8 465.62
8 442.53
8 419.44
8 396.35
8 373.26
8 350.17
8 327.08
8 303.99
8 280.90
8 257.81
8 234.72
8 211.63

вноска
по
главница

0.00
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33

дължима
лихва

2 770.83
2 747.74
2 724.65
2 701.56
2 678.47
2 655.38
2 632.29
2 609.20
2 586.11
2 563.02
2 539.93
2 516.84
2 493.75
2 470.66
2 447.57
2 424.48
2 401.39
2 378.30
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пореден
номер
на
вноската

дата на
вноската

18
Януари.20
19 Февруари.20
20
Март.20
21
Април.20
22
Май.20
23
Юни.20
24
Юли.20
25
Август.20
26 Септември.20
27 Октомври.20
28
Ноември.20
29 Декември.20
30
Януари.21
31 Февруари.21
32
Март.21
33
Април.21
34
Май.21
35
Юни.21
36
Юли.21
37
Август.21
38 Септември.21
39 Октомври.21
40
Ноември.21
41 Декември.21
42
Януари.22
43 Февруари.22
44
Март.22
45
Април.22
46
Май.22
47
Юни.22
48
Юли.22
49
Август.22
50 Септември.22
51 Октомври.22
52
Ноември.22

остатък
по главница

595 000.06
589 166.73
583 333.40
577 500.07
571 666.74
565 833.41
560 000.08
554 166.75
548 333.42
542 500.09
536 666.76
530 833.43
525 000.10
519 166.77
513 333.44
507 500.11
501 666.78
495 833.45
490 000.12
484 166.79
478 333.46
472 500.13
466 666.80
460 833.47
455 000.14
449 166.81
443 333.48
437 500.15
431 666.82
425 833.49
420 000.16
414 166.83
408 333.50
402 500.17
396 666.84

максимален
общ лихвен
процент:
основен и
надбавка

4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%

ОБЩО
ГЛАВНИЦА
И ЛИХВА

8 188.54
8 165.45
8 142.36
8 119.27
8 096.18
8 073.09
8 050.00
8 026.91
8 003.82
7 980.73
7 957.64
7 934.55
7 911.46
7 888.37
7 865.27
7 842.18
7 819.09
7 796.00
7 772.91
7 749.82
7 726.73
7 703.64
7 680.55
7 657.46
7 634.37
7 611.28
7 588.19
7 565.10
7 542.01
7 518.92
7 495.83
7 472.74
7 449.65
7 426.56
7 403.47

вноска
по
главница

5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33

дължима
лихва

2 355.21
2 332.12
2 309.03
2 285.94
2 262.85
2 239.76
2 216.67
2 193.58
2 170.49
2 147.40
2 124.31
2 101.22
2 078.13
2 055.04
2 031.94
2 008.85
1 985.76
1 962.67
1 939.58
1 916.49
1 893.40
1 870.31
1 847.22
1 824.13
1 801.04
1 777.95
1 754.86
1 731.77
1 708.68
1 685.59
1 662.50
1 639.41
1 616.32
1 593.23
1 570.14
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Декември.22

390 833.51

4.75%

7 380.38

5 833.33

1 547.05
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пореден
номер
на
вноската

дата на
вноската

54
Януари.23
55 Февруари.23
56
Март.23
57
Април.23
58
Май.23
59
Юни.23
60
Юли.23
61
Август.23
62 Септември.23
63 Октомври.23
64
Ноември.23
65 Декември.23
66
Януари.24
67 Февруари.24
68
Март.24
69
Април.24
70
Май.24
71
Юни.24
72
Юли.24
73
Август.24
74 Септември.24
75 Октомври.24
76
Ноември.24
77 Декември.24
78
Януари.25
79 Февруари.25
80
Март.25
81
Април.25
82
Май.25
83
Юни.25
84
Юли.25
85
Август.25
86 Септември.25
87 Октомври.25
88
Ноември.25
89 Декември.25

максимален
общ лихвен
процент:
остатък
основен и
по главница
надбавка

385 000.18
379 166.85
373 333.52
367 500.19
361 666.86
355 833.53
350 000.20
344 166.87
338 333.54
332 500.21
326 666.88
320 833.55
315 000.22
309 166.89
303 333.56
297 500.23
291 666.90
285 833.57
280 000.24
274 166.91
268 333.58
262 500.25
256 666.92
250 833.59
245 000.26
239 166.93
233 333.60
227 500.27
221 666.94
215 833.61
210 000.28
204 166.95
198 333.62
192 500.29
186 666.96
180 833.63

4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%

ОБЩО
ГЛАВНИЦА
И ЛИХВА

вноска
по
главница

дължима
лихва

7 357.29
7 334.20
7 311.11
7 288.02
7 264.93
7 241.84
7 218.75
7 195.66
7 172.57
7 149.48
7 126.39
7 103.30
7 080.21
7 057.12
7 034.03
7 010.94
6 987.84
6 964.75
6 941.66
6 918.57
6 895.48
6 872.39
6 849.30
6 826.21
6 803.12
6 780.03
6 756.94
6 733.85
6 710.76
6 687.67
6 664.58
6 641.49
6 618.40
6 595.31
6 572.22
6 549.13

5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33

1 523.96
1 500.87
1 477.78
1 454.69
1 431.60
1 408.51
1 385.42
1 362.33
1 339.24
1 316.15
1 293.06
1 269.97
1 246.88
1 223.79
1 200.70
1 177.61
1 154.51
1 131.42
1 108.33
1 085.24
1 062.15
1 039.06
1 015.97
992.88
969.79
946.70
923.61
900.52
877.43
854.34
831.25
808.16
785.07
761.98
738.89
715.80
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пореден
номер
на
вноската

