ПРОТОКОЛ
№47
Днес, 31.10.2017 г., се проведе редовното заседание на Общинския съвет-Кнежа
за месец октомври. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстваха 16
общински съветници. От заседанието отсъства Николай Бачийски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
17 часа.
00

Г-жа Катя Герговска обясни, че след заседанието на Председателски съвет са
постъпили следните материали, а именно:
- Писмо с вх. №0800-215-1/23.10.2017 година от Илийчо Пламенов Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предложение от Ани Нановска и Веселин Нановски за
изкупуване на имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
- Докладна записка с вх. №0800-216-1/25.10.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение с вх. №9400-778/24.10.2017
г. от Христинка Берковска и Дилян Берковски за изкупуване на недвижим имот по реда
на чл. 33 от Закона за собствеността.
По-горе посочените материали са разгледани на заседанията на постоянните
комисии към Общинския съвет.
Председателят на Общински съвет-Кнежа информира, че има решение на
Постоянната комисия по бюджет и финанси,

с което предлага да не влиза за

разглеждане Молба с вх. №9400-754/16.10.2017 година от Павлина Тодорова Средкова
от гр. Кнежа, относно корекция на такса смет за 2017 година, тъй като Общинска
администрация е предприела необходимите действия.
Г-жа Герговска предложи към предварително обявения проект за дневен ред да
бъдат включени и по-горе цитираните материали.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване на
дневния ред с направените предложения за промени.
Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Информация за дейността и изразходваните средства от клубовете,

функциониращи в Община Кнежа;
2.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-193-1/18.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отмяна на Наредба №19 за
управление на общинските пътища, приета с Решение №287 на Общински съвет-Кнежа
по Протокол №26 от 28.11.2008 г. и приемане на нова Наредба за управление на
общинските пътища на територията на Община Кнежа.
2)

Докладна записка с вх. №0800-206-1/19.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно удължаване срока на ползване и
погасяване на договор №016204-001/11.03.2015 г. за предоставяне на кредит овърдрафт
по разплащателна сметка на Община Кнежа и анекси №№001/21.12.2015 г.,
002/19.12.2016 г. и 003/18.01.2017 г.
3)

Докладна записка с вх. №0800-207-1/19.10.2017 г., относно изменение на

Решение №341/30.01.2017 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017
година.
4)

Докладна записка с вх. №0800-209-1/19.10.2017 година от Цветомир

Тихомиров Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа, относно отчет за
получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за третото тримесечие на
2017 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната.
5)

Докладна записка с вх. №0800-200-1/13.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на терен – частна
общинска собственост чрез явен търг.
6)

Докладна записка с вх. №0800-201-1/13.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижими имоти –
частна общинска собственост чрез търг.
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7)

Докладна записка с вх. №0800-210-1/20.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на терен – частна
общинска собственост чрез явен търг.
8)

Докладна записка с вх. №0800-203-1/18.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на
преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – „Табла със съоръжения за предоставяне на
телевизионен сигнал и интернет“ с местонахождение с. Бреница, община Кнежа, област
Плевен.
9)

Писмо с вх. №0800-215-1/23.10.2017 година от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение от Ани Нановска и Веселин
Нановски за изкупуване на имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
10)

Докладна записка с вх. №0800-216-1/25.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение с вх. №9400778/24.10.2017 г. от Христинка Берковска и Дилян Берковски за изкупуване на
недвижим имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
11)

Докладна записка с вх. №0800-202-1/18.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на проектираните
в плана за земеразделяне полски пътища и отразени в плана за земеразделяне, които не
са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали,
които не функционират /собственост на ОПФ/.
12)

Докладна записка с вх. №0800-204-1/18.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно компенсиране на земеделски
стопани с общински пасища на сключилите през 2014 год. договори в землището на
община Кнежа за индивидуално ползване, от чийто пасища или части от пасища са със
сменен начин на трайно ползване „нива“.
13)

