ПРОТОКОЛ
№44
Днес, 31.08.2017 г., се проведе редовното заседание на Общинския съвет-Кнежа
за месец август. От 17 общински съветници в заседателната зала на Общински съветКнежа присъстваха 16. От заседанието отсъства Данаил Огнянов, Ивайло Дочовски
закъсня.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Информация за готовността на учебните заведения в Община Кнежа

за учебната 2017/2018 година.
2.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-170-1/22.08.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно допускане на изключение от
минималния брой ученици в паралелка и в слети паралелки, съгласно разпоредбите на
Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
2)

Докладна записка с вх. №0800-169-1/22.08.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изграждане на средства за
ограничаване на скоростта на движение на преминаващите превозни средства.
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3)

Докладна записка с вх. №0600-192-1/23.08.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно Общо събрание на лицата по чл.
27, ал. 1 от ЗСПЗЗ на прекратената Агрофирма Хибрид, гр. Кнежа.
4)

Докладна записка с вх. №0800-172-1/23.08.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно обявяване и провеждане на
конкурс за възлагане управлението на ВиК „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД – гр. КНЕЖА.
5)

Докладна записка с вх. №2600-4/22.08.2017 година от инж. Валентин

Йозов Калапиш – управител на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, относно указания
№20170615121432/18.08.2017 година.
6)

Отчет с вх. №2900-21/09.08.2017 година от Валери Пламенов Лачовски –

прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за
периода 01.04.2017 година до 30.06.2017 година и таблица за сравнение на
показателите за 2-ро тримесечие на 2017 г. с показателите за 2-ро тримесечие на 2016
година.
7)

Молба с вх. №9400-534/31.07.2017 година ведно с Молба с вх. №9400-

534-2/08.08.2017 година от Цветанка П. Гергинова относно преизчисляване на данъчни
оценки на имот, находящ се в гр. Кнежа.
3.

Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1. Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;
2. Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;
3. Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа;
4. Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;
5. Цветан Иванов – кмет на Кметство с. Лазарово;
6. Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при Община
Кнежа;
7. Цветелина Калчева – директор на дирекция „Специализирана администрация“
при Община Кнежа;
8. Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа;
9. Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;
10. Силвия Бръмчийска – гл. счетоводител на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;
11. Валентин Калапиш – ВрИД управител на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа;
12. Таня Цуцуманова – директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа;
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13. Христина Горнишка – директор на ОУ „Васил Левски“, с. Еница;
14. Веселка Георгиева – директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Бреница;
15. Анатоли Драшански – директор на НУ „Кнежица“, гр. Кнежа.
Г-н Ивайло Дочовски зае мястото си в залата.
Г-жа Бисерка Младжова направи процедурно предложение, а именно: по
основните материали и докладните записки да се чете само проекта за решение, по
материалите, внесени от „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, „Аспарухов вал“ ЕООД и молбата на
г-жа Гергинова да се четат само предложенията за решение на постоянните комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура по гласуване на
процедурното предложение.
Гласували: „За“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Информация за готовността на учебните заведения в
Община Кнежа за учебната 2017/2018 година, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
предложението за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Първа от дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №472
На основание чл. 20 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение предоставената информация,
относно готовността на общинските учебни заведения в Община Кнежа за учебната
2017/2018 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
2.1 Докладна записка с вх. №0800-170-1/22.08.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно допускане на изключение
от минималния брой ученици в паралелка и в слети паралелки, съгласно
разпоредбите на Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да не се приема
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
не излиза с предложение за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
предложението за решение.
Г-жа Малина Цолова попита г-жа Христина Горнишка дали в рамките на
делегирания бюджет ще успее да приключи успешно учебната година и ако средствата
не са достатъчни от къде смята да ги осигури.
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Г-жа Христина Горнишка - директор на ОУ „Васил Левски“, с. Еница,
информира, че има още записани деца в училището и се надява да успее да приключи
учебната година без да е необходимо допълнително финансиране.
Г-н Симеон Шарабански направи предложение решението да бъде гласувано за
всяко училище отделно.
Г-жа Катя Герговска обяви режим на гласуване на предложението на г-н Симеон
Шарабански.
Гласували: „За“ – 5; „Против“ – 7; „Въздържал се“ – 4.
Предложението не се прие.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.1 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 5.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №473
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение I и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1,
т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №7 на Министерство на образованието и науката от
29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена за учебната 2017/2018 г., Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Одобрява две паралелки под определения минимум ученици за учебната
2017/2018 г. в НУ „Кнежица”, гр. Кнежа, а именно:
•