дата на
вноската

90
Януари.26
91 Февруари.26
92
Март.26
93
Април.26
94
Май.26
95
Юни.26
96
Юли.26
97
Август.26
98 Септември.26
99 Октомври.26
100
Ноември.26
101 Декември.26
102
Януари.27
103 Февруари.27
104
Март.27
105
Април.27
106
Май.27
107
Юни.27
108
Юли.27
109
Август.27
110 Септември.27
111 Октомври.27
112
Ноември.27
113 Декември.27
114
Януари.28
115 Февруари.28
116
Март.28
117
Април.28
118
Май.28
119
Юни.28
120
Юли.28

максимален
общ лихвен
процент:
остатък
основен и
по главница
надбавка

175 000.30
169 166.97
163 333.64
157 500.31
151 666.98
145 833.65
140 000.32
134 166.99
128 333.66
122 500.33
116 667.00
110 833.67
105 000.34
99 167.01
93 333.68
87 500.35
81 667.02
75 833.69
70 000.36
64 167.03
58 333.70
52 500.37
46 667.04
40 833.71
35 000.38
29 167.05
23 333.72
17 500.39
11 667.06
5 833.73
0.00

4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%
4.75%

ОБЩО:

ОБЩО
ГЛАВНИЦА
И ЛИХВА

вноска
по
главница

дължима
лихва

6 526.04
6 502.95
6 479.86
6 456.77
6 433.68
6 410.59
6 387.50
6 364.41
6 341.32
6 318.23
6 295.14
6 272.05
6 248.96
6 225.87
6 202.78
6 179.69
6 156.60
6 133.51
6 110.41
6 087.32
6 064.23
6 041.14
6 018.05
5 994.96
5 971.87
5 948.78
5 925.69
5 902.60
5 879.51
5 856.42
5 833.73

5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.33
5 833.73

692.71
669.62
646.53
623.44
600.35
577.26
554.17
531.08
507.99
484.90
461.81
438.72
415.63
392.54
369.45
346.36
323.27
300.18
277.08
253.99
230.90
207.81
184.72
161.63
138.54
115.45
92.36
69.27
46.18
23.09
0.00

867 635.51 700 000.00

167 635.51
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Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

010015

Широкия
дол

IV

7.999

нива

Санадиново

012013

Широкия
дол

VIII

15.000

нива

Санадиново

013007

Янлъка

V

6.255

нива

Санадиново

013014

Янлъка

V

5.125

нива

Санадиново

013021

Янлъка

V

2.801

нива

Санадиново

013047

Янлъка

V

4.464

нива

Санадиново

013051

Янлъка

V

7.876

нива

Граници и съседи на
имота
№010016 – нива на Ангел
Димитров Атанасов,
№010018 – пасище, мера на
Община Никопол,
№010032 – нива на
Костадин Костадинов
Иванов и др.
№ 000337 – полски път на
Община Никопол,
№012012 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, №012022 – нива
на Община Никопол и др.
№000683 – полски път на
Община Никопол,
№013044 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, №013008 – нива
на Марко Методиев
Николчев и др.
№013050 – нива на „Серес”
ЕАД, №013006 – нива на
насл. на Георги Петракиев
Ботинов, №000019 –
пасище, мера на Община
Никопол и др.
№ 013041 – нива на Пламен
Ненчев Баневски и др., №
013053 – нива на насл. на
Цветана Георгиева Кирова,
№ 013020 – нива на насл.
на Петър Георгиев Петров
и др.
№ 013046 – нива на Йордан
Иванов Йорданов, №
013053 – нива на насл. на
Цветана Георгиева Кирова,
№ 013054 – нива на
Община Никопол и др.
№ 013042 – гора в зем.
земи на Община Никопол,
№ 013052 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, № 000688 –

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

2318/12.07.2010г.

2313/12.07.2010г.

2311/12.07.2010г.

2310/12.07.2010г.

2309/12.07.2010г.

2308/12.07.2010г.

3033/02.09.2011г.
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Санадиново

013054

Янлъка

V

2.676

нива

полски път на Община
Никопол и др.
№ 000019 – пасище, мера
на Община Никопол, №
023075 – нива на Община
Никопол, № 013024 – нива
на „Серес” ЕАД и др.

2307/12.07.2010г.
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Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

018043

Студена

IV

2.341

нива

Санадиново

022005

Припека

IV

9.999

нива

Санадиново

022044

Припека

IV

8.701

нива

Санадиново

022069

Припека

IV

9.701

нива

Санадиново

023002

Янлъка

V

1.735

нива

Санадиново

023016

Янлъка

V

3.652

нива

Санадиново

023021

Янлъка

V

2.565

нива

Граници и съседи на
имота
№ 185008 – залесена
територия на Цветелин
Любомиров Ценков, №
018042 – нива на
Александър Страхилов
Александров, №000692 –
полски път на Община
Никопол и др.
№ 022085 – нива на Цветан
Дочев Нанков, № 015043 –
гора в зем. земи на Цветан
Дочев Нанков, № 015085 –
гора в зем. земи на Тодор
Илиев Гетов и др.
№ 022043 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, № 189014 –
залесена територия на МЗХ
– Държавно лесничейство,
№ 022022 – нива на
„Серес” ЕАД и др.
№ 028003 – гора в зем.
земи на ДАГ-ДГС
Никопол, № 022083 – нива
на Александър Димитров
Любенов, № 000690 –
полски път на Община
Никопол и др.
№ 023003 – нива на Дарин
Александров Любенов, №
023075 – нива на Община
Никопол, № 013024 – нива
на „Серес” ЕАД и др.
№ 000683 – полски път на
Община Никопол, №
023015 – нива на насл. на
Пачо Иванов Макавеев, №
000467 – полски път на
Община Никопол и др.
№ 023025 – нива на Цвята
Колева Ангелова, №
000019 – пасище, мера на
Община Никопол, №

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

3031/02.09.2011г.

