ПРОТОКОЛ
№41
Днес, 30 юни 2017 г., се проведе редовното за м. юни заседание на Общинския
съвет, гр. Кнежа. В заседателната зала присъстваха 14 /четиринадесет/ общински
съветници. От заседанието отсъстваха 3 /трима/ общински съветници, а именно:
Николай Бачийски, Иван Дановски, Малина Цолова.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Г-жа Катя Герговска обясни, че след заседанието на Председателски съвет са
постъпили следните два материала, които са разгледани на заседанията на постоянните
комисии към Общинския съвет, а именно:
- Докладна записка с вх. №0800-134-1/26.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година.
- Молба с вх. №9400-444/22.06.2017 година от Радослав Данаилов Миленкински
относно отпускане на еднократна помощ за лечение.
Г-жа Герговска предложи към предварително обявения проект за дневен ред да
бъдат включени и по-горе цитираните материали.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване

на

дневния ред.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния
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ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Приемане на програма за работата на Общински съвет-Кнежа за

периода м. ЮЛИ – м. ДЕКЕМВРИ 2017 година.
2.

Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община

Кнежа.
3.

Отчет за изпълнението на Общинския план за развитие на Община

Кнежа за периода януари – юни 2017 г.
4.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1) Докладна записка с вх. №0800-124-1/20.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година.
2) Докладна записка с вх. №0800-134-1/26.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година.
3) Докладна записка с вх. №0800-125-1/20.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно:
- Одобряване Експертна оценка за възмездно право на прокарване през имоти
общинска собственост на „Кабел НН“ за захранване с електроенергия на ПИ 731078 в
землището на гр. Кнежа, местност „Мерата“, община Кнежа, област Плевен.
- Учредяване на възмездно право на прокарване през имоти общинска собственост
на „Кабел НН“ за захранване с електроенергия на ПИ 731078 в землището на гр.
Кнежа, местност „Мерата“, община Кнежа, област Плевен.
4) Докладна записка с вх. №0800-111-1/22.05.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на автомати за
топли напитки.
5) Докладна записка с вх. №0800-122-1/16.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на билборд.
6) Докладна записка с вх. №0800-116-1/06.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижими имоти – частна
общинска собственост чрез търг.
7) Докладна записка с вх. №0800-128-1/20.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване на имот – публична общинска собственост.
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8) Докладна записка с вх. №0800-127-1/20.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение за разваляне на Договор
№180 от 26.05.2015 година с предмет – замяна на недвижими имоти, сключен между
Община Кнежа и Димчо Кръстев Ангелов.
9) Докладна записка с вх. №0800-130-1/20.06.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение за вземане на решение въз
основа на сключен между Община Кнежа и Димчо Кръстев Ангелов Анекс №142 от
19.08.2014 година към договор за отдаване на общински пасища.
10)

Докладна записка с вх. №0800-126-1/20.06.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне под формата на
размножителен заем на 1 /един/ брой виетнамско прасе и 2 /два/ броя черни муфлони от
зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа на зоопарка в гр. Павликени.
11)

Докладна записка с вх. №6700-204-1/20.06.2017 година от Таня

Костадинова Цуцуманова – директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа, относно
ремонт на канализацията на ОУ „Васил Левски“ – гр. Кнежа.
12)

Предложение с вх. №9200-128/19.06.2017 година от Жанета Пенева

Кошерска – началник ОСЗ-Кнежа, относно замяна на частни имоти с имоти от
Общинския поземлен фонд.
13)

Жалба с вх. №9400-428/16.06.2017 година от Петър Иванов Монов

относно проблем със смяна на партида на водомер.
14)

Молба с вх. №9400-444/22.06.2017 година от Радослав Данаилов

Миленкински относно отпускане на еднократна помощ за лечение.
5.

Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1. Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;
2. Цветомир Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа;
3. Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа;
4. Пламен Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница;
5. Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при Община
Кнежа;
6. Цветелина Калчева – директор на дирекция „Специализирана администрация“
при Община Кнежа;
7. Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа;
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8. Граждани.
Г-н Симеон Шарабански направи процедурно предложение да бъдат докладвани
само проектите за решение по докладните записки.
Г-жа Бисерка Младжова направи допълнение към процедурното предложение
като предложи докладна записка вх. №0800-127-1/20.06.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение за разваляне на
Договор №180 от 26.05.2015 година с предмет – замяна на недвижими имоти, сключен
между Община Кнежа и Димчо Кръстев Ангелов и докладна записка с вх. №0800-1301/20.06.2017 година от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно
предложение за вземане на решение въз основа на сключен договор между Община
Кнежа и Димчо Кръстев Ангелов Анекс №142 от 19.08.2014 година към договор за
отдаване на общински пасища да бъдат докладвани в пълния им текст, по Жалба с вх.
№9400-428/16.06.2017 година от Петър Иванов Монов относно проблем със смяна на
партида на водомер и Молба с вх. №9400-444/22.06.2017 година от Радослав Данаилов
Миленкински относно отпускане на еднократна помощ за лечение да бъдат докладвани
само становищата на постоянните комисии, а по останалите докладни записки да се
докладва само проекта за решение.
Председателят на Общински съвет-Кнежа подложи на гласуване процедурното
предложение.
Гласували: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Приемане на програма за работата на Общински
съвет-Кнежа за периода м. ЮЛИ – м. ДЕКЕМВРИ 2017 година, докладва г-жа
Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме програмата.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме програмата.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
програмата.
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме програмата.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Програма
за работата на Общински съвет-Кнежа за периода м. ЮЛИ – м. ДЕКЕМВРИ 2017
година.
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“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №438
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за работата на Общинския съвет и неговите комисии и
график за провеждане на заседанията за периода м. ЮЛИ – м. ДЕКЕМВРИ 2017
година.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Информация за изпълнението на проектите, по които
работи Община Кнежа, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме информацията.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме информацията.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
информацията.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме информацията.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Втора от дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №439
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община
Кнежа.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Отчет за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Кнежа за периода януари – юни 2017 г., докладва г-жа
Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчет за
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кнежа за периода януари –
юни 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Трета от дневния ред.
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Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №440
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Кнежа за периода януари – юни 2017 година.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на

граждани и

юридически лица.
4.1 Докладна записка с вх. №0800-124-1/20.06.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение
№341/30.01.2017 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 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 докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме докладната записка.
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 докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.1 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №441
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, ал. 1 и ал. 3 Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба
№23 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя подточка 1 „Одобрява поименен списък за разпределението по
източник

на

финансиране

съгласно

Приложение

№6“

от

т.

IV

„Приема

инвестиционната програма за 2017 г.“ от Решение №341/30.01.2017 година за приемане
бюджета на Община Кнежа за 2017 година, както следва:
№

9

План било

План става

План било

План било

План било

План става

Капиталови

Капиталови

Капиталови

Капиталови

Капиталови

Капиталови

Поименно

разходи,

разходи,

разходи,

разходи,

разходи,

разходи,

разпределение на

финансирани

финансирани

финансирани

финансирани

финансирани

финансирани

средствата по

от собствени

от собствени

от приходи

от приходи

от

от

обекти

приходи

приходи

от данък

от данък

постъпления

постъпления

върху

върху

от продажба

от продажба

превозните

превозните

на общински

на общински

средства

средства

нефинансови

нефинансови

активи

активи

Асфалтиране
на
ул.
„Панайот
Волов“, гр. Кнежа

26 583

25 584

Асфалтиране на
ул.
„Христо
Ботев“, с. Еница
в отсечката от
ул. „Малчика“ до
ул. „Одрин“

Разлика

0

0

999

70 000

64 224

5 776

44 000

43 921

10 000

10 000

79

0

5 855

0

0

13 200

11

12

Асфалтиране на
ул.
„Никола
Петков“,
гр.
Кнежа
в
отсечката от ул.
„Т. Каблешков“
до ул. „Хаджи
Димитър“
Проектиране на
обект
„Проектиране на
обект „Основен
ремонт,
паркоустрояване,
благоустрояване
и
алейно
осветление
на
съществуваща
пешеходна алея

0

7 345
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14

и
тротоарите,
продължаващи
от нея заедно с
контактното
озеленяване от
ул. „Огоста“ до
пешеходен мост
на р. Гостиля.“

2. Икономията от обекти по т. 9, т. 11 и т. 12 общо в размер на 6 854 лв. се
прехвърля за обект по т. 14, а разликата от 6 346 лв. се осигурява от преизпълнение на
собствени приходи по §36-19 Други неданъчни приходи.