III

„б”

клас от 12 (дванадесет)

ученици – недостиг до минималния брой - 4

ученици;
•

IV „б” клас от 10 (десет) ученици – недостиг до минималния брой - 6 ученици;
2. Одобрява три паралелки под определения минимум ученици за учебната

2017/2018 година в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа, а именно:
•

I клас от 14 (четиринадесет) ученици – недостиг до минималния брой - 2 ученици;

•

II клас от 13 (тринадесет) ученици – недостиг до минималния брой - 3 ученици;

•

VІ „б” от 16 (шестнадесет) ученици – недостиг до минималния брой - 2 ученици;
3. Одобрява една паралелка под определения минимум ученици за учебната

2017/2018 година в СУ „Неофит Рилски”, гр. Кнежа, а именно:
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•

ХІ клас, непрофилирана подготовка от 16 (шестнадесет) ученици – недостиг до
минималния брой - 2 ученици;
4. Одобрява 3 паралелки под определения минимум ученици за учебната

2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница, а именно:
•

IІ клас от 14 (четиринадесет) ученици – недостиг до минималния брой - 2
ученици;

•

IV клас от 13 (тринадесет) ученици – недостиг до минималния брой - 3 ученици;

•

V клас от 17 (седемнадесет) ученици – недостиг до минималния брой 1 ученик;
5. Одобрява три слети паралелки под определения минимум ученици за

учебната 2017/2018 година в ОУ „Васил Левски”, с. Еница, а именно:
IІІ и ІV клас от 10 (десет)

•

ученици – недостиг до минималния брой слята

паралелка - 6 ученици;
V и VІ клас от 13 (тринадесет) ученици – недостиг до минималния брой слята

•

паралелка - 5 ученици;
VІІ клас от 10 (десет) ученици – недостиг до минималния брой - 8 ученици;

•

6. Одобрява една слята паралелка за учебната 2017/2018 година в ОУ „Васил
Левски”, с. Еница, а именно:
•

І и ІІ клас от 16 (шестнадесет) ученици слята паралелка, равен на норматива за
минимален брой;
7. Средствата за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни

разходни стандарти за съответната дейност, да съществуват маломерни и слети
паралелки, с брой на учениците под нормативно определения минимален брой да бъдат
в рамките на делегирания бюджет на посочените училища.
2.2 Докладна записка с вх. №0800-169-1/22.08.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изграждане на средства за
ограничаване на скоростта на движение на преминаващите превозни средства,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да се подкрепи предложението за решение по докладната записка;
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2. Възлага на Общинска администрация да извърши необходимото съгласуване
и изготви КСС за изграждане на изкуствени напречни неравности по улиците:
- ул.“Георги Михайлов“- 2бр.;
- ул.“Райна Княгиня“;
- ул. „Юрий Гагарин“;
- ул. „Георги Димитров“;
- ул. „Райко Даскалов“;
- ул. „Огоста“;
3. Да внесе предложение за актуализация на бюджета на Община Кнежа за 2017
г. в частта Капиталови разходи.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се подкрепи предложението за решение по докладната записка;
2. Възлага на Общинска администрация да извърши необходимото съгласуване
и изготви КСС за изграждане на изкуствени напречни неравности по улиците:
- ул.“Георги Михайлов“-2бр.;
- ул.“Райна Княгиня“;
- ул.“Юрий Гагарин“;
- ул.“Георги Димитров“;
- ул.“Райко Даскалов“;
- ул.“Огоста“;
3. Да се внесе предложение за актуализация на бюджета на Община Кнежа за
2017г. в частта Капиталови разходи.
Г-жа Малина Цолова изрази мнението си, че е признак за неуважение към
общинските съветници да им се предлага да вземат решение, което вече е изпълнено.
Г-жа Катя Герговска информира, че вече е постъпило Сигнално писмо от група
граждани за изграждане на такива неравности и по ул. „Хаджи Димитър“, така че
вероятно списъкът с улици ще бъде по-голям.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №474
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На основание чл. 24а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл.
8, ал. 1, т. 1 и чл. 12 от Наредба №РД-02-20-10/05.07.2012 година за условията за
изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на
други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, във
връзка с изпълнение на т. 1 от Приложение №6 към т. IV на Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година и с цел предотвратяване
на опасности от възникване на ПТП с участие на деца в районите около детски градини,
училища и детски площадки на територията на Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да бъдат изградени върху платното за движение изпъкнали изкуствени
напречни неравности с кръгъл профил за ограничаване на скоростта на движение,
съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от Наредба №РД-02-20-10 от 05.07.2012 година на
следните улици:
- по ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола
Петков“ /след кръстовището с ул. „Христо Ботев“/;
- по ул. „Никола Петков“ в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Хаджи
Димитър“ /преди кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“/;
- по ул. „Георги Бенковски“ в участъка между ул. „Преслав“ и ул. „Черни връх“
/преди кръстовището с ул. „Черни връх“/;
- по ул. „23-ти септември“ в участъка между ул. „Росица“ и ул. „Христо
Смирненски“ /срещу входа на детската площадка/.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнението на горното
решение и да го съгласува с контролните органи преди изграждането им, съгласно
изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-10/05.07.2012 година.
3. Възлага на Общинска администрация да извърши необходимото съгласуване
и изготви КСС за изграждане на изкуствени напречни неравности по улиците:
- ул.“Георги Михайлов“ - 2бр.;
- ул.“Райна Княгиня“;
- ул.“Юрий Гагарин“;
- ул.“Георги Димитров“;
- ул.“Райко Даскалов“;
- ул.“Огоста“;
4. Да се внесе предложение за актуализация на бюджета на Община Кнежа за
2017 г. в частта Капиталови разходи.
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Г-н Илийчо Лачовски обясни, че т. нар. полегнали полицаи са поставени на
места, където играят много деца и това е с цел тяхната безопасност.
2.3 Докладна записка с вх. №0600-192-1/23.08.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно Общо събрание на лицата
по чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ на прекратената Агрофирма Хибрид, гр. Кнежа, докладва
г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Г-жа Малина Цолова депозира Декларация по чл. 12, т. 4 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Г-н Добромир Грамов изказа мнението си, че според него г-жа Малина Цолова
няма конфликт на интереси, тъй като в предложението за решение е описано, че
Общинския съвет приема информацията. Г-н Добромир Грамов обясни, че в Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси категорично е описано кога
има конфликт на интереси и заяви, че г-жа Малина Цолова като член на Общото
събрание е взела решение с по-голяма тежест, а сега предложението е само да се
приеме информацията.
Г-жа Малина Цолова отговори, че според нея има конфликт на интереси, не е
участвала в обсъждането на докладната записка и гласуването й по време на
заседанията на постоянните комисии и няма да оттегли декларацията си.
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме предложението за решение по докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
предложението за решение по докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
не излиза с предложение за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
предложението за решение по докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.3 от дневния ред.
Г-н Симеон Шарабански обяви, че гласува против вдигането на 10-годишния
мораториум за продажба на имотите.
Г-жа Катя Герговска информира г-н Симеон Шарабански, че Общински съвет не
взема решение за вдигане на мораториума, а приема информацията, тъй като
решението е взето от Общото събрание на правоимащите лица.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 3.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №475
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и приети решения от Протокол от 24.07.2017 г. и Протокол от
25.07.2017 г. от Общи събрания на правоимащите лица по смисъла на чл. 27, ал. 1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение и информация Протокол от
24.07.2017 г. и Протокол от 25.07.2017 г. от проведено Общо събрание на лицата по чл.
27, ал. 1 от ЗСПЗЗ на прекратената Агрофирма Хибрид, гр. Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа указва на кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия, относно промяна на съставените документи, въз основа на
Протокол от 29.03.2014 г. от проведено Общо събрание на лицата по чл. 27, ал. 1 от
ЗСПЗЗ на прекратената Агрофирма Хибрид, гр. Кнежа с оглед съдържанието на
Протокола от 25.07.2017 г.
Г-н Илийчо Лачовски обясни, че Общото събрание е взело решение и Общински
съвет само се запознава с информацията от това решение.
2.4 Докладна записка с вх. №0800-172-1/23.08.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно обявяване и провеждане
на конкурс за възлагане управлението на ВиК „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД – гр.
КНЕЖА, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се подкрепи предложението за решение и не
излиза с предложение за решение за състав на комисията.
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Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. За членове на комисията следните общински съветници:
- Добромир Грамов – член;
- Иван Шарабански - резервен член.
2. Да не се подкрепи предложението за решение по докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. В т.1.1.1,а ) - да бъдат добавени специалности: Икономист и Юрист;
2. В Комисията да участват 2-ма общински съветници и съответно 2-ма
резервни.
3. Предложението им за поименен състав на членове на Комисията от квотата
на общински съвет е
Членове