3030/02.09.2011г.

3029/02.09.2011г.

3028/02.09.2011г.

2305/12.07.2010г.

2304/12.07.2010г.

2294/29.06.2010г.

201

Санадиново

023024

Янлъка

V

нива

1.6

023020 – нива на
Александър Димитров
Любенов и др.
№ 023027 – нива на Вачо
Николов Андреев, №
000683 – полски път на
Община Никопол, №
023058 – нива на Асен
Тачев Маринчев и др.

2293/29.06.2010г.

Стр. 2 от 11
Приложение № 2

Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

023040

Янлъка

V

6.001

нива

Санадиново

023043

Янлъка

V

3.631

нива

Санадиново

023071

Янлъка

V

6.495

нива

Санадиново

023075

Янлъка

V

3.068

нива

Санадиново

025026

Лозишки
ливади

III

4.134

нива

Санадиново

025033

Лозишки
ливади

III

5.000

нива

Граници и съседи на
имота
№ 023039 – нива на
„Касторама” ООД, №
189011 – залесена
територия на насл. на
Кирил Първанов Иванов,
№ 189014 - залесена
територия на МЗХ –
Държавно лесничейство и
др.
№ 023044 – нива на Анелия
Блажева Дамянова, №
000008 – полски път на
Община Никопол, №
023041 – нива на насл. на
Петър Георгиев Петров и
др.
№ 023070 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, № 023047 – нива
на Любен Пътов Гачев, №
000008 – полски път на
Община Никопол и др.
№ 023074 – нива на Илия
Борисов Иванов и др,
№000019 – пасище, мера на
Община Никопол,
№013054 – нива на Община
Никопол и др.
№ 025058 – използв. ливада
на Община Никопол, №
000393 – полски път на
Община Никопол, №
025027 – „Сортови семена Вардим” АД и др.
№ 025067 – нива на Иван
Атанасов Лазаров, №
000680 – полски път на
Община Никопол, №

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

2292/29.06.2010г.

2291/29.06.2010г.

2289/29.06.2010г.

4591/18.06.2018г.

2286/29.06.2010г.

2285/29.06.2010г.

202

Санадиново

031006

Чуките

IV

12.983

нива

Санадиново

031037

Чуките

IV

12.951

нива

025032 – нива на Борис
Костадинов Купенов и др.
№ 031024 – нива на
„Серес” ЕАД, № 000691 –
полски път на Община
Никопол, № 031009 –нива
на Светлозар Иванов
Дичевски и др.
№ 000107 – полски път на
Община Никопол, №
000399 – полски път на
Община Никопол, №
031001 – нива на ДПФ и др.

3027/02.09.2011г.

3024/02.09.2011г.

Стр. 3 от 11
Приложение № 2

Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

031040

Чуките

IV

18.026

нива

Санадиново

045008

Селището

IV

23.701

нива

Санадиново

045017

Селището

IV

5.500

нива

Санадиново

045024

Селището

IV

9.001

нива

Санадиново

045033

Селището

IV

4.379

нива

Санадиново

046020

Борулица

IV

9.330

нива

Санадиново

049015

Соватя

III

36.463

нива

Граници и съседи на
имота
№ 031039 – нива на
„Серес” ЕАД, № 000107 –
полски път на Община
Никопол, № 000694 –
полски път на Община
Никопол и др.
№ 045021 – нива на
„Балджиеви – 91” ООД, №
045020 – нива на „Серес”
ЕАД, № 045005 – нива на
Валя Иванова Стоева и др.
№ 045018 – нива на
„Агроспот” ЕООД, №
045011 – нива на Аспарух
Минчев Дамянов, №
045016 – нива на Евгений
Иванов Орашъков и др.
№ 000698 – полски път на
Община Никопол, №
045023 – нива на Иван
Събев Иванов, № 045010 –
„Балджие” ООД и др.
№ 000698 – полски път на
Община Никопол, №
045036 – нива на „Серес”
ЕАД, № 045032 – нива на
Стефка Спасова Стоенчева
и др.
№ 046019 – нива на
„Ромфарм Компани” ООД,
№ 000606 – полски път на
Община Никопол, №
000509 – полски път на
Община Никопол и др.
№ 049041 – нива на

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

3023/02.09.2011г.

3060/02.09.2011г.

3061/02.09.2011г.

3062/02.09.2011г.

3063/02.09.2011г.

3064/02.09.2011г.

3135/09.11.2011г.

203

Санадиново

052003

Соватя

III

6.845

нива

Санадиново

057026

Бентовете

III

9.814

нива

„Адванс Терафонд”
АДСИЦ, № 049046 – нива
на Янко Илиев Христов, №
049014 – нива на насл. на
Борис Пенков и Патанлия
Бор Пенкова и др.
№ 052004 – нива на
„Ромфарм Компани” ООД,
№ 051001 – гора в зем.
Земи на ДАГ-ДГСНикопол, № 052011 – Роска
Калинчева Ангелова др.
№ 000054 – полски път на
Община Никопол, №
057027 – гора в зем. земя на
Димитър Александров
Илиев, № 057041 – нива на
„Серес” ЕАД и др.

3067/03.11.2011г.

3068/03.11.2011г.

