РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 28.06.2018г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по първа точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 345/28.06.2018 г.
ОТНОСНО:
Утвърждаване на План- график за работата на
Общински съвет-Никопол, мандат 2015г. – 2019г. за III-то тримесечие на
2018г..
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
Р Е Ш И:
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.

КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол

1

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 съвет-Никопол и неговите комисии и органи, е необходимо вносителите да представят своите материали в
деловодството на Общински съвет- Никопол НЕ ПО-КЪСНО ОТ 10-ТО ЧИСЛО НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ, с изкл. на случаите
описани в чл.69 от Правилника.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по втора точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 346/28.06.2018 г.
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..
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
Р Е Ш И:
І. Изменя и допълва Общинския план за развитие на община Никопол за периода
2014-2020 г. както следва:
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
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„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.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по трета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 347/28.06.2018 г.
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..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
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.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
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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.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по четвърта точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 348/28.06.2018 г.
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.
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
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Р Е Ш И:
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.
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

КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по пета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 349/28.06.2018 г.
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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 2019-2021г. на
Община Никопол /първи етап/. Приемане на информация и оценка на прогнозите за
периода 2016-2021г. на МБАЛ-Никопол ЕООД /първи етап/.
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
Р Е Ш И:
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).
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по шеста точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 350/28.06.2018 г.
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..
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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
Р Е Ш И:
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 crossborder 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.
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.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по седма точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 351/28.06.2018 г.
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
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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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за
устройство на територията, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
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.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по осма точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 352/28.06.2018 г.
ОТНОСНО:
Участие на Община Никопол в Учредителен комитет за
учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона
за туризма.
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
Р Е Ш И:
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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.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по девета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 353/28.06.2018 г.
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 „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.
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
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-29-05/13.06.2018 г. на
Областният управител на Област Плевен, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1.Отменя Решение № 339 по Протокол № 46 от 30.05.2018 г. на Общински съветНикопол, 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
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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);
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;
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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.;
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 „МБАЛНИКОПОЛ” 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.
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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 №
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 „МБАЛ-НИКОПОЛ”
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.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по десета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 354/28.06.2018 г.

13

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.
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
Р Е Ш И:
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..
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“.
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5.Общински съвет – Никопол оправомощава Кмета
разпореди съставянето на Актове за публична общинска
подробно описани в точка две от настоящото решение.
6.Общински съвет – Никопол оправомощава Кмета
представлява Община Никопол пред нотариус, както и
фактически действия, произтичащи от настоящото решение.

на Община Никопол да
собственост на имотите,
на Община Никопол да
всички други правни и

КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 47
от проведеното заседание на 28.06.2018г.
по единадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 355/28.06.2018 г.
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Никопол за 2018 година.
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
Р Е Ш И:
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 20182018 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 20182018 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:
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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

КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол

К Р А Й!
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