ПРОТОКОЛ
№46
Днес, 13.10.2017 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 Малина Цолова, г-н Симеон
Шарабански, г-н Данаил Огнянов.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка с вх. №0800-196-1/12.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване за
финансиране по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“;
2. Докладна записка с вх. №0800-197-1/12.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване за
финансиране по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1. Г-н Цветомир Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа;
2. Г-жа Цветелина Калчева – директор на дирекция „Обща администрация“ при
Община Кнежа;
3. Г-ца Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-196-1/12.10.2017 година
от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване
за финансиране по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. В т. 1 да бъде променена дата на 23.10.2017 година;
2. В т. 2 да бъде добавен следния текст: „като средствата да бъдат осигурени от
Общинския бюджет за съответната година“;
3. В т. 6 да бъде променена датата на 23.10.2017 година.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. В т. 1 да бъде променена дата на 23.10.2017 година;
2. В т. 2 да бъде добавен следния текст: „като средствата да бъдат осигурени от
Общинския бюджет за съответната година“;
3. В т. 6 да бъде променена датата на 23.10.2017 година.
Г-жа Цветелина Калчева направи разяснение, че промяната в срока се налага,
тъй като е получено писмо за удължаване на срока за подаване на проектната
документация поради технически проблем в използвания софтуер.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване за
приемане на докладната записка с така направените промени.
Гласували поименно: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №491
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие Община Кнежа да кандидатства в срок
до 23.10.2017 г. в качеството си на допустим бенефициент с одобрена проектна идея с
проектно предложение „Подкрепа за съвместни трансгранични екотуристически
продукти и услуги по поречието на Долен Дунав“ за привличане на финансови средства
по третата покана за набиране на проектни предложения по Програма „INTERREG V-A
Румъния – България 2014-2020 г.“;
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2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен
принос на Община Кнежа, като процент от крайния бюджет за Общината, възлизащ на
до 850 000 евро, като средствата да бъдат осигурени от Общинския бюджет за
съответната година.
3. Одобрява и дава съгласие кмета на Община Кнежа да сключи допълнително
споразумение за партньорство с Община Чуперчений Ной и Фондация „Перпетууммобиле“ във връзка с кандидатстването с проекта;
4. Гарантира, че Община Кнежа разполага с финансова възможност за
изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен;
5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в изпълнение на Общински план за
развитие 2014-2020 г. на Община Кнежа и отговаря на следните стратегически цели,
приоритети и мерки:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Разширение и модернизация на инфраструктурата,
осигуряваща по-добро качество на живот и утвърждаване на местната идентичност.
Приоритет 3. Развитие на туризъм.
Мярка 3.1. Развитие на различни форми на туризъм – еко, ловен, културен и селски.
Приоритет 4. Подобряване качеството на услугите, предоставяни от Общината и
подобряване на капацитета.
Мярка 4.1. Усилване на капацитета и подобряване координацията за управление на
средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и изграждане на партньорства.
Мярка 4.3. Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини за
съвместна работа и участие в проекти и развитие на трансграничното и
международното сътрудничество.
6. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение в
системата E-MS до 23 октомври 2017 г., 16.00 часа.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-197-1/12.10.2017 година
от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване
за финансиране по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. В т. 1 да бъде променена дата на 23.10.2017 година;
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2. В т. 2 да бъде добавен следния текст: „като средствата да бъдат осигурени от
Общинския бюджет за съответната година“;
3. В т. 6 да бъде променена датата на 23.10.2017 година.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. В т. 1 да бъде променена дата на 23.10.2017 година;
2. В т. 2 да бъде добавен следния текст: „като средствата да бъдат осигурени от
Общинския бюджет за съответната година“;
3. В т. 6 да бъде променена датата на 23.10.2017 година.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване за
приемане на докладната записка с така направените промени.
Гласували поименно: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №492
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие Община Кнежа да кандидатства в срок
до 23.10.2017 г. в качеството си на допустим бенефициент с одобрена проектна идея с
проектно предложение „Създаване на нови туристически услуги и атракции в
зоопаркове по Долен Дунав“ за привличане на финансови средства по третата покана за
набиране на проектни предложения по Програма „INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г.“;
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен
принос на Община Кнежа, като процент от крайния бюджет за Общината, възлизащ на
до 850 000 евро, като средствата да бъдат осигурени от Общинския бюджет за
съответната година.
3. Одобрява и дава съгласие кмета на Община Кнежа да сключи споразумение за
партньорство с Природонаучен музеен комплекс Констанца (ПМКК) и партньор от
българска страна – Фондация „Лице за изкуство и култура“, гр. Плевен във връзка с
кандидатстването и изпълнението на проекта;
4. Гарантира, че Община Кнежа разполага с финансова възможност за
изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен;
Страница 4 от 5

5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в изпълнение на Общински план за
развитие 2014-2020 г. на Община Кнежа и отговаря на следните стратегически цели,
приоритети и мерки:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Разширение и модернизация на инфраструктурата,
осигуряваща по-добро качество на живот и утвърждаване на местната идентичност.
Приоритет 3. Развитие на туризъм.
Мярка 3.1. Развитие на различни форми на туризъм – еко, ловен, културен и селски.
Приоритет 4. Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и
подобряване на капацитета.
Мярка 4.1. Усилване на капацитета и подобряване координацията за управление на
средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и изграждане на партньорства.
Мярка 4.3. Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини за
съвместна работа и участие в проекти и развитие на трансграничното и
международното сътрудничество.
6. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение в
системата E-MS до 23 октомври 2017 г., 16.00 часа.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1730 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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