Стр. 4 от 11
Приложение № 2

Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

058066

Черквата

III

5.228

нива

Санадиново

059037

Пчелините

III

1.744

нива

Санадиново

060011

Пчелините

IV

30.900

нива

Санадиново

060014

Пчелините

IV

5.502

нива

Санадиново

061039

Недков дол

V

6.820

нива

Граници и съседи на
имота
№ 058045 – нива насл. на
Тодор Неделчев Кръстев,
№ 058047 – нива на
„Ромфарм Компани” ООД,
№ 058046 – нива на
Евгений Спасов Атанасов и
др.
№ 000153 – полски път на
Община Никопол, №
059038 – нива „Сортови
семена - Вардим” ЕАД, №
059036 – нива на Георги
Атанасов Атанасов и др.
№ 060010 – нива на
Русалин Илиев Божинов, №
060012 – нива насл. на
Тодор Иванов Христакиев,
№ 000318 – полски път на
Община Никопол и др.
№ 000318 – полски път на
Община Никопол, №
060015 – нива на Лилия
Костова Апостолова, №
060009 – нива на Димитър
Любенов Ангелов и др.
№ 000359 - полски път на
Община Никопол, №
061054 - нива на „Ненови”
ООД, № 061063 – нива на
Роза Манолова Коева и др.

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

3070/03.11.2011г.

3071/03.11.2011г.

3072/03.11.2011г.

3073/03.11.2011г.

3074/03.11.2011г.

204

Санадиново

061064

Недков дол

IV

42.529

нива

Санадиново

062018

Зад камъка

IV

10.782

нива

Санадиново

062019

Зад камъка

IV

38.495

нива

№ 061063 – нива на Роза
Манолова Коева, № 061062
– нива на Роза Манолова
Коева, № 000693 – полски
път на Община Никопол и
др.
№ 062021 – нива на
Красимир Георгиев Петров,
№ 062020 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, № 062028 – нива
на Игнат Кирилов Личев и
др.
№ 062027 – нива на
Валентин Цветанов
Георгиев, № 000142 –
полски път на Община
Никопол, № 000693 –
полски път на Община
Никопол и др.

4560/18.06.2018г.

510/15.04.2004г.

505/15.04.2004г.

Стр. 5 от 11
Приложение № 2

Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

064015

Марин дол

V

10.751

нива

Санадиново

064041

Марин дол

III

7.433

нива

Санадиново

065031

Орехите

V

6.237

нива

Санадиново

067026

Меризините

IV

17.466

нива

Санадиново

069029

Гергев баир

IV

8.284

нива

Граници и съседи на
имота
№ 064014 – нива на
„Серес” ЕАД, № 000107 –
полски път на Община
Никопол, № 064016 – нива
на насл. на Владимир
Кръстев Вълчев и др.
№ 064040 – нива на Атанас
Крумов Цвятков, № 064045
– нива на Игнат Кирилов
Личев, № 000153 – полски
път на Община Никопол и
др.
№ 065030 – нива на
„Адванс Терафонд”
АДСИЦ, № 000077 –
полски път на Община
Никопол, № 065034 – гора
в зем. земи на Община
Никопол
№ 067058 – гора в зем. земя
на Васил Трифонов
Ангелов и др., № 000468 –
полски път на Община
Никопол, № 000057 –
полски път на Община
Никопол,
№ 069028 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, № 069027 – нива
на Светлозар Иванов

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

3076/03.11.2011г.

3077/03.11.2011г.

3078/03.11.2011г.

520/15.04.2004г.

3083/03.11.2011г.
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Санадиново

070036

Гергев баир

IV

33.584

нива

Санадиново

071034

Дълбок дол

IV

17.403

нива

Санадиново

075052

Над
ливадите

V

1.201

нива

Санадиново

078043

Кръстат дол

IV

4.476

нива

Дичевски, № 000058 –
полски път на Община
Никопол
№ 070030 – нива на Илия
Андреев Костадинов, №
070059 – нива на Георги
Матеев Димитров, №
070041 – нива на Лили
Иванова Маринова и др.
№ 071099 – нива на
„Серес” ЕАД, № 071098 –
нива на „Серес” АД, №
071073 – гора в зем. земя на
Община Никопол и др.
№ 000063 – полски път на
Община Никопол, №
000195 – полски път на
Община Никопол, №
075053 – нива на Лилия
Атанасова Борисова и др.
№ 000161 – полски път на
Община Никопол, №
078044 – нива на „Серес”
АД, № 078042 – нива на
Виктор Върбанов Върбанов
и др.

506/15.04.2004г.

3084/03.11.2011г

3090/09.11.2011г.

3091/09.11.2011г.

Стр. 6 от 11
Приложение № 2

Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

081020

Петокладенс
ки път

III

2.451

нива

Санадиново

083010

Средния
връх

III

6.743

нива

Санадиново

088011

Дил. Могила
и припека

V

2.999

нива

Санадиново

088031

Дил. Могила
и припека

V

3.000

нива

Граници и съседи на
имота
№ 081047 – нива на
„Серес” ЕАД, № 000151 –
полски път на Община
Никопол, № 081057 – нива
на Радослав Цветанов
Никодимов и др.
№ 083009 – нива на Емил
Георгиев Гецов, № 000131
– полски път на Община
Никопол, № 083035 – нива
на Мирослав Милков
Ангелов и др.
№ 088010 – нива на Васка
Ангелова Крачунова, №
000137 – полски път на
Община Никопол, №
088012 – нива насл. на
Илия Пенков Иванов
№ 088045 – нива на
„Серес” ЕАД, № 000137 –
полски път на Община
Никопол, № 088073 – нива
на Галина Великова Тасева

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

3092/09.11.2011г.

3093/09.11.2011г.

3094/09.11.2011г.

