ПРОТОКОЛ
№43
Днес, 23.08.2017 г., се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа.
От 17 общински съветници в заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстваха 14. От заседанието отсъстваха г-жа Катя Герговска, г-н Иван Шарабански,
г-н Данаил Огнянов.
Заместник-председателят на Общинския съвет г-жа Бисерка Младжова откри
заседанието в 1700 часа.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Заповед №РД-29-06/10.08.2017 година на Областен управител-Плевен, с
която се връща за ново обсъждане Решение №460 по Протокол №42 на Общински
съвет-Кнежа.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1. Г-жа Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа;
2. Г-жа Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при
Община Кнежа;
3. Г-ца Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Заповед №РД-29-06/10.08.2017 година на Областен
управител-Плевен, с която се връща за ново обсъждане Решение №460 по
Протокол №42 на Общински съвет-Кнежа, докладва г-жа Бисерка Младжова.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се измени Решение
№460 по Протокол №42/31.07.2017 година по следния начин:

§ 1. Чл.36, т. 1 се изменя по следния начин:
,,за издаване на скица за недвижим имот (УПИ / ПИ), както и за имоти по § 4а и
§4б от ПЗР на ЗСПЗЗ

Такса
10 лв.

Обикновена услуга /7дни/

20 лв.

Бърза услуга /3 дни/

30 лв.

Експресна услуга /24 часа/

§ 2. Чл.36, т.2 се изменя по следния начин:
,,за издаване на скица на недвижим имот с означаване на съседните около него
имоти“

Такса
15 лв.

Обикновена услуга /7дни/

30 лв.

Бърза услуга /3 дни/

45 лв.

Експресна услуга /24 часа/

§ 3. Чл.36, т. 3 се изменя по следния начин:
,,за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване
(скица-виза) по чл. 140 от ЗУТ‘‘

Такса
20 лв.

Срок за изготвяне 14 дни
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§ 4. Чл.36, т.5 се изменя по следния начин:
,, за издаване на скица на цял квартал“

Такса
20 лв.

Обикновена услуга /7дни/

40 лв.

Бърза услуга /3 дни/

60 лв.

Експресна услуга /24 часа/

§ 5. Чл.36, т. 6 се изменя по следния начин:
,,за издаване на скица на цял квартал с указан начин на застрояване
(Скица- виза)“

Такса
25 лв.

Срок за изготвяне 14 дни

§ 6. Чл.39, ал.1, т.1, буква а) се изменя по следния начин:
За извършени данъчни услуги по ЗМДТ и ДОПК се дължат следните такси: за
удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Такса
10 лв.

Обикновена услуга (5 дни)

20 лв.

Експресна услуга (1 ден)

§7. Чл.39, ал.1, т.1, буква б) се отменя.

Други мнения и становища не бяха изразени.
Зам.-председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване на
предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси по точка Първа от
дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 9; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 5.
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На основание чл. 45, ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Решението не се приема.
Зам.-председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване за
отмяна на Решение №460 по Протокол №42 от 31.07.2017 година на Общински съветКнежа.
Гласували поименно: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №471
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо, чл.21, ал. 2 във връзка с чл.
45, ал. 9, предложение първо, чл. 45, ал. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение №460 по Протокол №42 от 31.07.2017 година на
Общински съвет-Кнежа.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Бисерка Младжова –
зам.-председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1715 часа.

Протоколчик:

Зам.-председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Бисерка Младжова/

Страница 4 от 4