4.2 Докладна записка с вх. №0800-134-1/26.06.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение
№341/30.01.2017 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
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 докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.2 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 10; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №442
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от
Наредба №23 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1.

Изменя подточка 1 „Одобрява поименен списък за разпределението по

източник на финансиране, съгласно Приложение

№6“ от т. IV „Приема

инвестиционната програма за 2017 г.“ от Решение №341/30.01.2017 година за приемане
бюджета на Община Кнежа за 2017 година, както следва:

лева

№
по
ред

15

Поименно разпределение
на средствата по обекти

План било

План става

Капиталови
разходи,
финансирани
от собствени
приходи

Капиталови
разходи,
финансирани
от собствени
приходи

Разлика

Коледна украса-шейна и
снежен човек
0
2 931
2 931
Разликата от 2 931 лв. се осигурява от преизпълнение на собствени приходи по

§36-19 Други неданъчни приходи.
2. Изменя Приложение №5 „Справка за разходите-бюджет 2017 г. за делегирани
от държавата дейности и общински дейности“, в частта на местните дейности, като се
актуализира дейност „Общинска администрация“, функция „Общи държавни служби“,
параграф 10-00 „Издръжка“, както следва:
лева

§10-00
План било
План става
Разлика
Издръжка
Коледна украса еленче – 2 бр.
436 308
438 159
1 851
Разликата от 1 851 лв. се осигурява от преизпълнение на собствени приходи по
§36-19 Други неданъчни приходи.

Г-н Симеон Шарабански обясни, отрицателния си вот като напомни, че за
предвиденото по календар в бюджета на Общината спортното мероприятие „Лазарово
4х4 Екстрийм“, с. Лазарово Общината не е имала средства, а сега се гласуват
непредвидени средства, за които Общината има възможност.

4.3 Докладна записка с вх. №0800-125-1/20.06.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно:
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- Одобряване Експертна оценка за възмездно право на прокарване през
имоти общинска собственост на „Кабел НН“ за захранване с електроенергия на
ПИ 731078 в землището на гр. Кнежа, местност „Мерата“, община Кнежа, област
Плевен.
- Учредяване на възмездно право на прокарване през имоти общинска
собственост на „Кабел НН“

за захранване с електроенергия на ПИ 731078 в

землището на гр. Кнежа, местност „Мерата“, община Кнежа, област Плевен.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.3 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №443
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и постъпило Искане с вх. №АБ 9400-330 от 11.05.2017 г. от
Георги Петров Бебов и Венцислав Владимиров Цветков, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа ОДОБРЯВА Експертна оценка за
възмездно право на прокарване през имоти общинска собственост на „Кабел НН“ за
захранване с електроенергия на ПИ 731078 в землището на гр. Кнежа, местност
„Мерата“, община Кнежа, област Плевен в полза на Георги Петров Бебов и Венцислав
Владимиров Цветков през:
- ПИ 731.032 – полски път с обща площ 1.217 дка със сервитутна площ с
ограничение за кабела – 0.011 дка;
- ПИ 731.074 – пасище мера с обща площ 523.505 дка със сервитутна площ с
ограничение за кабела – 0.790 дка;
- ПИ 731.077 – пасище мера с обща площ 35.700 дка в съществуващ сервитут.
Експертна оценка – ОБЩО – 303,00 лв. без ДДС.
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Оценката е изготвена от „Стройконсулт“ ЕООД от инж. Росица Николова
Цанкова, сертифицирана от КНОБ с рег. №810100454 от 11.02.2015 г.
2. Общинският съвет на Община Кнежа Учредява възмездно право на
прокарване през имоти общинска собственост на „Кабел НН“ за захранване с
електроенергия на ПИ 731078 в землището на гр. Кнежа, местност „Мерата“, община
Кнежа, област Плевен в полза на Георги Петров Бебов и Венцислав Владимиров
Цветков на стойност 303,00 лв. без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнение на решението
по т. 2 по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.

