Изх.№…………………

ДО…………………………………

Дата: ………………….

…………………………………….

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация

С В И К В А М:
Общинският съвет на заседание на 07.09.2018 година от 1700
часа в заседателната зала на Общински съвет-Кнежа при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН

РЕД:

1. Писмо с вх. №4600-16/08.08.2018 година от инж. Митко Спасов –
управител

на

„ВиК“-ЕООД,

относно

Бизнес-план

за

развитие

на

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за
период 2017-2021 г., в качеството на консолидиран оператор за
обособената територия на Асоциация по ВиК-област Плевен.
2. Докладна записка с вх. №0800-178/04.09.2018 г. от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на
заповед от Община Кнежа в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ
данък върху добавената стойност към авансовото плащане по договор
№15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на Мярка -7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект
„Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след извършени
ремонти на канализационната система“, сключен между Община
Кнежа и ДФ „Земеделие“.

3. Докладна записка с вх. №0800-179-1/04.09.2018 г. от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на
заповед от Община Кнежа в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ
авансово плащане по договор №15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г. по
подмярка

7.2

„Инвестиции

в

създаването,

подобряването

или

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
(ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), на мярка -7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на уличната
мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на канализационната
система“, сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“.
Съгласно чл. 36 от ЗМСМА, присъствието Ви на заседанието е
задължително.

КАТЯ ГЕРГОВСКА
Председател на Общински съвет-Кнежа