Резервни членове

- Борислав Цанковски

- Симеон Шарабански

- Росен Пещенски

- Ивайло Дочовски

4. Да се подкрепи предложението за решение с така направените промени по
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
не излиза с предложение за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да отпадне т.1.2 от докладната записка и всички текстове, касаещи Бизнесплана на кандидата;
2. Относно членове на комисията:
- Добромир Грамов-член
- Иван Шарабански-резервен член;
3. Подкрепя предложението за решение с направената промяна, а именно :
1. Общинският съвет Кнежа задължава кмета на Община Кнежа да проведе
конкурс на два етапа при спазване разпоредбите на чл. 89 и сл. от КТ за възлагане на
управлението на ВиК „АСПАРУХОВ ВАЛ” ЕООД – ГР. КНЕЖА:
1.1 I етап – проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания:
1.1.1. Изисквания към кандидатите - до участие в конкурса се допускат лица,
които отговарят на следните изисквания:
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а)

да

притежават

образователно-квалификационна

степен

"Магистър"-

инженерна специалност;
б) да имат най-малко три години управленски опит;
в) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
г) да не участват в търговски дружества, извършващи конкурентна дейност или
такива спрямо, които има обявена процедура за обявяването им в несъстоятелност;
д) да не са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни
органи в търговски дружества;
е) да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки, свързани с
основната или сходна с тази на търговското дружество дейност;
ж) да не са заемали длъжности в ръководни органи на други дружества,
прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
з) да не са лишени с присъда или административно наказание от правото да
заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието;
и) да не са кметове, зам.-кметове, секретари и кметове на кметства в общината,
областни и зам.-областни управители, общински съветници и други, на които със закон
или други нормативни актове е забранено да упражняват такава дейност.
1.1.2. необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени:
а) Заявление за участие в конкурса;
б) Документ, доказващ притежаването на образователно-квалификационна
степен "Магистър" – инженерна специалност - диплома за завършено висше
образование – нотариално заверено копие;
в) Карта за предварителен медицински преглед (медицинско свидетелство);
г) Документ, доказващ изискуемия минимален три годишен управленски опит –
нотариално заверен;
д) Автобиография;
е) Свидетелство за съдимост;
ж) Декларация /свободен текст/ за липсата на изброените в точка 1.1.1. от
подточка г ) до подточка и) изисквания към кандидатите – нотариално заверена;
Документите за участие в конкурса трябва да бъдат представени в запечатан
непрозрачен бял плик с данните и адреса на кандидата. Документите трябва да бъдат
подадени в срок до 1 /един/ месец от публикуване на решението в един всекидневник