Докладна записка с вх. №0800-205-1/19.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно транспортиране и предаване за
третиране на смесени битови отпадъци от Община Кнежа на Регионална система за
управление на отпадъците – Плевен.
14)

Докладна записка с вх. №0800-208-1/19.10.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно Заявление от Милка Борисова
Цветанова от с. Бреница за освобождаване от заплащане на такса за детска градина на
децата й.
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15)

Информация с вх. №0404-64/05.10.2017 година от РУ-Кнежа, относно

дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.
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 – заместник-кмет на Община Кнежа;
4. Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;
5. Пламен Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница;
6. Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;
7. Цветан Иванов – кмет на Кметство с. Лазарово;
8. Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при Община
Кнежа;
9. Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа;
10. Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“;
11. Граждани.
Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение по първа точка да се
докладват предложенията за решение на постоянните комисии; по материалите,
депозирани от кмета и заместник-кмета на Общината, да се докладват само
предложенията за решения; по информацията на РУ-Кнежа да се докладват
предложенията за решения на постоянните комисии; по материалите, депозирани от
граждани, също да се докладват само предложенията за решение на постоянните
комисиите.
Председателят на Общински съвет-Кнежа подложи на гласуване процедурното
предложение.
Гласували: „За“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Информация за дейността и изразходваните средства
от клубовете, функциониращи в Община Кнежа, докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
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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 не излиза с предложение за
решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се възложи на
Общинска администрация-Кнежа да изготви Наредба, регламентираща реда за
отпускане на средства на клубовете, функциониращи на територията на Община
Кнежа.
Г-жа Малина Цолова изказа мнението си, че клубовете се отнасят изключително
несериозно към отчетите, които трябва да внесат, и попита средствата, които е
изхарчил футболният клуб за заплати и премии, за колко състезатели са и в колко
футболни срещи са участвали.
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 за изработването на
Наредба.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемането на информацията, представена от клубовете, функциониращи на
територията на община Кнежа.
Добромир Грамов и Дилян Беновски декларираха конфликт на интереси и
предварително бяха депозирали декларации по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ.
Гласували: „За“ - 7; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 7.
Общински съвет-Кнежа не излиза с решение.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №493
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1.

Възлага

на

Общинска

администрация-Кнежа

да

изготви

Наредба,

регламентираща реда за отпускане на средства на клубовете, функциониращи на
територията на Община Кнежа.
Г-н Симеон Шарабански направи процедурно предложение, а именно:
информацията, внесена от РУ-Кнежа, касаеща отчета , да бъде следващият разгледан
материал.
Председателят на Общински съвет-Кнежа подложи на гласуване процедурното
предложение.
Гласували: „За“ -16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
2.1 Информация с вх. №0404-64/05.10.2017 година от РУ-Кнежа, относно
дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.
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:
1. Да се приеме информацията;
2. Да се свика заседание на Местната комисия за обществен ред и сигурност
съвместно с директорите на училищата до 10.11.2017 година .
