ПРОТОКОЛ
№49
Днес, 30.11.2017 г., се проведе редовното заседание на Общинския съвет-Кнежа
за месец ноември 2017 година. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 15 общински съветници. От заседанието отсъстват Иван Дановски и
Борислав Цанковски.
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 материали, а именно:
- Докладна записка с вх. №0800-237-1/24.11.2017 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно награждаване на изявени спортисти за
2017 година;
Материалите по докладната записка са разгледани на заседанията на
постоянните комисии към Общинския съвет.
- Писмо с вх. №0400-220-1/30.11.2017г. от Министъра на здравеопазването
относно определяне на представител от Община Кнежа в Комисията за изработване на
Областна здравна карта. Г-жа Герговска отбеляза, че материалът е с неотложен
характер.
Председателят на Общински съвет-Кнежа информира, че Постоянната комисия
по образование се е запознала подробно с Обръщение с вх. №9400-794/01.11.2017 г. от
Славчо Кирилов Рангелов, гр. Кнежа, относно обсъждане утвърждаването на паметна
книга с имената на проявили се граждани, работили за изграждането на Кнежа като
съвременен град и предлага да не влиза за разглеждане по време на сесията.
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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 с направените предложения за промени.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-222-1/15.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
2)

Докладна записка с вх. №0800-234-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно одобряване на Общ устройствен
план на Община Кнежа – окончателен проект.
3)

Докладна записка с вх. №0800-221-1/14.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно погасяване на задължения на
Община Кнежа за наложена финансова корекция по изпълнението на договор за
безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C016 от 30.05.2012 г., сключен с
Министерството на околната среда и водите по проект „Доизграждане, реконструкция
и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – първи етап и изграждане
на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кнежа“.
4)

Докладна записка с вх. №0800-223-1/16.11.2017 година от Капка

Ангелова Митева – зам.-кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед
от Община Кнежа в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, обезпечаващ заявения размер на авансово плащане по Договор №
BG16RFOP001-3.002-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проект: „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до
качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа“.
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5)

Докладна записка с вх. №0800-233-1/17.11.2017 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.
6)

Докладна записка с вх. №0800-237-1/24.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно награждаване на изявени
спортисти за 2017 година.
7)

Докладна записка с вх. №0800-232-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на План-сметка за
2018 г. за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване.
8)

Докладна записка с вх. №0800-231-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно подадено проектно
предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за
компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в
Регион Оряхово“ с регистрационен номер №BG16M1OP002-2.002-0011-M001 по
процедура

чрез

директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.“.
9)

Докладна записка с вх. №0800-229-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно осигуряване на финансов ресурс
за покриване на разходи в хода на изпълнение на проект: Подадено проектно
предложение: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за
компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в
Регион Оряхово“ с регистрационен номер №BG16M1OP002-2.002-0011-M001 по
процедура

чрез

директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.“.
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10)

Докладна записка с вх. №0800-230-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно даване на съгласие за ползване
на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията.
11)

Докладна записка с вх. №0800-227-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно обявяване на конкурс за
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.
12)

Докладна записка с вх. №0800-226-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно молба с вх. №9400779/25.10.2017 г. от Данаил Цветанов Димитров, в качеството му на наемател по
сключен договор №306/05.09.2017 г. за отдаване под наем на имот публична общинска
собственост.
13)

Докладна записка с вх. №0800-228-1/17.11.2017 година от Капка

Ангелова Митева – зам.-кмет на Община Кнежа, относно определяне начина на
управление на горите в Община Кнежа.
14)

Докладна записка с вх. №0800-225-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от
ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 734076 и ПИ 734077, местност
„Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
15)

Писмо с вх. №9200-245/16.11.2917 година от Жанета Кошерска –

началник ОС „Земеделие“, гр. Кнежа, относно предоставяне на имоти за обезщетение в
изпълнение на Съдебно решение №49/24.03.2017 г. на Кнежански районен съд.
16)

Отчет с вх. №2900-29/02.11.2017 г. от Валери Пламенов Лачовски –

прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за
периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. и таблица за сравнение на показателите за 3-то
тримесечие на 2017 г. с показателите за 3-то тримесечие на 2016 г.
2.

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;
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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.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
10.

Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа;

11.

Миглена Горнишка – гл. експерт „Екология“ при Община Кнежа;

12.

Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;

13.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно по докладните
записки, депозирани от кмета и заместник-кмета на Общината, да се чете само проекта
за решение, по останалите материали да се докладват само предложенията за решение
на постоянните комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа подложи на гласуване процедурното
предложение.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
1)

Докладна записка с вх. №0800-222-1/15.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
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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:
§ 1. Добавя се нов параграф 108, който гласи, че се отменя изцяло разпоредбата
на чл. 26.
§ 2. Отменят се параграфи от §28 до §37 включително от Докладна записка с
изх. №0800-222/15.11.2017 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба №9 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.
§ 3. § 38. се изменя по следния начин:
Добавя се нова ал. 1 на чл. 28, която гласи, че: За ползването на Млечна кухня
родителите или настойниците на деца от 10-месечна до 2-годишна възраст
включително, които не посещават детска ясла или яслени групи към детските градини,
се освобождават от заплащането на такса за ползване на Млечна кухня.
§ 4. Отменя се чл. 27.
§ 5. Направените предложения в Докладна записка с изх. №0800-222/15.11.2017
г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги влизат в сила три
дни след обнародването й на интернет страницата на Община Кнежа, с изключение на §
2, § 3 и § 4, относно чл. 26, чл. 27 и чл. 28, които влизат в сила от 01 януари 2018
година.
§ 6. Останалите предложения в Докладна записка с изх. №0800-222/15.11.2017 г.,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги остават
непроменени.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Добавя се нов параграф 108, който гласи, че се отменя изцяло разпоредбата на
чл. 26.
2. Отменят се параграфи от §28 до §37 включително от Докладна записка с изх.
№0800-222/15.11.2017 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №9 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.
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3. § 38. се изменя по следния начин:
Добавя се нова ал. 1 на чл. 28, която гласи, че: За ползването на Млечна кухня
родителите или настойниците на деца от 10-месечна до 2-годишна възраст
включително, които не посещават детска ясла или яслени групи към детските градини,
се освобождават от заплащането на такса за ползване на Млечна кухня.
4. Отменя се чл. 27.
5. Направените предложения в Докладна записка с изх. №0800-222/15.11.2017 г.,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги влизат в сила три
дни след обнародването й на интернет страницата на Община Кнежа, с изключение на
§ 2, § 3 и § 4, относно чл. 26, чл. 27 и чл. 28, които влизат в сила от 01 януари 2018
година.
6. Останалите предложения в Докладна записка с изх. №0800-222/15.11.2017 г.,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги остават
непроменени.
7. От §48 от предложението за решение в докладната записка да отпадне
определението „физически лица“ и да остане в следния вид „за лица“.
8. Да се приеме докладната записка с направените промени.

Г-жа Малина Цолова поздрави г-н Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа,
за смелото решение. Г-жа Малина Цолова предложи да бъде осигурен безплатен обяд
на всички деца в предучилищните класове.
Г-н Илийчо Лачовски обясни, че това предложение трябва да бъде обсъдено и
прието с приемането на бюджета на Община Кнежа за 2018 година.
Г-жа Малина Цолова се съгласи и обясни, че го предлага сега, за да могат
останалите общински съветници да помислят в тази насока.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.1 от Дневния ред – последно постъпило предложение – предложението на
Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №512
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 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 Административно-процесуалния кодекс, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове, писмо с изх. № 151/2017 г. от Районна прокуратура-Кнежа,
постъпило писмо с вх. № e-mail-516/14.03.2017 г., подаден протест от Окръжна
прокуратура – Плевен с изх. № 1815/17.08.2017 г. до Административен съд - Плевен и
образувано Административно дело № 708/2017 г. по описа на Административен съдПлевен, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Добавя се нов параграф 108, който гласи, че се отменя изцяло разпоредбата на
чл. 26.
2. Отменят се параграфи от §28 до §37 включително от Докладна записка с изх.
№0800-222/15.11.2017 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №9 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.
3. § 38. се изменя по следния начин:
Добавя се нова ал. 1 на чл. 28, която гласи, че: За ползването на Млечна кухня
родителите или настойниците на деца от 10-месечна до 2-годишна възраст
включително, които не посещават детска ясла или яслени групи към детските градини,
се освобождават от заплащането на такса за ползване на Млечна кухня.
4. Отменя се чл. 27.
5. Направените предложения в Докладна записка с изх. №0800-222/15.11.2017 г.,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги влизат в сила три
дни след обнародването й на интернет страницата на Община Кнежа, с изключение на
§ 2, § 3 и § 4, относно чл. 26, чл. 27 и чл. 28, които влизат в сила от 01 януари 2018
година.
6. Останалите предложения в Докладна записка с изх. №0800-222/15.11.2017 г.,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги остават
непроменени.
7. От §48 от предложението за решение в Докладна записка с изх. №0800222/15.11.2017 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
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№9 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги да отпадне
определението „физически лица“ и да остане в следния вид „за лица“.
8. Общински съвет-Кнежа приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
във връзка с Докладна записка с изх. №0800-222/15.11.2017 г. и Предложение с изх. №
0800-222-2/27.11.2017 г. от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