Страница 12 от 24

за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на ВиК „АСПАРУХОВ ВАЛ”
ЕООД – гр. Кнежа.
1.1.3. Информация, относно темите - предмет на събеседването, да се предоставя
на кандидатите в срока за подаване на документите за участие в конкурса в Общински
център за услуги и информация на гражданите, находящ се на ет. I в сградата на
Община Кнежа, ул.”Марин Боев„ №69.
1.1.4. Обявата за конкурса за възлагане на управлението на търговското
дружество да се публикува в един всекидневник и да се публикува на интернет
страницата на Общината– www.kneja.acstre.com и да се обяви на информационното
табло в сградата на Община Кнежа, ул.”Марин Боев„ №69 - I-ви етаж.
1.2. II етап – събеседване с кандидатите;
2. Задължава кмета на Общината да назначи комисия 5- членна, в чиито състав
да се включи Добромир Грамов - общински съветник, и за резервен член Иван
Шарабански – общински съветник. Комисията има за задача да разгледа документите
на кандидатите – дали те съответстват на посочените по-горе изисквания и да проведе
конкурса, съгласно изискванията на Кодекса на труда и условията, определени от
Общински съвет - Кнежа.
Оценката от проведеното събеседване да се формира въз основа на следните
критерии:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското
дружество в съответствие с общинската политика и планове за професионално
развитие;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем;
7. лидерство (предпочитан лидерски стил, качества и опит в управлението на
хора, опит в управлението на екипи);
8. убедителност и аргументираност.
Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по
шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката
0,25.
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За успешно издържал събеседването се счита кандидатът, получил оценка не пониска от мн. добър 4,50. След приключване на събеседването, конкурсната комисия
определя оценка на всеки кандидат и класира кандидатите.
В случаите, когато кандидат е получил оценка по-ниска от 4,50, отпада от
конкурса и не се класира.
В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50
Председателят на Комисията следва да уведоми незабавно Общински съвет-Кнежа с
цел прекратяване на процедурата по конкурса и вземане на решение за провеждане на
нов конкурс.
В случаите, когато няма подадени кандидатури, да се удължи срокът за
подаване на заявленията с 15 /петнадесет/ календарни дни, като Председателят на
Комисията да уведоми незабавно Общински съвет-Кнежа. Решението за удължаване на
срока да се публикува по реда, по който е обявен конкурса.
В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, Председателят на
Комисията да уведоми ОбС – Кнежа с цел прекратяване на процедурата по конкурса.
3. Общински съвет - Кнежа упълномощава членовете на конкурсната комисия,
при отсъствието на определения Председател в деня на провеждане на Конкурса, да
изберат негов заместник от другите членове, посочени в заповедта на кмета.
4. Задължава председателя на Комисията да уведоми своевременно Общински
съвет - Кнежа за резултатите от проведения конкурс.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Общината да организира
провеждането на конкурса, съгласно горните решения и да определи поименния състав
на комисията по провеждането на конкурс за възлагане управлението на ВиК
,,АСПАРУХОВ ВАЛ‘‘ ЕООД, гр.Кнежа.
Г-н Николай Бачийски попита дали е съобразено изискването за предоставяне на
медицинско свидетелство от кандидатите, предвид, че те се явяват на конкурс, а не се
назначават на работа.
Г-ца Светослава Узунова отговори, че не представлява пречка и това е
изискване според разпоредбите на Кодекса на труда /КТ/.
Г-жа Малина Цолова попита дали ще се сключва трудов договор с управителя.
Г-ца Светослава Узунова обясни, че се сключва договор за възлагане на
управление и се цитира КТ, тъй като там е уредена процедурата за провеждане на
конкурс. Г-ца Светослава Узунова разясни, че след вземане на текущото решение ще се
сформира комисия и процедурата ще протече по начина, по който е описан в
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докладната записка, а след това ще се предложи на Общински съвет да избере
кандидата, който е класиран на първо място.
Г-жа Малина Цолова изрази мнението си, че договорът за управление и контрол
в докладната записка е приравнен с трудов договор и според нея КТ е грешно цитиран.
Г-ца Светослава Узунова отговори, че описаното в докладната записка е
съгласно Наредба №13, приета от Общинския съвет, и КТ.
Г-жа Малина Цолова попита кандидати с какви инженерни специалности могат
да кандидатстват.
Г-ца Светослава Узунова посочи, че не е незаконосъобразно и ограничително
изискването към кандидата да бъде с образователно-квалификационна степен /ОКС/
„Магистър“, инженерна специалност, тъй като това е според изискванията на Закона за
водите и Закона за висшето образование и предвид факта, че предметът на дейност на
Дружеството е водоснабдяване и канализация, изграждане, поддържане и експлоатация
на водопроводни и канализационни мрежи.
Г-жа Малина Цолова предложи да бъде добавено към изискванията за ОКС
икономически и правни науки.
Г-ца Светослава Узунова поясни, че според Закона за водите изискването е
кандидатът да бъде с ОКС „Магистър“, инженерна специалност.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване на
предложението на г-жа Малина Цолова.
Гласували поименно: „За“ – 3; „Против“ – 6; „Въздържал се“ – 7.
Предложението не се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 5.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №476
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, изречение
второ, чл. 17, ал. 1, чл. 18, чл. 23, ал. 1, т. 9 и т. 10 по реда на чл. 37, ал. 1 от Наредба
№13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството й на
собственик върху търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от
Общински съвет-Кнежа, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Общинският съвет Кнежа задължава кмета на Община Кнежа да проведе
конкурс на два етапа при спазване разпоредбите на чл. 89 и сл. от КТ за възлагане на
управлението на ВиК „АСПАРУХОВ ВАЛ” ЕООД – ГР. КНЕЖА:
1.1 I етап – проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания:
1.1.1. Изисквания към кандидатите - до участие в конкурса се допускат лица,
които отговарят на следните изисквания:
а)