3095/09.11.2011г.
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Санадиново

088046

Дил. Могила
и припека

V

6.020

нива

Санадиново

089008

Припека

V

36.429

нива

Санадиново

092001

Килифарски
връх

V

39.568

нива

Санадиново

092017

Килифарски
връх

III

63.703

нива

Санадиново

092020

Край Осъм

VIII

5.000

нива

и др.
№ 000390 – полски път на
Община Никопол, №
088047 – нива на Румен
Иванов Кънчев, № 088044
– нива на „Серес” ЕАД
№ 000149 – полски път на
Община Никопол, №
089007 – нива на Светлозар
Иванов Дичевски, №
089006 – нива на „Серес”
ЕАД и др.
№ 000355 – пасище, мера
на Община Никопол, №
092002 – нива насл. на
Трайко Тодоров Георгиев,
№ 092017 – нива на
Община Никопол и др.
№ 000220 – залесена
територия на МЗХ –
Държавно лесничейство, №
092001 – нива на Община
Никопол, № 092002 – нива
насл. на Трайко Тодоров
Георгиев и др. и др.
№ 092019 – нива на
„Серес” ЕАД, № 000219 –
полски път на Община
Никопол, № 092021 – нива
на „Серес” ЕАД и др.

3096/09.11.2011г.

3097/09.11.2011г.

3099/09.11.2011г.

3100/09.11.2011г.

3101/09.11.2011г.

Стр. 7 от 11
Приложение № 2

Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

092033

Средна
бърчина

VIII

6.562

нива

Санадиново

094033

Марин дол

IV

8.479

нива

Санадиново

094035

Могилата

IV

5.501

нива

Граници и съседи на
имота
№ 000306 – залесена терит.
на МЗХ-Държавно
лесничейство, № 092019 нива на „Серес” ЕАД, №
092032 – нива на „Серес”
ЕАД
№ 094032 – нива на Иван
Миланов Дамянов, №
094053 – гора в зем. земя на
Трайка Димитрова
Николова, № 094017 – гора
в зем. земя на насл. на
Борис Георгиев Ватев и др.
№ 094034 – нива на Елена
Игнатова Янкова, , №
094054 – гора в зем. земя на
Петрана Христова
Йорданова, № 094036 –
нива на „Серес” АД и др.

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

3102/09.11.2011г.

3103/09.11.2011г.

3104/09.11.2011г.

207

Санадиново

094064

Марин дол

IV

1.000

нива

Санадиново

094070

Могилата

IV

31.332

нива

Санадиново

111032

Край Осъм

III

3.099

нива

Санадиново

113034

Край осма

III

0.771

нива

Санадиново

115005

Край Осъм

III

10.860

нива

Санадиново

115006

Край Осъм

III

16.269

нива

№ 094069 – нива на Стефка
Тодорова Драганова, №
094063 – нива на „Серес”
АД, № 094027 – нива на
Борка Димитрова
Борисова-Иванова и др.
№ 094009 – гора в зем. земя
на насл. на Атанас Петров
Илиев, № 094008 – гора в
зем. земя на насл. на Петър
Копев Ванков, № 094039 –
нива на Красимира
Стефанова Печева и др.
№ 111022 – нива на Георги
Митев Георгиев, № 111019
– нива на Борислав
Никифоров Димитров, №
000502 – полски път на
Община Никопол и др.
№ 113035 – нива на ДПФ,
№ 113030 – нива на Милко
Дамянов Такев, № 000260 –
полски път на Община
Никопол и др.
№ 115007 – нива на
Светлозар Иванов
Дичевски, № 000205 –
полски път на Община
Никопол, № 000419 –
полски път на Община
Никопол
№ 115002 – нива на Румен
Иванов Кънчев, № 000205
– полски път на Община
Никопол, № 115001 – нива
на насл. на Христан Гатев
Джанков и др.

4590/18.06.2018г.

3106/09.11.2011г.

3112/09.11.2011г.

3113/09.11.2011г.

508/15.04.2004г.

3114/09.11.2011г.
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Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

116002

Край Осъм

III

8.716

нива

Санадиново

116010

Край Осъм

III

4.800

нива

Граници и съседи на
имота
№ 116033 – нива на
Надежда Вълева Ганева, №
000073 – полски път на
Община Никопол, №
116001 – нива насл. на
Иван Василев Терзийски и
др.
№ 000073 – полски път на
Община Никопол, №
116009 – нива на „Серес”
ЕАД, № 116027 – нива на
Иванка Христова Иванова
и др.

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

4589/18.06.2018г.

3115/09.11.2011г.

208

Санадиново

128018

Прангова
нива

III

7.712

нива

Санадиново

023046

Янлъка

V

2.400

Нива

Санадиново

063065

Камъка

V

3.355

Нива

Санадиново

103034

Под
усойката

V

8.287

Нива

Санадиново

107007

Герена Кози
Дол

III

3.379

Нива

Санадиново

127020

Целините

III

12.948

Нива

№ 128017 – нива на „Био
Фарминг” ООД, № 000002
– полски път на Община
Никопол, № 000336 –
пасище, мера на Община
Никопол и др.
№ 023046- нива на с.
Санадиново, № 000467 –
полски път на Община
Никопол, № 023037- нива
на Теодора Пламенова
Цонева
№ 063065- нива на с.
Санадиново, № 000694полски път на Община
Никопол, № 000107полски път на Община
Никопол
№ 103034 – нива на с.
Санадиново, № 000293 –
пасище, мера на Община
Никопол, № 000390полски път на Община
Никопол
№ 107007 – нива на с.
Санадиново, № 000264 –
пасище, мера на Община
Никопол, № 107010 – нива
на Държавен Поземлен
Фонд , № 191001залес.терит. на Църковно
настоятелство
№ 127020 – нива на с.
Санадиново, № 127021 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
127028 – нива на Община
Никопол

3121/09.11.2011г.