2)

Докладна записка с вх. №0800-234-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно одобряване на Общ
устройствен план на Община Кнежа – окончателен проект, 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
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка с така направените корекции в графичната
част на ОУП.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка с така направените промени в графичната част на ОУП.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.2 от Дневния ред - последно постъпило предложение – предложението на
Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №513
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Одобрява Общ устройствен план на Община Кнежа – Окончателен проект,
съгласно графичната и текстова част на документацията, включително направените
корекции в графичната част на ОУП, представляващи

неразделна част от това

решение.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да изпълни всички последващи действия,
съгласно разпоредбите на ЗУТ.
3. Настоящето решение да бъде обнародвано в „Държавен вестник“, когато
същото влезе в сила.

3)

Докладна записка с вх. №0800-221-1/14.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно погасяване на задължения
на Община Кнежа за наложена финансова корекция по изпълнението на договор
за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C016 от 30.05.2012 г., сключен с
Министерството на околната среда и водите по проект „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа –
първи етап и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.
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 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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №514
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2
от Наредба №23 на Общински съвет-Кнежа 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. Актуализира бюджет – 2017 г. по §72-02 Възстановени суми по възмездна
финансова помощ със сумата 43 079,00 лв./Четиридесет и три хиляди и седемдесет и
девет лева/.
2. Актуализира бюджет – 2017 г. по §62-02 Трансфери между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз със сумата минус 11 990,00 лв./Единадесет хиляди
деветстотин и деветдесет лева/
3. За разходите за лихви по главницата на задължението, чийто размер ще бъде
изчислен от Управляващия орган на ОПОС към датата на подписване на тристранното
споразумение по чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2017 г. да се използва разликата в размер на
31 089,00 лв./Тридесет и една хиляди и осемдесет и девет лева/, за актуализация на
§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи от функция „Разходи,
некласифицирани в други функции“, дейност „Резерв“.
Мотиви: Правното основание е предвиденото в чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредба №23 на Общински съвет-Кнежа 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
правомощие на Общинските съвети да одобряват промени по бюджета на общините.
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Фактическите основание за решенията по т. 1, т. 2 и т. 3 са свързани с
необходимостта от изплащане на финансови корекции, наложени по договори за
безвъзмездна финансова помощ.
Решенията по т.1, т. 2, т. 3 се приемат на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от Наредба №23 на Общински съвет-Кнежа 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.
4. Допуска предварително изпълнение на взетите съгласно т. 1, т. 2 и т. 3
решения.
Мотиви:

правно основание: чл. 60, ал. 1, предложение четвърто от

Административнопроцесуалния кодекс;
Фактически

основания:

предвид

обстоятелството,

че

намаляването

на

задълженията на общини по наложени финансови корекции е възможност, която е
предвидена в ЗДБРБ за 2017 г. и прилагането на правната норма ще бъде възможно в
рамките на тази календарна година, е необходимо в най-кратки срокове да бъде
погасено задължението на Община Кнежа по наложената финансова корекция в
намален с 80 на сто размер. От забавянето на подписването на споразумението и
неизплащането на финансовата корекция в намален с 80 на сто размер могат да
възникнат труднопоправими вреди за Община Кнежа с неблагоприятен финансов ефект
в размер на 47 960,00 лева./Четиридесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет лева/.
Решението по т. 4 се приема на основание чл. 60, ал. 1, предложение четвърто от
Административнопроцесуалния кодекс.
Решенията подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.