4.4 Докладна записка с вх. №0800-111-1/22.05.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне
на автомати за топли напитки, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.4 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №444
На основание чл. 56 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, „Наредба №20 на
Общински съвет-Кнежа за издаване разрешения за поставяне на преместваеми обекти,
елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументални
елементи, съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ“, и схеми за поставяне на преместваеми обекти –
автомати за топли напитки, одобрени от главния архитект на Община Кнежа, съгласно
чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и постъпило Искане №5300-65 от 29.03.2017 година и Искане
№5300-78 от 19.04.2017 година от „ЮРИЕВИ“ ЕООД от гр. Червен бряг, ул. „Г. С.
Раковски“ №65а, с управител Юри Йорданов, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Общински съвет-Кнежа приема представените схеми за поставяне на
преместваеми обекти – автомати за топли напитки, приложени към настоящата
докладна и одобрени от главния архитект на Община Кнежа, съгласно чл. 56, ал. 2 от
ЗУТ, в следните застроителни квартали:
- Схема за Квартал 124В и Квартал 142 по ЗРП на гр. Кнежа с местоположение
на автоматите за топли напитки:


на тротоара пред УПИ VI-2347 в кв. 124В;



на тротоара пред УПИ XI-2401 в кв. 124В;



на тротоара пред УПИ IX-2348 в кв. 124В /Сградата на пощата/;



на тротоара пред УПИ VI-2392 в кв. 124В;



на тротоара пред УПИ VIII-3944 в кв. 142.
- Схема за Квартал 94 и Квартал 124 по ЗРП на гр. Кнежа с местоположение на

автоматите за топли напитки:
 на тротоара на юг от сградата на бившето НПК;
 на тротоара в кв. 124В срещу УПИ XXI-1911;
 на тротоара пред УПИ VIII-1939 в кв. 124.
- Схема за Квартал 124А и Квартал 124Б по ЗРП на гр. Кнежа с местоположение
на автоматите за топли напитки:


югозападната част на площад „Пенчо Янкулов“, кв. 124А;



тротоара пред УПИ X-1862 в кв. 124Б.
- Схема за Квартал 183 по ЗРП на гр. Кнежа с местоположение на автомата за

топли напитки: пред входа на „Олива“ АД.
- Схема за Квартал 174 по ЗРП на гр. Кнежа с местоположение на автомата за
топли напитки: тротоара пред ПГМЕТ „Христо Смирненски“.
- Схема за Квартал 158 по ЗРП на гр. Кнежа с местоположение на автомата за
топли напитки: тротоара пред ОУ „Васил Левски“.
- Схема зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа с местоположение на автомата за топли
напитки: на входа на зоопарка.
- Схема за Квартал 14 по ЗРП на с. Еница с местоположение на автомата за
топли напитки: тротоара пред УПИ VIII-142.
- Схема за Квартал 39 по ЗРП на с. Еница с местоположение на автомата за
топли напитки: тротоара пред сградата на Кметството.
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4.5 Докладна записка с вх. №0800-122-1/16.06.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне
на билборд, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.5 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №445
На основание чл. 56 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, „Наредба №20 на
Общински съвет-Кнежа за издаване разрешения за поставяне на преместваеми обекти,
елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументални
елементи, съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ“ и в изпълнение на дейности по публичност по
проект № BG16RFOP001-3.002-0003-C01, наименование на проекта: „Подобряване на
образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално
обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за поставяне на обект по чл. 56 от ЗУТ – билборд в УПИ II-2931
/двора на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа/, квартал 174 по ЗРП на гр. Кнежа, във връзка
с изпълнение на дейности по информация и публичност при изпълнение на проект №
BG16RFOP001-3.002-0003-C01,

наименование

на

проекта:

„Подобряване

на

образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално
обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа приема представената схема за поставяне на обект по
чл. 56 от ЗУТ – билборд в квартал 174 по ЗРП на гр. Кнежа, приложена към настоящата
докладна и одобрена от главния архитект на Община Кнежа, съгласно чл. 56, ал. 2 от
ЗУТ.

4.6 Докладна записка с вх. №0800-116-1/06.06.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижими
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имоти – частна общинска собственост чрез търг, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.6 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №446
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл.
51, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
подадена молба с вх. №9400-353/19.05.2017 г. от Веселка Йонова Грамовска, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:
- Помещение – магазин №3 в Партерен етаж на бл. „Рила-2“ с площ 143 кв. м.,
находящ се в гр. Кнежа, ул. „Христо Ботев“ №1, УПИ XV-4154 в кв. 124 „а“, по ЗРП на
град Кнежа за срок от 5 години с първоначална тръжна цена 450,00 /Четиристотин и
петдесет/ лева без ДДС месечен наем и 540,00 /Петстотин и четиридесет/ лева месечен
наем с включено ДДС.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
4.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година в частта,
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регламентираща управлението на имоти – частна общинска собственост, съгласно т. 1
от докладната.