2290/29.06.2010
г.

3075/03.11.2011
г.

3109/09.11.2011
г.

3110/09.11.2011
г.

4576/11.06.2018г.

Стр. 9 от 11
Приложение № 2

Землище

№ на
имот

Местност

Кат.

Площ
/дка/

НТП

Санадиново

127021

Целините

III

12.000

Нива

Санадиново

127022

Целините

III

12.000

Нива

Граници и съседи на
имота
№ 127021 – нива на с.
Санадиново, № 127020 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
127022 – нива на Община
Никопол
№ 127022 – нива на с.
Санадиново, № 127021 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

4577/11.06.2018г.

4578/11.06.2018г.

209

Санадиново

127023

Целините

III

10.000

Нива

Санадиново

127024

Целините

III

7.000

Нива

Санадиново

127025

Целините

III

6.000

Нива

Санадиново

127026

Целините

III

6.000

Нива

Санадиново

127027

Целините

III

4.000

Нива

Санадиново

127028

Целините

III

71.369

Нива

127023 – нива на Община
Никопол
№ 127023 – нива на с.
Санадиново, № 127022 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
127024 – нива на Община
Никопол
№ 127024 – нива на с.
Санадиново, № 127025 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
127023 – нива на Община
Никопол
№ 127025 – нива на с.
Санадиново, № 127024 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
127026 – нива на Община
Никопол
№ 127026 – нива на с.
Санадиново, № 127027 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
127025 – нива на Община
Никопол
№ 127027 – нива на с.
Санадиново, № 127026 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
000334 – път 4 кл. на
Община Никопол
№ 127028 – нива на с.
Санадиново, № 127020 –
нива на Община Никопол,
№ 000003 – полски път на
Община Никопол, №
000470 – полски път на
Община Никопол

4579/11.06.2018г.

4580/11.06.2018г.

4581/11.06.2018г.

4582/11.06.2018г.

4583/11.06.2018г.

4584/11.06.2018г.
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Землище

Санадиново

№ на
имот

128019

Местност

Прангова
нива

Кат.

III

Площ
/дка/

6.500

НТП

Граници и съседи на
имота

Нива

№ 128019 – нива на с.
Санадиново, № 128020 –
нива на Ангел Кръстев
Великов, № 000002 –
полски път на Община
Никопол, № 000470 –
полски път на Община

Акт за ЧАСТНА
общинска
собственост

3122/09.11.2011
г.
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Никопол

Санадиново

147039

Соватя

III

2.006

Нива

Бацова
махала

032010

Старите лозя

IV

59.098

Нива

№ 147039 – нива на с.
Санадиново, № 000382 –
полски път на Община
Никопол, № 147006 – нива
на Светлозар Иванов
Дичевски, № 000670 –
полски път на Община
Никопол
№ 032010- нива на с.
Бацова махала, № 000015полски път на Община
Никопол, №000001- полски
път на Община Никопол

519/15.04.2004 г.

3280/18.11.2011г.