да

притежават

образователно-квалификационна

степен

"Магистър"-

инженерна специалност;
б) да имат най-малко три години управленски опит;
в) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
г) да не участват в търговски дружества, извършващи конкурентна дейност или
такива спрямо, които има обявена процедура за обявяването им в несъстоятелност;
д) да не са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни
органи в търговски дружества;
е) да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки, свързани с
основната или сходна с тази на търговското дружество дейност;
ж) да не са заемали длъжности в ръководни органи на други дружества,
прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
з) да не са лишени с присъда или административно наказание от правото да
заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието;
и) да не са кметове, зам.-кметове, секретари и кметове на кметства в общината,
областни и зам.-областни управители, общински съветници и други, на които със закон
или други нормативни актове е забранено да упражняват такава дейност.
1.1.2. необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени:
а) Заявление за участие в конкурса;
б) Документ, доказващ притежаването на образователно-квалификационна
степен "Магистър" – инженерна специалност - диплома за завършено висше
образование – нотариално заверено копие;
в) Карта за предварителен медицински преглед (медицинско свидетелство);
г) Документ, доказващ изискуемия минимален три годишен управленски опит –
нотариално заверен;
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д) Автобиография;
е) Свидетелство за съдимост;
ж) Декларация /свободен текст/ за липсата на изброените в точка 1.1.1. от
подточка г ) до подточка и) изисквания към кандидатите – нотариално заверена;
Документите за участие в конкурса трябва да бъдат представени в запечатан
непрозрачен бял плик с данните и адреса на кандидата. Документите трябва да бъдат
подадени в срок до 1 /един/ месец от публикуване на решението в един всекидневник
за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на ВиК „АСПАРУХОВ ВАЛ”
ЕООД – гр. Кнежа.
1.1.3. Информация, относно темите - предмет на събеседването, да се предоставя
на кандидатите в срока за подаване на документите за участие в конкурса в Общински
център за услуги и информация на гражданите, находящ се на ет. I в сградата на
Община Кнежа, ул.”Марин Боев„ №69.
1.1.4. Обявата за конкурса за възлагане на управлението на търговското
дружество да се публикува в един всекидневник и да се публикува на интернет
страницата на Общината– www.kneja.acstre.com и да се обяви на информационното
табло в сградата на Община Кнежа, ул.”Марин Боев„ №69 - I-ви етаж.
1.2. II етап – събеседване с кандидатите;
2. Задължава кмета на Общината да назначи комисия 5 - членна, в чиито състав
да се включи Добромир Грамов -

общински съветник, и за резервен член – Иван

Шарабански - общински съветник. Комисията има за задача да разгледа документите
на кандидатите – дали те съответстват на посочените по-горе изисквания и да проведе
конкурса, съгласно изискванията на Кодекса на труда и условията, определени от
Общински съвет - Кнежа.
Оценката от проведеното събеседване да се формира въз основа на следните
критерии:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското
дружество в съответствие с общинската политика и планове за професионално
развитие;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;
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6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем;
7. лидерство (предпочитан лидерски стил, качества и опит в управлението на
хора, опит в управлението на екипи);
8. убедителност и аргументираност.
Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по
шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката
0,25.
За успешно издържал събеседването се счита кандидатът, получил оценка не пониска от мн. добър 4,50. След приключване на събеседването, конкурсната комисия
определя оценка на всеки кандидат и класира кандидатите.
В случаите, когато кандидат е получил оценка по-ниска от 4,50, отпада от
конкурса и не се класира.
В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50
Председателят на Комисията следва да уведоми незабавно Общински съвет-Кнежа с
цел прекратяване на процедурата по конкурса и вземане на решение за провеждане на
нов конкурс.
В случаите, когато няма подадени кандидатури, да се удължи срокът за
подаване на заявленията с 15 /петнадесет/ календарни дни, като Председателят на
Комисията да уведоми незабавно Общински съвет-Кнежа. Решението за удължаване на
срока да се публикува по реда, по който е обявен конкурса.
В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, Председателят на
Комисията да уведоми ОбС – Кнежа с цел прекратяване на процедурата по конкурса.
3. Общински съвет - Кнежа упълномощава членовете на конкурсната комисия,
при отсъствието на определения Председател в деня на провеждане на Конкурса, да
изберат негов заместник от другите членове, посочени в заповедта на кмета.
4. Задължава Председателя на Комисията да уведоми своевременно Общински
съвет - Кнежа за резултатите от проведения конкурс.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Общината да организира
провеждането на конкурса, съгласно горните решения и да определи поименния състав
на комисията по провеждането на конкурс за възлагане управлението на ВиК
,,АСПАРУХОВ ВАЛ‘‘ ЕООД, гр.Кнежа.
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2.5 Докладна записка с вх. №2600-4/22.08.2017 година от инж. Валентин
Йозов Калапиш – управител на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, относно
указания №20170615121432/18.08.2017 година.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме ГФО за 2016 г. на Дружеството
„Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме ГФО за 2016 г. на Дружеството „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да не се приеме ГФО
за 2016 г. на Дружеството „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
не излиза с предложение за решение по докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение от становището на Общинска администрация, а именно:
1.