4)

Докладна записка с вх. №0800-223-1/16.11.2017 година от Капка

Ангелова Митева – зам.-кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на
заповед от Община Кнежа в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, обезпечаващ заявения размер на авансово плащане по
Договор № BG16RFOP001-3.002-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по проект: „Подобряване на образователната среда и
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осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ
„Стефан Цанов“, гр. 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 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 1.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №515
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Кнежа да издаде и подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в размер на 454 887,00
лева /Четиристотин петдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и седем лева/
в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие“, за обезпечаване на авансовото плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0003-С01 от
16.12.2016 г. за проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен
достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“, гр.Кнежа”,
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сключен между Община Кнежа и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви необходимите документи за
подготовка на искане за авансово плащане по договор № BG16RFOP001-3.002-0003С01 от 16.12.2016 г. и да ги представи пред Управляващият орган на програмата.

5)

Докладна записка с вх. №0800-233-1/17.11.2017 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
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:
1. Да се коригира техническата грешка и да остане сумата от 41 400 лв.;
2. Да се приеме докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.5 от Дневния ред - последно постъпило предложение – предложението на
Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №516
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 127, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от
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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. Да се 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 предложение по обекти

План било

План става

Целева
субсидия за
капиталови
разходи 2017 г.

Целева
субсидия за
капиталови
разходи 2017
г.

67 730

26 330

41 400

0

41 400

41 400

Разлика

Направа на тротоар и стълбището
пред сградата Общинска
администрация гр. Кнежа
Доставка на автомобил-употребявана
автовишка

6)

Докладна записка с вх. №0800-237-1/24.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно награждаване на изявени
спортисти 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
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да бъдат закупени статуетки за награждаване на изявените спортисти за 2017
година;
2. Средствата за закупуване на статуетки да бъдат осигурени от средствата за
възнаграждения на Общински съвет-Кнежа;
3. Наградите да бъдат връчени от председателя на Общински съвет-Кнежа на
18.12.2017 година /понеделник/ от 11:00 часа в Ресторант „Хибрид“, гр. Кнежа.
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4. Да се приеме докладната записка с направените промени.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да бъде отпусната сумата от 3 520 (Три хиляди и петстотин и двадесет) лева
за награждаване на изявени спортисти за 2017 година, както и на учители по
физкултура и треньори от учебно-възпитателните заведения и спортните клубове в
Община Кнежа, които имат заслуги и са допринесли за успехите на излъчените за
награждаване спортисти, съгласно приложен списък, който е неразделна част от
настоящето решение.
2. Средствата в размер на 3 500 лева да бъдат взети от Спортен календар за 2017
година.
3. Да бъдат закупени статуетки за награждаване на изявените спортисти за 2017
година;
4. Средствата за закупуване на статуетки, както и допълнителната сума от 20
лева да бъдат осигурени от средствата за възнаграждения на Общински съвет-Кнежа;
5. Наградите да бъдат връчени от председателя на Общински съвет-Кнежа на
18.12.2017 година /понеделник/ от 11:00 часа в Ресторант „Хибрид“, гр. Кнежа.
Декларации за обявяване на конфликт на интереси депозираха Добромир
Грамов, Бисерка Младжова и Ивайло Дочовски.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.6 от Дневния ред - последно постъпило предложение – предложението на
Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №517
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да бъде отпусната сумата от 3 520 (Три хиляди и петстотин и двадесет) лева
за награждаване на изявени спортисти за 2017 година, както и на учители по
физкултура и треньори от учебно-възпитателните заведения и спортните клубове в
Община Кнежа, които имат заслуги и са допринесли за успехите на излъчените за
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награждаване спортисти, съгласно приложен списък, който е неразделна част от
настоящето решение.
2. Средствата в размер на 3 500 лева да бъдат взети от Спортен календар за 2017
година.
3. Да бъдат закупени статуетки за награждаване на изявените спортисти за 2017
година;
4. Средствата за закупуване на статуетки, както и допълнителната сума от 20
лева да бъдат осигурени от средствата за възнаграждения на Общински съвет-Кнежа;
5. Наградите да бъдат връчени от председателя на Общински съвет-Кнежа на
18.12.2017 година /понеделник/ от 11:00 часа в Ресторант „Хибрид“, гр. Кнежа.