ОБЩО 1 016.003 дка

Кр.Халов: Обявявам 30 минути почивка.
След почивката, кворум – 14 общински съветника, от зала отсъстват – Бебенов,
Кирилов и Сакаджиев.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Д.Георгиев: Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, общинска
собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности“ на
заседание проведено на 21.06.2018г. разгледа докладната записка относно
Актуализация на бюджета на Община Никопол за 2018 година,и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Постоянната Комисия упълномощава на Кмета на Община Никопол да внесе
допълнителна докладна записка относно придобиване на имот описан по докладна
записка с изх.№61-77/14.06.2018г. Община Никопол и вх.№160/14.06.2018г. в ОбС –
Никопол.
Колеги прочетох това становище, за да се изясни внасянето на тази докладна за
закупуването на самостоятелни обекти /докладна записка с вх.№168/27.06.2018г./.
Това е нова допълнителна точка, която се внася по Становище на П.К. и която не е
разглеждана на заседание на П.К., но е необходима за разглеждане, преди да се
разгледа следващата точка – Актуализация на бюджета на Община Никопол за
2018г..
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В.Желязков: /Прави подробни разяснения по докладната записка и проекта за
решение./
От 01.09.2018г. ЦОП ще заработи. Осигурил съм и специалисти, които ще
работят в този център, те са местни хора с образование и ценз, които в момента
работят на друго място. Цената на имота е 23.500лв., това е крайната цена, която
предложи собственика.
А.Ахмедов: / не говори по точката, говори по т.9, по която се прие решение,
Халов му отнема думата и го призовава да говори по т.10, която се разглежда в
момента./
Ще говоря по т.10 , която се разглежда сега. На заседание на П.К. се взе
решение да се внесе тази докладна, г-н Кмете, как така Вашите специалисти правят
тези пропуски, да не се обяви каква е собствеността а направо да се купува или
продава? Защо се спряхте на тези две помещения а не на други общински имоти,
както например ОДК, помещения в Читалището и др. такива? Защо имотите, знам, че
имаме такива, които са общинска собственост не се вземат за ЦОП, да не плащаме
тези пари на частника и парите които се дават сега за закупуването да са за ремонт
на помещенията, които ще са общинска собственост? За да сме прозрачни, трябваше
да има оценка от експерти за цената на имота, а не само предложената от
собственика цена и приета от Вас, тука се взима предвид само Вашата преценка за
цената на имота? Няма оценка от независим експерт за имота, това го казвам във
Ваша полза. Имаме свободни общински имоти, а не да купуваме други имоти от
частници.
В.Желязков: Г-н Ахмедов, не мислете, че не съм предложил общински имоти,
но не се приеха от комисията от експерти които определят това. В сградата на ОДК е
невъзможно да има такъв център, в Читалището също не става, необходими са три
стаи за групови и самостоятелни занимания и една за кабинет на управителя. За това
извиках експерти от Плевен за да кажат, кой имот е най-подходящ за тази дейност.
Няма смисъл от изготвяне на оценка от независим експерт, защото имота е частен,
частника не се вълнува от оценката на експерта, той си поставя оценка на имота.
Мога да кажа само, че тази жена, която е собственичката свали доста от оценката,
първоначално искаше 60 хлв., сега е 23 хлв.. Това една доста разумна и добра цена,
дори е ниска. Искам да кажа, че до 02.09.2018г ако ЦОП не заработи, ще загубим 60
хлв. и така ще загубим тази придобивка, за това бързам да направя това предложение
и да не загубим парите и възможността да се открият още пет работни места. Пак ще
кажа, хората които ще работят в ЦОП са местни и качествени хора, не бива да губим
тази възможност, правим всичко законно и за децата от нашата община. Относно
оценката, тази цена е достигната на базата на открити и честни преговори, но в този
случай частника решава за цената, иначе тя е около 60 хлв., но частника реши да е 23
хлв..
Кр.Халов: Когато се купува имот, тогава е добре, първо беше закупуването на
сградата на ДНА, сега тези помещения, това е добре, защото означава, че се работи,
че се създава нещо, което е добро за хората от общината.
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В режим на гласуване сме, гласуваме проекта за решение /чете проекта за
решение/.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3, чл.34, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл. 8, ал.2, т.1 от Наредба № 6 на ОбС-Никопол, Решение
№ 215/27.04.2017г. и Решение № 309/29.01.2018 г. на ОбС-Никопол, Общински
съвет – Никопол прие следното
РЕШЕНИЕ
№354/28.06.2018г.
1.Общински съвет – Никопол дава съгласието да се включи в Програмата за
управление разпореждане с общинско имущество за 2018 година, приета с Решение
№ 309/29.01.2018г. от ОбС-Никопол, като се добави в точка ІІІ „Имоти, които
Общината има намерение да придобие в собственост”, под номер 4 в списъка
следният имот: „Самостоятелен обект с идентификатор 51723.500.20.1.1, община
Никопол, гр. Никопол, ул. "Христо Ботев" № 2, ет. 1, обект „Рибарски магазин“, тип
„За търговска дейност“, площ 69.40 кв.м.“ и под номер 5 в списъка следният имот:
„Самостоятелен обект с идентификатор 51723.500.20.1.2, община Никопол, гр.
Никопол, ул. "Христо Ботев" № 2, ет. 1, обект „Склад“, тип „За склад“, площ 4.80
кв.м.“
2.Общински съвет – Никопол дава съгласието си Община Никопол да
придобие възмездно правото на собственост върху следните имоти:
-Самостоятелен обект с идентификатор 51723.500.20.1.1, област Плевен,
община Никопол, гр. Никопол, ул. "Христо Ботев" № 2, ет. 1, обект „Рибарски
магазин“, вид собственост - частна, тип „За търговска дейност“, бр. нива 1, площ
69.40 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж
51723.500.20.1.2, 51723.500.20.1.3, под обекта няма, над обекта 51723.500.20.1.4.
Обекта е собственост на СД „ДКГ – Димитров, Живкова и Сие“ с Договор за
покупко-продажба между дружеството и Община Никопол от 12.04.1998г. и вписан в
Служба по вписвания към Агенция по вписвания, в имотния регистър под номер 90,
том 15, вх.рег.номер 4951 от 09.07.2013г..
-Самостоятелен обект с идентификатор 51723.500.20.1.2, област Плевен,
община Никопол, гр. Никопол, ул. "Христо Ботев" № 2, ет. 1, обект „Склад“, вид
собственост - частна, тип „За склад“, бр. нива 1, площ 4.80 кв.м., съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 51723.500.20.1.3, 51723.500.20.1.1,
под обекта няма, над обекта 51723.500.20.1.4. Обекта е - собственост на ЕТ „Елвина
2003 – Елвина Иванова“ с Договор за покупко-продажба между търговеца и Община
Никопол от 2008г. и вписан в Служба по вписвания към Агенция по вписвания, в
имотния регистър под номер 153, том 1, вх.рег.номер 709 от 19.02.2009г..
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3.Общински съвет – Никопол утвърждава сумата, която Община Никопол
следва да заплати на собствениците на самостоятелните обекти, подробно описани в
точка две на настоящото решение, в размер на 23 500,00 /двадесет и три хиляди и
петстотин/ лв..
4.След придобиване на самостоятелните обекти, подробно описани в точка две
от настоящото решение, същите да се използват за целите и дейностите на социална
услуга „Център за обществена подкрепа“.
5.Общински съвет – Никопол оправомощава Кмета на Община Никопол да
разпореди съставянето на Актове за публична общинска собственост на имотите,
подробно описани в точка две от настоящото решение.
6.Общински съвет – Никопол оправомощава Кмета на Община Никопол да
представлява Община Никопол пред нотариус, както и всички други правни и
фактически действия, произтичащи от настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНИКА /Османов, Юсеинов, Георгиев, Павлов, Усув, Гатев, Халов,
Георгиева, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК /Ахмедов/
ЗАБЕЛЕЖКА:Общинските съветници – Бебенов, Кирилов, Стоилов и Сакаджиев
отсъстват от зала, не гласуват.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
А.Ахмедов: Ще гласувам „въздържал се“. /задава допълнителен въпрос към
кмета на общината за доизясняване на ситуацията/.
В.Желязков: Отговаря на Ахмедов и прави исканото разяснения.
Кр.Халов: Гласуваме проекта за решение /чете проекта за решение/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Никопол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№355/28.06.2018г.
1.Утвърждава нови капиталови обекти с наименование:
1.1.„Придобиване на 1/1 и.ч. от недвижим имот с идентификатор
51723.500.20.1.1 с площ 69.17 кв.м., с начин на трайно ползване – за социални
нужди, находящ се в гр.Никопол, ул. „Хр.Ботев” № 2”, с година начало/край
2018-2018 г., на стойност 21 000 лв., с източник на финансиране - приходите за
местни дейности от данък върху недвижимите имоти (под параграф 13-01 „Данък
върху недвижими имоти”), съгласно Приложение № 1.
1.2.„Придобиване на 1/1 и.ч. от недвижим имот с идентификатор
51723.500.20.1.2 с площ 4.83 кв.м., с начин на трайно ползване – за социални
нужди, находящ се в гр.Никопол, ул. „Хр.Ботев” № 2”, с година начало/край
2018-2018 г., на стойност 2 500 лв., с източник на финансиране - приходите за
местни дейности от данък върху недвижимите имоти (под параграф 13-01 „Данък
върху недвижими имоти”), съгласно Приложение № 1.
2.Оправомощава Кмета на Община Никопол да извърши всички необходими
правни и фактически действия за закупуване на имотите и подпише договорите за
покупко-продажба.
3.Утвърждава актуализацията на общинския бюджет, във връзка с разчета по
т.1, както следва:
3.1.По бюджета на Първостепенния разпоредител с бюджет - за гр.Никопол:
Наименование/Дейност
ПО ПРИХОДА
-подпараграф 13-01 „Данък в/у недв. имоти”
ПО РАЗХОДА
До-финансирана дейност 526 „Центрове за
обществена подкрепа”
-подпараграф
52-00
„Придобиване
на
дълготрайни материални активи”