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да се правят редовни проверки на питейните заведения през учебно време за
установяване присъствието на ученици в същите;
2. Да се засили полицейското присъствие на територията на учебните заведения
по време на големите междучасия и след учебните занятия.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
информацията.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението за решение на Постоянната комисия по устройството и развитието на
територията на общината.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №494
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. Да се правят редовни проверки на питейните заведения през учебно време за
установяване присъствието на ученици в същите.
2. Да се засили полицейското присъствие на територията на учебните заведения
по време на големите междучасия и след учебните занятия.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението за решение на Постоянната комисия по образование.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №495
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. Да се свика заседание на Местната комисия за обществен ред и сигурност
съвместно с директорите на училищата до 10.11.2017 година.
.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемането на представената от РУ-Кнежа Информация относно дейността.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
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Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №496
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. Да се приеме Информация от РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за
периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.
2.2 Докладна записка с вх. №0800-193-1/18.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отмяна на Наредба №19 за
управление на общинските пътища, приета с Решение №287 на Общински съветКнежа по Протокол №26 от 28.11.2008 г. и приемане на нова Наредба за
управление на общинските пътища на територията на Община Кнежа, докладва гжа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме проекта за решение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме проекта за решение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме проекта
за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме проекта за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи проекта
за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №497
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 2 и ал. 4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 във връзка
с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове, чл. 23 от Закона за пътищата във връзка с Протест с
№02749/06.07.2017 година от Окръжна прокуратура-Плевен до Административен съд,
гр. Плевен и образувано Административно дело №558/2017 година по описа на
Административен съд-Плевен, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа отменя Наредба №19 за управление на общинските
пътища, приета с Решение №287 на Общински съвет-Кнежа по Протокол №26 от
28.11.2008 г. и приема нова Наредба за управление на общинските пътища на
територията на община Кнежа.
2.3 Докладна записка с вх. №0800-206-1/19.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно удължаване срока на
ползване и погасяване на договор №016204-001/11.03.2015 г. за предоставяне на
кредит овърдрафт по разплащателна сметка на Община Кнежа и анекси
№№001/21.12.2015 г., 002/19.12.2016 г. и 003/18.01.2017 г., докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. До Комисията по бюджет и финанси да се даде информация относно целта за
изтегляне на кредита и каква сума е погасена до момента;
2. Да се подкрепи 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
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи проекта
за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.3.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №498
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 3 и чл. 15а от Закона за общинския дълг,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие за удължаване срока на ползване и
погасяване