4.7 Докладна записка с вх. №0800-128-1/20.06.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем, чрез
публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.7 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №447
На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за водите, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 11, чл.
14, ал. 7, по реда на ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 51, т. 2 и чл.
54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Искане с вх. №9400-416/12.06.2017 г. от Данаил
Цветанов Димитров от с. Враняк, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да обяви и
проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост, а именно: Имот №000154 /нула, нула, нула, едно, пет, четири/, язовир с
площ 165,770 дка., находящ се в местност „Лъга“, землището на с. Еница, с начална
тръжна цена 5 801.95 лв. без ДДС годишен наем.
2. Имотът, подробно описан в т. 1, да бъде отдаден под наем за срок от 10
години.
3. В договора за наем да се запишат следните клаузи:
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- да не се променя предназначението на обекта;
- да се почиства язовирната клетка;
- в едномесечен срок от подписването на договора, наемателят да инициира
процедура за снабдяване с разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и
свързаните с тях дейности по реда на Закона за водите.
4. Наемателят, сключил договор за наем, се задължава да поддържа в изправност
язовирните стени и съоръжения към тях, както и да спазват разпоредбите на чл. 35, ал.
1 от Закона за защита при бедствия, чл. 138, ал. 3 от Закона за водите, Наредба за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях и контрол за техническото им състояние от
14.10.2016 г. и чл. 12 от Правилника за правилната и безопасна експлоатация и
поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура.
5.

Наемателят

няма

право

да

преотстъпва

правата

си

по

наемното

правоотношение на трети лица.
6. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на Общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
7. До участие в търговете да не се допускат юридически и физически лица със
задължения към Община Кнежа /с изключение на дължими вноски, но неизискуеми по
действащи договори/. Участниците да представят удостоверения, издадени от Община
Кнежа за липса на задължения от публичен и частен характер към Община Кнежа.
8. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, официален интернет сайт на Общината и
табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете, посочени в чл. 55, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
9. Възлага на кмета на Община Кнежа организацията по провеждане на
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска
собственост, съгласно горните решения.
10. Въз основа на резултата от проведения търг, кметът на Общината да издаде
заповед и да сключи договор със спечелилия търга, в нормативно регламентираните
срокове.
11.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година в частта, регламентираща
управлението с имоти – общинска собственост, съгласно горните решения.
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4.8 Докладна записка с вх. №0800-127-1/20.06.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение за разваляне
на Договор №180 от 26.05.2015 година с предмет – замяна на недвижими имоти,
сключен между Община Кнежа и Димчо Кръстев Ангелов, докладва г-жа
Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
не се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.8 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №448
На основание чл.8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, т. V от Договор
№180 от 26.05.2015 г. за замяна на недвижими имоти, Констативен протокол от
23.05.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №13/23.05.2017 г. на кмета на Община
Кнежа, писмо с вх. №2400-182-3/13.06.2017 г. и писмо с вх. №2400-182-2/13.06.2017 г.
от ОС „Земеделие“, гр. Кнежа, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа едностранно разваля на основание т. V от сключения
между Община Кнежа и Димчо Кръстев Ангелов Договор №180/26.05.2015 г. за замяна
на недвижими имоти, надлежно вписан в Службата по вписванията към Районен съдКнежа с ДВ, вх. рег. №1776, том V, №76 от 28.05.2015 г., считано от влизане в сила на
настоящето решение.
2. Общински съвет-Кнежа упълномощава кмета на Община Кнежа да
предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с
прекратяването на описания в т. 1 договор и по изпълнение на настоящето решение.
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4.9 Докладна записка с вх. №0800-130-1/20.06.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение за вземане на
решение въз основа на сключен между Община Кнежа и Димчо Кръстев Ангелов
Анекс №142 от 19.08.2014 година към договор за отдаване на общински пасища,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
не се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Г-н Димчо Ангелов обясни, че имотът попада в легитимния за чертаене слой.
Предложи да бъде променен начина на трайно ползване на имота и да се отдаде на търг
или да бъде увеличен наемът, който да заплаща. Г-н Димчо Ангелов обясни, че имотът
не отговаря на критериите за торище и част от него е обработваема.
Г-н Симеон Шарабански попита с каква цел ще се уведомява Държавен фонд
„Земеделие“.
Г-н Илийчо Лачовски отговори на г-н Симеон Шарабански, че ще се уведоми
Държавен фонд „Земеделие“ затова, че на Димчо Ангелов му е сключен договор да
ползва конкретния имот като торище, а не да го обработва.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.9 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №449
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа разваля Анекс №142 от 19.08.2014 г. към Договор
№10/29.04.2014 г. за отдаване на общински пасища, сключен между Община Кнежа и
Димчо Кръстев Ангелов, считано от влизане в сила на настоящето решение.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да предприеме
действия, относно уведомяването на Димчо Кръстев Ангелов да възстанови имот
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№387002 с площ 32,471 дка, с начин на трайно ползване – изградено торище, в
първоначален вид, такъв какъвто е бил към 2014 година – за съхранение на оборски
тор.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да уведоми
Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, гр. Плевен и Общинска служба
по „Земеделие“, гр. Кнежа въз основа на горните решения за информация.