Общо

І трим.

ІІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

+ 23 500

0

+ 23 500

0

0

+ 23 500

0

+ 23 500

0

0

ГЛАСУВАЛИ – 13 СЪВЕТНИКА
„ЗА“ – 12 СЪВЕТНИКА /Османов, Юсеинов, Георгиев, Павлов, Усув, Гатев, Халов,
Георгиева, Божинова, Асенова, Ангелов, Андреев/

„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 СЪВЕТНИК /Ахмедов/
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ЗАБЕЛЕЖКА:Общинските съветници – Бебенов, Кирилов, Стоилов и Сакаджиев
отсъстват от зала, не гласуват.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отношение взеха:
Цв.Андреев: Битовият отпадък, който се събира в двора на ДАП, имате ли
възможност да престоява по-малко дни там, затопли се времето и страшно много
мирише и е в близост до Болницата и жилищни сгради.
В.Желязков: Отговаря на въпроса на Цв.Андреев.
Кр.Гатев: С какъв финансов ресурс разполага Кметство с.Въбел за косене на
тревата?
В.Желязков: Отговаря на Гатев – около 1400 лв. са средствата по селата за
косене.
М.Георгиева: Изказвам благодарност на зам.кмета Л.Мачев, под негово
ръководство се изчисти и изми ул.“Смолянови“ в гр.Никопол.
Сега сме летния сезон, контейнерите с боклука да се извозват най-редовно за да не
миришат, и да не замърсяват околната среда.
А.Ахмедов: Не се изпълни обещанието Ви г-н Кмете, да изчистите гробищните
паркове, хубавото е само това, че сте поставили новата врата.
Да се изчистят от калта и да се измит улиците в града, след тези дъждове са
затлачени от кал.
Лампите по улиците да се сменят тези, които са откраднати или изгорели.
Кражбата на селскостопанска продукция продължава, обърнете внимание на
контролните органи.
Валентин Костадинов- кмет с.Муселиево: Парите за косене са недостатъчни и
за да не се коси, вината не е на кметовете по селата./кара се на Кмета Желязков, че
бюджета на с.Муселиево е малък и не стига за нищо/. Трудно се работи по селата
при липсата на пари.
В.Желязков: Омръзна ми да ме обвиняват за всичко, включително и за
недостига на пари по бюджетите на селата. От следващата година предприемам
действия за прилагане на нов начин на формиране на бюджетите за селата, през
2019г. ще са формирани бюджетите по нов начин./обяснява с подробности как ще се
формират бюджетите на селата от общината за следващата 2019 година/.
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/диалог между Желязков и Костадинов/.
Не разбирам, как само на селата Муселиево и Въбел не им стига бюджета, а на
другите села стига, другите кметове не се оплакват, работят с това, което имат.
Никога, когато се е наложило да се помогне на някое село за дадена дейност аз не
съм отказвал.
Г-н Костадинов, защо се оплаквате, че бюджета Ви е малък, защо не дойдохте
да защитите бюджета си при мен, както направиха всички останали кметове на
селата от общината?
В.Костадинов: Аз си входирах бюджета, защо да идвам, да ти се моля ли,
никога.
В.Желязков: Не г-н Костадинов, не да се молите, а да защитите бюджета си,
въпреки това, че сте го „входирали“.
Кр.Халов: Кметовете на населените места от общината споделят, че бюджета
им стига, само на Муселиево и на Въбел не им стига. Косенето е за общите площи,
всеки трябва да си коси пред къщата и двора.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и седмото
заседание на Общински съвет – Никопол.
Заседанието приключи своята работа в 13.20 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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