7)

Докладна записка с вх. №0800-232-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на План-сметка
за 2018 г. за дейностите по събирането, извозването и обезвреждане в депа или
други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата
на териториите за обществено ползване, 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
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 1.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
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Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №518
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 16 от
Наредба №9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема и одобрява План-сметка за 2018 г. –
Приложение №1 и обяснителна записка към План-сметка 2018 г. – Приложение №2 за
дейностите, включващи необходимите разходи за:
1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери,
кофи и други;
1.2. Събиране, включително разделно на битови отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др.
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

8)

Докладна записка с вх. №0800-231-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно подадено проектно
предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и
инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление
на отпадъците в Регион Оряхово“ с регистрационен номер №BG16M1OP002-2.0020011-M001 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ

BG16M1OP002-2.002

„Комбинирана

процедура

за

проектиране

и

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г.“, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
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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 1.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №519
На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), съгласно който
се допуска предварително изпълнение на административен акт, с цел да се защитят
особено важни обществени интереси и ако от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Одобрява Община Кнежа да придобие собствеността върху изградената

със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество в
съответствие с приложимото законодателство и сключеното Споразумението за
партньорство.
2.

Общински съвет взема решение да не се променя собствеността на

изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо
имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата
процедура;
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3.

Община Кнежа следва да експлоатира активите, изградени по проекта,

при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от
общ икономически интерес (УОИИ).
4.

Одобрява кмета на Община Кнежа да подпише Анекс № 1 към

Споразумение за партньорство, с който се договоря начина на бъдещата експлоатация
на изградената инфраструктура след приключването на проекта. С текста се
регламентират следните основни положения:
5.

Одобрява следния рамков текст на Анекс № 1 към Споразумение за

партньорство
„ чл. 1. Общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин
и Кнежа се споразумяват, че за гарантиране на устойчивостта на инвестицията по
проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за
компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в
Регион Оряхово“, по BG16M10P002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г., управлението и експлоатация на новоизградената регионалната
система за управление на отпадъците трябва да е съобразено с действащия Закон за
управление на отпадъците и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на
законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически
интерес (УОИИ).
Чл. 2. Във връзка с чл. 4, т. 3 от Споразумението за партньорство:
1. Общините - партньори ще изберат оператор по реда на чл. 8 от ЗОП, който да
извършва срещу възнаграждение експлоатация и стопанисване на изградената по
проекта инфраструктура, разположена в землището на гр. Оряхово.
2. Община Козлодуй избира оператор самостоятелно по реда на ЗОП, който да
извършва срещу възнаграждение експлоатация и стопанисване на изградената по
проекта инфраструктура, разположена в землището на гр. Козлодуй като общината се
задължава да предостави вещните си права по експлоатацията и стопанисването на
изградената инфраструктура и мобилно оборудване (като си запазват собствеността
върху същите).
Чл. 3. Общините - партньори се задължават като съ-възложители по чл. 8, ал. 1
от Закона за обществените поръчки (по реда, определен в чл. 4, т. 3 от Споразумението
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за партньорство) да предоставят вещните си права по експлоатацията и стопанисването
на своята част от изградената инфраструктура (като си запазват собствеността върху
същата), в т.ч.:
-

оборудването, машините, съоръженията и постройките към инсталацията

за предварително третиране на битови отпадъци и инсталацията за компостиране,
разположени в землището на гр. Оряхово и обект на проектното предложение;
-

прилежащата инфраструктура на площадката в землището на гр. Оряхово;

-

довеждаща инфраструктура на площадката в землището на гр. Оряхово;

-

мобилното експлоатационно оборудване, доставено по проекта с което се

подпомага функционирането на цялостната инфраструктура за управление на
отпадъците на площадката.
Чл. 4. (1) В замяна на предоставените вещни права по експлоатацията и
стопанисването