4.10 Докладна записка с вх. №0800-126-1/20.06.2017 година

от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне под формата
на размножителен заем на 1 /един/ брой виетнамско прасе и 2 /два/ броя черни
муфлони от зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа на зоопарка в гр. Павликени, докладва
г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.10 от дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №450
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие да се извърши замяна на 1 /един/ брой
виетнамско прасе /женски пол/ от зоопарка „Гергана“, гр. Кнежа с 1 /един/ брой
виетнамско прасе /женски пол/ от зоопарк, гр. Павликени.
2. Общински съвет-Кнежа дава съгласие да се извърши замяна на 2 /два/ броя
черни муфлони /женски пол/ от зоопарка „Гергана“, гр. Кнежа с 2 /два/ броя
камерунски кози /женски пол/ от зоопарк, гр. Павликени.
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3. Възлага на зооинженер Маргарита Нинова да предприеме необходимите
фактически действия за изпълнение на горните решения.

4.11 Докладна записка с вх. №6700-204-1/20.06.2017 година от Таня
Костадинова Цуцуманова – директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа, относно
ремонт на канализацията на ОУ „Васил Левски“ – гр. Кнежа, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се изиска справка до заседанието на Комисията по бюджет и
финанси дали Общината има финансова възможност да осигури средства за този
ремонт.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Актуализира Приложение №6 „Поименен списък за разпределение на
капиталовите разходи по източник на финансиране“ от Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година, както следва:
Проектно

План било

План става

предложение по

Приходи от

Приходи от

обекти

постъпления на

постъпления на

продажба на

продажба на

общински

общински

нефинансови

нефинансови

активи

активи

Разлика

Изграждане на
външна
канализация на ОУ
„Васил Левски“, гр.
Кнежа

50 000

71 701

21 701

2. Актуализацията да се осигури от преизпълнение на приходен параграф 40-00
„Постъпления от продажба на нефинансови активи“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.11 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №451
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, ал. 1 и ал. 3 Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба
№23 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. 1. Актуализира Приложение №6 „Поименен списък за разпределение
на капиталовите разходи по източник на финансиране“ от Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година, както следва:
Проектно

План било

План става

предложение по

Приходи от

Приходи от

обекти

постъпления на

постъпления на

продажба на

продажба на

общински

общински

нефинансови

нефинансови

активи

активи

Разлика

Изграждане на
външна
канализация на ОУ
„Васил Левски“, гр.
Кнежа

50 000

71 701

21 701

2. Актуализацията да се осигури от преизпълнение на приходен параграф 40-00
„Постъпления от продажба на нефинансови активи“.

Г-н Илийчо Лачовски благодари на общинските съветници за разбирането и
подкрепата на докладната записка, по повод на това, че средствата са изключително
необходими, но не са предварително заложени в бюджета на Общината.
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4.12 Предложение с вх. №9200-128/19.06.2017 година от Жанета Пенева
Кошерска – началник ОСЗ-Кнежа, относно замяна на частни имоти с имоти от
Общинския поземлен фонд, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
не се подкрепя предложението на ОС „Земеделие“, гр. Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.12 от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - няма; „Против“ - 14; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №452
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Не подкрепя предложението на ОС „Земеделие“, гр. Кнежа относно
принципно съгласие за извършване на замяна на частна земеделска земя с имоти –
собственост на Общинския поземлен фонд.