на

договор

№016204-001/11.03.2015

година,

сключен

между

„Интернешънъл Асет Банк“ АД и Община Кнежа за предоставен кредит овърдрафт по
разплащателната сметка на Общината в размер на 1 700 000 лв. с 24 месеца, с опция за
удължаване за още 24 месеца + 24 месеца, като се запазват останалите параметри по
договора и анексите към него.
2.4 Докладна записка с вх. №0800-207-1/19.10.2017 г., относно изменение на
Решение №341/30.01.2017 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017
година, докладва г-жа Александра Нинова.
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
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Г-жа Бисерка Младжова обясни, че по време на заседанието на Постоянната
комисия по бюджет и финанси е станал коментар относно техническа грешка в
Приложение №12 и вследствие на това е подложено на гласуване приемането на
докладната записка, с коригираната грешка в посоченото приложение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.4.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №499
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 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 и чл. 2 от Наредба №1/16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогически специалисти в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя от т. V. Утвърждава разходи по функции т. 10 от Решение
№341/30.01.2017 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година, като
актуализира Приложение №12 – Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно за 2017
година.
Актуализацията е във връзка с новата учебна година 2017/2018 година.
2.5 Докладна записка с вх. №0800-209-1/19.10.2017 година от Цветомир
Тихомиров Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа, относно отчет за
получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за третото
тримесечие на 2017 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, докладва г-жа Александра Нинова.
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Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
информацията за получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за
третото тримесечие на 2017 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките
в страната.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване
предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси по точка 2.5.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №500
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема информацията за получените командировъчни пари от кмета на
Община Кнежа за третото тримесечие на 2017 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата
за командировките в страната.
2.6 Докладна записка с вх. №0800-200-1/13.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на терен – частна
общинска собственост чрез явен търг, докладва г-жа Александра Нинова.
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 2.6.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №501
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4, ал. 9 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, приета от Общински съвет-Кнежа, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем, чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно терен по чл. 56 от ЗУТ, с полезна площ 1 кв.м., находящ се на
първи етаж в сградата на Община Кнежа с адрес гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ №69 за
поставяне на 1 /Един/ брой автомати за топли напитки, за срок от 5 години с
първоначална тръжна цена 5,00 /Пет/ лева без ДДС месечен наем и 6,00 /Шест/ лева с
включено ДДС месечен наем.
2. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, 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, приета от Общински съвет-Кнежа.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга, да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
5.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година в частта,
регламентираща управлението на имоти – частна общинска собственост, съгласно т. 1
от докладната.
2.7 Докладна записка с вх. №0800-201-1/13.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижими
имоти – частна общинска собственост чрез търг, докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
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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 2.7.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №502
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, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:
- помещение /Автомивка/ с площ от 40 кв.м., находящо се в гр. Кнежа, ул.
„Христо Ботев“ №6, УПИ XIV в кв. 124 „а“, по ЗРП на град Кнежа за срок от 5 години с
първоначална тръжна цена 111,67 лева /Сто и единадесет лева и шестдесет и седем
стотинки/ без ДДС месечен наем и 134.00 лева /Сто тридесет и четири лева / месечен
наем с включено ДДС.
2. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, 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, приета от Общински съвет-Кнежа.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга, да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
5.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година в частта,
регламентираща управлението на имоти – частна общинска собственост, съгласно т. 1
от докладната.
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2.8 Докладна записка с вх. №0800-210-1/20.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на терен – частна
общинска собственост чрез явен търг, докладва г-жа Александра Нинова.
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 2.8.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №503
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4, ал. 9 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, приета от Общински съвет-Кнежа, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем, чрез явен търг, недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно терен по чл. 56 от ЗУТ, с полезна площ 15 кв.м., находящ се
между кв. 138, кв. 139, кв. 140 и кв. 140а по ЗРП на гр. Кнежа на ул. „Димитър
Бутански“ за поставяне на павилион, съгласно скица №400/19.10.2017 г., издадена от