и

срещу

определено

възнаграждение,

при

спазване

на

законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически
интерес (УОИИ), общините, ще получат услуги по предварително третиране и
компостиране на битови отпадъци, събрани на тяхната територия.
(2) Предоставяне на експлоатация на инсталациите следва да се осъществи при
условията на бартер по смисъла на чл. 130 от Закона за данък върху добавената
стойност.
(3) Рециклируемите материали (хартия и картон, пластмаси, стъкло, метали и
др.), отделени по време на експлоатацията на инсталацията за предварително третиране
на битови отпадъци и полученият компост от инсталациите за компостиране са предмет
на последваща реализация от избрания оператор.
(4) В хипотезата на чл. 4, ал. 3, при която изпълнителят придобива право на
последваща реализация на получения краен продукт, то това право следва да се
разглежда като част от осъществените от общините към дружеството-изпълнител
доставки в условията на бартер.
Чл. 5 Предоставянето на вещните права върху експлоатацията на инсталацията
за предварително третиране на битови отпадъци и инсталациите за компостиране, ще са
в съответствие с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
6. Общински съвет на Община Кнежа допуска предварително изпълнение на
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.
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9)

Докладна записка с вх. №0800-229-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно осигуряване на финансов
ресурс за покриване на разходи в хода на изпълнение на проект: Подадено
проектно предложение: „Изграждане на инсталация за предварително третиране
и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление
на отпадъците в Регион Оряхово“ с регистрационен номер №BG16M1OP002-2.0020011-M001 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ

BG16M1OP002-2.002

„Комбинирана

процедура

за

проектиране

и

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г.“, 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
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.
Г-жа Бисерка Младжова предложи да се отложи разглеждането на докладната
записка за следваща сесия. Тя мотивира предложението с необходимостта да се получи
цялостна информация относно финансирането от страна на другите Общинипартньори.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване
последно постъпило предложение – предложението на г-жа Бисерка Младжова.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №520
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. Отлага Докладна записка с вх. №0800-229-1/17.11.2017 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно осигуряване на финансов ресурс
за покриване на разходи в хода на изпълнение на проект: Подадено проектно
предложение: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за
компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в
Регион Оряхово“ с регистрационен номер №BG16M1OP002-2.002-0011-M001 по
процедура

чрез

директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.“ за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет-Кнежа до
получаване на цялостна информация относно финансирането от страна на другите
Общини-партньори.

10)

Докладна записка с вх. №0800-230-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно даване на съгласие за
ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на
отпадъци по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване
и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 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
докладната записка.
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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 1.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №521
На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно разпоредбите
на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие необходимия финансов ресурс за
осигуряване на съфинансиране по проект за доизграждане на Клетка №2 на РДНООряхово в размер на 96 150,00 лв. /Деветдесет и шест хиляди сто и петдесет лева/ за
Община Кнежа да бъде осигурен от отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията
и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.

11)

Докладна записка с вх. №0800-227-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно обявяване на конкурс за
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, 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.
Страница 24 от 37

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.
Г-н Симеон Шарабански попита от къде идва разликата в оценката на имота с
тази от Решението, което беше взето миналата година.
Г-жа Светослава Узунова обясни, че сега не е включен склада за пестициди и
оценката е изготвена по пазарен механизъм от лицензиран оценител.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №522
На основание чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост; чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗС; чл. 49, чл. 54, ал. 2, ал. 3 и ал.
4 и чл. 72 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, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 66, ал. 1, във вр. с чл. 33 от Закона за собствеността,
Общински съвет – Кнежа предлага на Областна администрация-Плевен, в качеството й
на собственик на земята върху, която са построени недвижимите имоти /с начин на
трайно ползване – стопански двор, частна държавна собственост, категория на земятатрета /съгласно скица №К15600/25.10.2017 г., издадена от Общинска служба
„Земеделие” – гр. Кнежа; скица №К15598/25.10.2017 г., издадена от Общинска
служба „Земеделие” – гр. Кнежа; скица №К15597/25.10.2017 г., издадена от
Общинска служба „Земеделие” – гр. Кнежа; скица №К15596/25.10.2017 г., издадена
от Общинска служба „Земеделие” – гр. Кнежа; скица №К15602/25.10.2017 г.,
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издадена от Общинска служба „Земеделие” – гр. Кнежа; скица №К15603/25.10.2017
г., издадена от Общинска служба „Земеделие” – гр. Кнежа/ да изкупи при условията,
посочени и описани по-долу следните недвижими имоти:
1.1. Навес с площ от 785 кв.м., находящ се в имот №339440 /три, три, девет,
четири, четири, нула/,