4.13 Жалба с вх. №9400-428/16.06.2017 година от Петър Иванов Монов
относно проблем със смяна на партида на водомер, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да не се уважи жалбата.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
не се уважи жалбата.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме жалбата
за неоснователна.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме жалбата за неоснователна.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Жалбата от
Петър Иванов Монов като неоснователна.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.13 от дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №453
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 Жалба с вх. №9400-428/16.06.2017 година от Петър Иванов Монов
като неоснователна.

4.14 Молба с вх. №9400-444/22.06.2017 година от Радослав Данаилов
Миленкински относно отпускане на еднократна помощ за лечение, докладва г-жа
Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Да се покани д-р Доровска за становище;
2. Да влезе на сесия за обсъждане.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Да се покани д-р Доровска за становище;
2. Да влезе на сесия за обсъждане.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага молбата да се
препрати към Комисията за еднократни помощи, тъй като там има компетентно лице.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се подкрепи предложението за решение на Комисията по
образование.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага молбата да се препрати
към Комисията за разпределение на средства за помощи, които не са по реда на Закона
за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.14 от дневния ред.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №454
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. Молба с вх. №9400-444/22.06.2017 година от Радослав Данаилов Миленкински
да бъде препратена към Комисията за разпределение на средства за помощи, които не
са по реда на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

ПО ПЕТА ТОЧКА – ДРУГИ.
Г-жа Катя Герговска прочете писмо от КПУКИ, гр. София, във връзка с Решение
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за
информация, че не е установен конфликт на интереси по повод на подаден сигнал,
касаещ д-р Пламен Славчев Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница.

Г-н Симеон Шарабански поиска да бъдат обследвани имоти №077006 и
№077008, за които бе взето Решение от Общинския съвет за замяна, предвид взетото
Решение за разваляне на договора с Димчо Кръстев Ангелов и направената проверка на
заменените с него имоти. Г-н Симеон Шарабански изиска да се даде на следваща сесия
информация на Общинския съвет какво е състоянието на терена. Г-н Симеон
Шарабански каза, че адмирира проверките, които прави Общината на такива имоти и
изпълнението на договорите.

Г-н Симеон Шарабански изрази мнението си, че по Докладна записка с вх.
№0800-126-1/20.06.2017 година от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община
Кнежа, относно предоставяне под формата на размножителен заем на 1 /един/ брой
виетнамско прасе и 2 /два/ броя черни муфлони от зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа на
зоопарка в гр. Павликени е трябвало да се гласува поименно, тъй като животните са
общинска собственост и това препраща към чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Г-н Симеон Шарабански попита не трябва
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ли да бъде взето изрично решение от Общинския съвет за преместване на животните на
други места, предвид провеждането на рокфеста в зоопарк „Гергана“.
По повод изказването на г-н Симеон Шарабански г-жа Катя Герговска подложи
на повторно гласуване – поименно, Докладна записка с вх. №0800-126-1/20.06.2017
година от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне
под формата на размножителен заем на 1 /един/ брой виетнамско прасе и 2 /два/ броя
черни муфлони от зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа на зоопарка в гр. Павликени.
Гласували поименно: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

Г-н Илийчо Лачовски обясни, че на територията на Област Плевен и Област
Враца не е провеждан такъв рокфест и информира, че очаква да дойдат много
посетители на града във връзка с провежданото мероприятие. Г-н Илийчо Лачовски
отговори на г-н Симеон Шарабански, че явно се е запознал с нормативната уредба
относно разпореждането с общинско имущество и, че това се прави със съгласие на
принципала, а именно Общинския съвет. Във връзка с преместването на животните,
находящи се на територията на зоопарк „Гергана“, г-н Илийчо Лачовски отговори, че
те ще бъдат преместени на общински терени. Г-н Илийчо Лачовски каза, че всичко,
което се прави е за благото на града.
Г-жа Катя Герговска уведоми, че ако общинските съветници смятат, че е удачно
с изрично решение на Общинския съвет да се извърши преместването на животните,
може да се направи извънредна сесия.
Г-н Симеон Шарабански обясни, че не е против рокфестивала и попита къде ще
се преместят хищниците, предвид получената информация, че животните ще бъдат
преместени на общински терени. Г-н Симеон Шарабански уведоми, че не смята, че има
такова подходящо място.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1810 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/

Страница 26 от 26

