Изх.№0800-80

ДО…………………………………

Дата: 20.03.2019 г.

…………………………………….

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 29.03.2019 година от 1700
часа в заседателната зала на Общински съвет-Кнежа при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН

РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и
попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет
Кнежа.
2. Отчет за дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД за 2018 г. и
Годишен финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г. и Годишен
финансов отчет за 2018 г.
4. Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.
Бреница за 2018 г.
5. Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.
Еница за 2018 г.
6. Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.
Лазарово за 2018 г.
7. Годишен доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018
година.
8. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка от Катя Герговска – председател на Общински
съвет-Кнежа, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение
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на Наредба №15 за реда за управление, ползване и разпореждане с
общински жилищни имоти.
2) Докладна записка с вх. №0800-79-1/19.03.2019 г. от Илийчо
Лачовски – кмет на Община –Кнежа, относно Годишен доклад за 2018 г.
за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Кнежа 2014-2020 г.
3) Докладна записка с вх. №0800-77-1/15.03.2019 г.

от Илийчо

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно промяна на Решение №740
по Протокол №68 от 31.01.2019 г. на ОбС-Кнежа за приемане на
бюджета на Община Кнежа, в частта V. Утвържава разходи по функции,
т.6. Утвърждава структурата и определя числеността на персонала за
делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ в
рамките на средствата, определени по стандарт, съгласно Приложение
№7.
4) Докладна записка с вх. №0800-67-1/05.03.2019 г. от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на терен
– частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване.
5) Докладна записка с вх. №0800-68-1/05.03.2019 г. от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа,

относно отдаване под наем на

недвижим имот – частна общинска собственост чрез публичен търг с
явно наддаване.
6)

Докладна записка с вх. №0800-78-1/18.03.2019 г. от Илийчо

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне
на преместваем обект - рекламно-информационна табела в имот с
идентификатор 37376.1002.5076 гр. Кнежа, Община Кнежа, Област
Плевен.
7)

Искане с вх. №6700-126/19.03.2019 г. от инж. Светлана

Калапишева – директор на ПГЗ „Стефан Цанов“-гр. Кнежа, относно такса
битови отпадъци на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа за 2018 година.
8) Жалба от Надежда Беремска с вх.№9400-109/13.02.2019 г.

9. Други.
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Съгласно чл. 36 от ЗМСМА, присъствието Ви на заседанието е
задължително.

КАТЯ ГЕРГОВСКА
Председател на Общински съвет-Кнежа

Страница 3 от 3