местност ,,Гаговска кошара”, землището на гр.Кнежа, с

ЕКАТТЕ37376;
1.2. Склад с друго предназначение с площ от 1112 кв.м., находящ се в имот
№339437 /три, три, девет, четири, три, седем/, местност ,,Гаговска кошара”, землището
на гр.Кнежа, с ЕКАТТЕ37376;
1.3. Ремонтна работилница с площ от 638 кв.м., находяща се в имот № 339436
/три, три, девет, четири, три, шест/, местност ,,Гаговска кошара”, землището на
гр.Кнежа, с ЕКАТТЕ37376;
1.4. Сграда битова с площ от 123 кв.м., находяща се в имот № 339434 /три, три,
девет, четири, три, четири/, местност ,, Гаговска кошара‘‘, землището на гр.Кнежа, с
ЕКАТТЕ37376;
1.5. Сграда - портиерна с площ от 21 кв.м., находяща се в имот № 339442 /три,
три, девет, четири, четири, две/, местност ,,Гаговска кошара”, землището на гр.Кнежа, с
ЕКАТТЕ37376;
1.6. Склад с друго предназначение с площ от 14 кв.м., находящ се в имот
№339438 /три, три, девет, четири, три, осем/, местност ,,Гаговска кошара”, землището
на гр.Кнежа, с ЕКАТТЕ37376.
Всички описани сгради по-горе общо за сумата от 252 030 лв. /Двеста
петдесет и две хиляди и тридесет лева/ с включено ДДС.
Всичките сгради се намират в масив 339, местност ,,Гаговска кошара”, района на
летището землището на гр.Кнежа.
2. В случай на отказ от страна на Областна администрация-Плевен да изкупи
притежаваните от страна на Община Кнежа недвижими имоти /сгради/, подробно
описани в т.1 от докладната – Кметът на Община Кнежа да обяви конкурс за продажба
на сградите-частна общинска собственост при същите условия, предложени на
Областна администрация-Плевен.
3. Общински съвет-Кнежа определя приоритетните условия на конкурса и
изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите:
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3.1. описаният подробно в подточка 1.1 от докладната недвижим имот да служи
за складова база за съхранение на имущество, машини, инвентар и др. подобни,
необходими за дейността на стрелбището;
3.2. описаният подробно в подточка 1.2 от докладната недвижим имот да служи
за изграждане на волиера за пернат дивеч, като се обособи и зала за тренировки по
стрелба – тренажор;
3.3. описаният подробно в подточка 1.3 от докладната недвижим имот да служи
за хранилище за боеприпаси;
3.4. описаният подробно в подточка 1.4 от докладната недвижим имот да служи
за изграждането на хотелска част и търговски обект за продажба на патрони,
боеприпаси и аксесоари за стрелба;
3.5. описаният подробно в подточка 1.5 от докладната недвижим имот да служи
за помещение за нуждите на служителите, обслужващи сградите.
3.6. описаният подробно в подточка 1.6 от докладната недвижим имот да служи
за работилница.
-

купувачът

на

имотите

/предвид

предназначението,

посочено

в

предходните точки/ следва да създаде минимум 5 нови работи места;
-

купувачът на имотите, следва да реконструира съществуващите сгради в

срок до седем години, считано от датата на получаването на съответните документи за
реализиране на целта, посочена в т.3 от настоящата докладна;
-

купувачът на сградите няма право да се разпорежда с тях в срок до десет

години, считано от датата на придобиването му в собственост.
-

по отношение на условията, свързани с опазване или възстановяване на

околната среда – купувачът на имотите трябва да спазва всички екологични
изисквания, посочени в специалните закони, с оглед на предназначението на сградите и
намаляването на вероятни въздействия върху биологичното разнообразие, флора и
фауна.
-