Общински съвет-Кнежа приема Годишния финансов отчет на „Аспарухов

вал‘‘ ЕООД, гр.Кнежа за 2016 година.
2.

Текущата загуба в размер на 11 984, 40 лева на търговското дружество да

бъде покрита от резерва в размер на 417 048, 25 лева.
3.

Общински съвет-Кнежа упълномощава временно изпълняващ длъжността

управител на ВиК ,,Аспарухов вал‘‘ ЕООД, гр.Кнежа – инж. Валентин Йозов Калапиш
да предприеме необходимите правни и фактически действия по вписване на годишния
финансов отчет на „Аспарухов вал‘‘ ЕООД, гр.Кнежа за 2016 година в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието, съгласно
изискванията на Закона за търговския регистър.
4.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид съдържанието на Указание

№ 20170615121432/18.08.2017 г. от Агенция по вписванията към Министерството на
правосъдието

Общински

съвет-Кнежа

допуска

предварително

изпълнение

на

настоящето решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
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Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 5.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №477
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и
във връзка с чл. 147 от Търговския закон, чл. 29, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.
11, изречение второ, чл. 23, ал. 1, т. 11 от Наредба №13 за управление и упражняване
правата на Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с
общинско участие в капитала, приета от Общински съвет-Кнежа, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Годишния финансов отчет на „Аспарухов
вал‘‘ ЕООД, гр.Кнежа за 2016 година.
2. Текущата загуба в размер на 11 984, 40 лева на търговското дружество да бъде
покрита от резерва в размер на 417 048, 25 лева.
3. Общински съвет-Кнежа упълномощава временно изпълняващ длъжността
управител на ВиК ,,Аспарухов вал‘‘ ЕООД, гр.Кнежа – инж. Валентин Йозов Калапиш
да предприеме необходимите правни и фактически действия по вписване на годишния
финансов отчет на „Аспарухов вал‘‘ ЕООД, гр. Кнежа за 2016 година в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието, съгласно
изискванията на Закона за търговския регистър.
4.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид съдържанието на Указание

№ 20170615121432/18.08.2017 г. от Агенция по вписванията към Министерството на
правосъдието

Общински

съвет-Кнежа

допуска

предварително

изпълнение

на

настоящето решение.
2.6 Отчет с вх. №2900-21/09.08.2017 година от Валери Пламенов Лачовски –
прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“
ЕООД за периода 01.04.2017 година до 30.06.2017 година и таблица за сравнение на
показателите за 2-ро тримесечие на 2017 г. с показателите за 2-ро тримесечие на
2016 година.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме за сведение Отчета за дейността на
„МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за отчетния период.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за сведение Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за отчетния период.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме за
сведение Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за отчетния период.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме за сведение Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за
отчетния период.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме за сведение
Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за отчетния период 01.04.2017 г. –
30.06.2017 г.
Г-жа Малина Цолова попита г-н Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛКнежа“ ЕООД дали е вярно, че в МБАЛ е закрито вътрешно отделение.
Г-н Валери Лачовски увери г-жа Малина Цолова, че ако има проблем с някое от
отделенията в МБАЛ, Общинският съвет ще бъде своевременно уведомен и към
момента няма такова нещо.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 5.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №478
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода
01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.
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2.7 Молба с вх. №9400-534/31.07.2017 година ведно с Молба с вх. №9400-5342/08.08.2017 година от Цветанка П. Гергинова относно преизчисляване на данъчни
оценки на имот, находящ се в гр. Кнежа.
Отношение взе Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет,
финанси, данъчна политика, общинска собственост и здравна политика, която
предлага да се приеме молбата от г-жа Цветанка Гергинова за сведение, тъй като към
настоящия момент материалът не е от компетенциите на Общински съвет-Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Г-н Добромир Грамов напусна залата.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №479
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приеме молбата от г-жа Цветанка Гергинова за сведение, тъй като към
настоящия момент материалът не е от компетенциите на Общински съвет-Кнежа.