Община Кнежа за срок от 5 години с първоначална тръжна цена 39.75 лева /Тридесет и
девет лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС месечен наем и 47.70 лева
/Четиридесет и седем лева и седемдесет стотинки/ с включено ДДС месечен наем.
2. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, 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, приета от Общински съвет-Кнежа.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
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4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга, да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
5.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017 година в частта, регламентираща
управлението на имоти-частна общинска собственост, съгласно т. 1 от докладната.
2.9 Докладна записка с вх. №0800-203-1/18.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне
на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – „Табла със съоръжения за
предоставяне на телевизионен сигнал и интернет“ с местонахождение с. Бреница,
община Кнежа, област Плевен, докладва г-жа Александра Нинова.
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 2.9.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №504
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 –
„Табла със съоръжения за предоставяне на телевизионен сигнал и интернет“ от главния
архитект на Община Кнежа, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и Искане с вх. №5300238/04.10.2017 година от Стефан Иванов Терзийски – управител на „ТЕЛЕСАТ“ ЕООД,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет на Община Кнежа приема представените схеми за поставяне
на преместваеми обекти – „Табла със съоръжения за предоставяне на телевизионен
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сигнал и интернет“ с местонахождение с. Бреница, община Кнежа, област Плевен,
съгласно схеми, одобрени от главния архитект на Община Кнежа, съгласно чл. 56, ал. 2
от ЗУТ, както следва:
- на електрически стълб пред адрес на ул. „Алеко Константинов“ №19;
- на електрически стълб пред адрес на ул. „Възраждане“ №1;
- на електрически стълб пред адрес на ул. „Кънчо Пешунов“ №12;
- на електрически стълб пред адрес на ул. „Христо Ботев: №23;
- на електрически стълб пред адрес на ул. „Христо Ботев: №43;
- на електрически стълб пред адрес на ул. „Калоян“ №15.
2.10 Писмо с вх. №0800-215-1/23.10.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение от Ани Нановска и
Веселин Нановски за изкупуване на имот по реда на чл. 33 от Закона за
собствеността, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се откаже изкупуването на имота.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
откаже изкупуването на имота.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се откаже
закупуването на предложения недвижим имот.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се откаже изкупуването на предложения недвижим имот.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се откаже
закупуването на следния недвижим имот, а именно: търговска сграда – хранителен
магазин със застроена площ от 65 кв. м. и застроен обем 182 куб. м., построена върху
терен частна общинска собственост, съгласно АЧОС №157/19.07.1998 г. на кмета на
Община Кнежа с отстъпено право на строеж между квартали 141, 157 и 158 по ЗРП на
гр. Кнежа, одобрен със Заповед №283/28.12.2000 г. на кмета на Община Кнежа, за
сумата от 37 500 лв. /Тридесет и седем хиляди и петстотин лева/.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване
предложението за решение на Постоянната комисия по бюджет и финанси по точка
2.10.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №505
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 33 и чл. 66 от Закона за
собствеността, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Отказва закупуването на следния недвижим имот, а именно: търговска сграда
– хранителен магазин със застроена площ от 65 кв. м. и застроен обем 182 куб. м.,
построена върху терен частна общинска собственост, съгласно АЧОС №157/19.07.1998
г. на кмета на Община Кнежа с отстъпено право на строеж между квартали 141, 157 и
158 по ЗРП на гр. Кнежа, одобрен със Заповед №283/28.12.2000 г. на кмета на Община
Кнежа, за сумата от 37 500 лв. /Тридесет и седем хиляди и петстотин лева/.
2.11 Докладна записка с вх. №0800-216-1/25.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение с вх. №9400778/24.10.2017 г. от Христинка Берковска и Дилян Берковски за изкупуване на
недвижим имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността, докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.11.
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Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №506
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 33 и чл. 66 от Закона за
собствеността, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа отказва да закупи следния недвижим имот, а именно:
Търговска сграда със застроена площ от 14 /Четиринадесет/ квадратни метра и
разгъната площ от 14 /Четиринадесет/ квадратни метра, строително петно №58,
находящо се в УПИ III – 1843 в квартал 124 по ЗРП на град Кнежа, одобрен със Заповед
№21 от 15.02.1999 г. на кмета на Община Кнежа, с административен адрес: гр. Кнежа,
общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Марин Боев“ №70ж при граници и съседи, съгласно
скица №402/23.10.2017 г., издадена от Община Кнежа, за сумата от 16 000 лв.
/Шестнадесет хиляди лева/.
2.12 Докладна записка с вх. №0800-202-1/18.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на
проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразени в плана за
земеразделяне, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до
имотите, както и напоителни канали, които не функционират /собственост на
ОПФ/, докладва г-жа Александра Нинова.
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:
1. Да се приеме докладната записка;
2. Да се допълни в проекта за решение, че обявената цена е за декар.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване
предложението за решение на Постоянната комисия по бюджет и финанси по точка
2.12.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Страница 19 от 24

Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №507
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от ЗОС, чл. 37в,
ал. 4 и ал. 16 от ЗСПЗЗ, чл. 75б от Правилника за прилагане на закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и във връзка с Писмо с вх. №2400-379/02.10.2017 г.
от директора на ОД „Земеделие“-Плевен, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ дава съгласие за
стопанската 2017/2018 година да се предоставят на ползвателите на земеделски земи,
участващи в доброволни споразумения и/или в служебно разпределение на масивите за
ползване след влизане в сила на заповедта на директора на ОД „Земеделие”-Плевен по
чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и
отразени в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари
граници и в картата на възстановената собственост, които пътища не са необходими за
осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не
функционират /собственост на ОПФ/.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да предприеме необходимите правни и
фактически действия по изпълнение на настоящето решение в т.1.
3. Цената на имотите – полски пътища, за стопанската 2017/2018 година е в
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на Община
Кнежа:
гр. Кнежа – 55.00 лв./дка.;
с. Бреница – 50.00 лв./дка.;
с. Еница

- 40.00 лв./дка.;

с. Лазарово – 40.00 лв./дка.;
4. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да
осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници за
стопанската 2017/2018 година.
5. Договорите да се сключат и ползвателите да внесат дължимите суми в
едномесечен срок от издаване на заповедта на кмета на Общината.
2.13 Докладна записка с вх. №0800-204-1/18.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно компенсиране на
земеделски стопани с общински пасища на сключилите през 2014 год. договори в
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землището на община Кнежа за индивидуално ползване, от чийто пасища или
части от пасища са със сменен начин на трайно ползване „нива“, докладва г-жа
Александра Нинова.
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 2.13.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №508
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 11 от ЗОС,
Решение №125/31.03.2016 г. на ОбС-Кнежа, Решение №137/18.04.2016 г. на ОбСКнежа, Решение №138/18.04.2016 г. на ОбС-Кнежа, Решение №139/18.04.2016 г. на
ОбС-Кнежа, във връзка с получена информация от ,,Общинска служба по земеделие‘‘,
гр. Кнежа и при спазване на разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие да бъдат компенсирани с общински
пасища - земеделските стопани, чиито пасища или части от пасища в землището на
община Кнежа са със сменен начин на трайно ползване в ниви до размер, който
отговаря на площта, съгласно сключени и действащи договори от 2014 год. между
ползвателите и Община Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа упълномощава кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящето
решение.
2.14 Докладна записка с вх. №0800-205-1/19.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно транспортиране и
предаване за третиране на смесени битови отпадъци от Община Кнежа на
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Регионална система за управление на отпадъците – Плевен, докладва г-жа
Александра Нинова.
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
докладната записка.
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 2.14.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №509
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 23, ал. 5 от Закона за управление на
отпадъците и чл. 29, ал. 1 от Наредба №24 за опазване на околната среда и управление
на отпадъците на територията на Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие Община Кнежа да транспортира и
предава за третиране смесени битови отпадъци на Регионална система за управление на
отпадъците-Плевен в случай на изчерпване на капацитета на клетка №1 на Регионално
депо-Оряхово.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото
решение.
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2.15 Докладна записка с вх. №0800-208-1/19.10.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно Заявление от Милка
Борисова Цветанова от с. Бреница за освобождаване от заплащане на такса за
детска градина на децата й, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. Да се откаже освобождаването от заплащане на такса за детска градина на
децата на Милка Борисова Цветанова, живуща в с. Бреница;
2. Въпросът със заплащането на такса за детска градина от многодетните
семейства да бъде обсъден при следващото предложение за промяна на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на община Кнежа, приета от Общински съвет-Кнежа.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение на Постоянната комисия по образование.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване
предложението за решение на Постоянната комисия по образование по точка 2.15.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №510
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. Отказва освобождаването от заплащане на такса за детска градина на децата
на Милка Борисова Цветанова, живуща в с. Бреница;
2. Въпросът със заплащането на такса за детска градина от многодетните
семейства да бъде обсъден при следващото предложение за промяна на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на община Кнежа, приета от Общински съвет-Кнежа.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Катя Герговска запозна присъстващите с поименния състав на
наблюдателната комисия към ОбС-Кнежа по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража, което е в изпълнение на Решение
№428 по Протокол №40 от 31.05.2017 година; с писмо, получено от НСОРБ за
отпускане на персонални пенсии на деца по решение на Общински съвет-Кнежа; с
Резолюция от Окръжна прокуратура-Плевен за прекратяване на преписка, свързана с
Решение №475/31.08.2017 година на Общински съвет-Кнежа.
Г-жа Малина Цолова попита каква е причината още да не е обявен конкурс за
избор на управител на ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.
Г-н Илийчо Лачовски отговори, че заповедта за обява на конкурс за възлагане
управлението на ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа е подписана днес на
31.10.2017 година.
Г-н Цветан Иванов – кмет на с. Лазарово, попита дали се извършва контрол по
решенията на Общински съвет-Кнежа и защо никой не се интересува от дейността на
спортния клуб в с. Лазарово.
Г-жа Катя Герговска отговори на г-н Цветан Иванов, че Общинска
администрация внася два пъти годишно отчет за изпълнението на решенията на
Общински съвет, които касаят нея.
След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1815 часа.
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