ПО ТРЕТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Катя Герговска запозна присъстващите с Предложение от Симеон
Шарабански – общински съветник, Жалба от Цветан Иванов – кмет на Кметство с.
Лазарово, Жалба от Ивайло Дочовски – общински съветник.
Г-н Добромир Грамов зае мястото си в залата.
Г-н Симеон Шарабански изрази мнението си, че Общинският съвет няма
желание да вземе отношение по жалбата на г-н Ивайло Дочовски. Обясни, че миналата
година е имало същият проблем. Г-н Симеон Шарабански смята, че общинските
съветници трябва да знаят за проблема по по-горе цитираната жалба.
Г-жа Катя Герговска отговори, че жалбата е изпратена на всички общински
съветници и би трябвало да са се запознали с нея. Г-жа Катя Герговска информира
присъстващите за убеждението си, че не би гласувала за решение, с което се задължава
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управителя на ВиК дружество да продава ел. енергия, при положение, че предмет на
дейност на Дружеството е да продава вода.
Г-н Илийчо Лачовски изказа възмущението си от опитите да се манипулира вота
и компетенциите на Общинския съвет. Г-н Илийчо Лачовски каза, че някои от
общинските съветници не мислят за благоденствието на града, предвид гласуването на
маломерните паралелки в училищата. Г-н Илийчо Лачовски напомни на г-н Симеон
Шарабански, че като бивш кмет знае, че има разлика в приемането на Отчет за
дейността на едно дружество и приемането на Годишен финансов отчет и, че с
неприемането на Годишния финансов отчет на дружеството ще бъде наложена санкция.
Г-н Симеон Шарабански отговори на г-н Илийчо Лачовски, че работата на
опозицията е да следи за качеството на взетите решения и уведоми, че Общинският
съвет е взел решение за приемане на Годишния финансов отчет на „Аспарухов вал“
ЕООД, гр. Кнежа без да отмени предходното взето решение.
Г-н Цветан Иванов съобщи, че от прочетеното обяснение на г-н Слави
Андреевски, във връзка с депозираната от него жалба, е установил, че г-н Илийчо
Лачовски не е предприел никакви действия въпреки проведения между тях телефонен
разговор.
Г-н Илийчо Лачовски отговори на г-н Цветан Иванов, че действията са
предприети и именно заради това е изискал обяснение от по-горе посочения служител.
Г-жа Катя Герговска запозна присъстващите с Жалба против г-н Борислав
Цанковски – общински съветник, адресирана до Районна прокуратура-Кнежа и с копие
до Общински съвет.
Г-н Борислав Цанковски обясни ситуацията относно жалбата; попита защо г-н
Валентин Калапиш като управител на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа толкова
години е продавал ток на въпросните обектите, в които се отглеждат животни, а сега е
решил, че извършва нещо незаконно; уведоми, че политическата група, съставена от
него и г-н Ивайло Дочовски, гласува по съвест и това е техният начин да изразят
несъгласието си с незаконните действия, които се извършват в Общината.
Г-жа Катя Герговска благодари на г-н Борислав Цанковски за отстояването на
правото на гласуване по съвест, от тяхната политическа група. Във връзка с
обясненията на г-н Цанковски по повод жалбата - тя заяви, че повече няма да бъде
посредник за разрешаването на проблеми, след като бива обвинявана след това.

Страница 23 от 24

Г-н Борислав Цанковски заяви, че не обвинява никого, а е обяснил хронологията
на събитията.
След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска – председател на
Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1845 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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