по отношение на начина и срока за прехвърляне на собствеността,

съгласно предвиденото в съответните нормативни актове;
-

специфични технологични, технически или естетически качества на

изпълнението или крайния строителен продукт – не определя;
- други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на
сделката - кандидат в конкурса може да бъде всяко физическо или юридическо лице,
Страница 27 от 37

което няма задължения от публичен и/или частен характер към община Кнежа /данъци,
такси, наеми и др./;
4. Общински съвет-Кнежа одобрява началната конкурсна цена на сградите,
подробно описани в подточка 1.1-1.6 общо в размер на 252 030 лв. /Двеста петдесет и
две хиляди и тридесет лева/, с включен ДДС и определя депозит в размер на десет на
сто от първоначално одобрената цена.
5. Общински съвет-Кнежа определя следните критерии за оценка на
конкурсните предложения:
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка,
която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1 + П2 + П3, където:
П1 – Срок да реконструира съществуващите сгради– с тежест 30 точки
П2 – Брой работни места, които ще бъдат създадени след реконструиране на
сградите - с тежест 35 точки.
П3 – Предлагана цена за имотите – с тежест 35 точки
Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки
Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им
в комплексната оценка:
1)

П1 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата срок

за изпълнение на инвестицията /в години/ - тежест 30 точки,


За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 30



Максимален брой точки – 30, получава офертата с предложен най-кратък

точки;

срок за изпълнение; предвид предназначението на сградите, посочено в т. 3 и
технически и строително изпълнимото съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовата
нормативна уредба към него възможният минимален срок за изпълнение, който
кандидатите могат да предложат за реконструкция на същите е 3 /три/ години.


Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-

краткия срок за изпълнение по следната формула
П1= (Amin / Ai) х 30, където
Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение
на инвестицията
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Ai – представлява срока за изпълнение на инвестицията, предложен от i - тия
кандидат
Забележка: Участници, предложили срокове, по-дълги от максималния, който е
посочен в указанията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
2)

П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата брой

работни места, които ще бъдат създадени след въвеждане на селскостопански
склад/складове в експлоатация - тежест 35 точки,


За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 35



Максимален брой точки – 35, получава офертата с предложен най-голям

точки;

брой работни места, които ще бъдат създадени след реконструкция на сградите;


Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-

големия брой работни места по следната формула
П2 = (Ai / Amax) х 35, където
Amax – представлява максималният (най-голям) брой работни места, които ще
бъдат създадени след реконструкция на сградите и въвеждането им в експлоатация.
Ai – представлява броя работни места, предложен от i - тия кандидат.
Забележка: Участници, предложили брой работни места, по-малко от
минималния ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
3)

П3 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на

съответното предложение.


За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П3 е 35



Максимален брой точки – 35, получава офертата с предложена най-

точки;

висока цена;


Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-

високата предложена цена по следната формула
П3 = (Ai / Amax) х 35, където
Amax – представлява предложената най-висока цена за имота
Ai – представлява цената, предложена от съответния участник.
Забележка: Участници, предложили цена по-ниска от одобрената начална цена
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Страница 29 от 37

6.

Общински съвет-Кнежа задължава кмета на общината да подготви и

обяви конкурса за продажба на общинските сгради, подробно описани в подточка 1.11.6. от докладната, както и да утвърди конкурсните книжа, съгласно горните решения.
7.

Въз основа на резултата от проведения конкурс, кметът на Общината да

издаде заповед и да сключи договор с участника спечелил конкурса.
8.

Общински съвет-Кнежа указва на кмета на Община Кнежа при изготвяне

на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018
година в частта, регламентираща разпореждането с имоти – общинска собственост да
отрази настоящото решение.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

12)

Докладна записка с вх. №0800-226-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно молба с вх. №9400779/25.10.2017 г. от Данаил Цветанов Димитров, в качеството му на наемател по
сключен договор №306/05.09.2017 г. за отдаване под наем на имот публична
общинска собственост, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология не излиза с
предложение за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Възлага на кмета на Община Кнежа да сключи анекс към Договор
№306/05.09.2017 г. за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, като
в договора се промени само името на наемателя и се сключи с юридическото лице
„Лейди 2015“ ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Данаил
Цветанов Димитров и седалище и адрес на управление ул. „Иван Стаменов“ №11, с.
Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
2. Останалите клаузи по Договор №306/05.09.2017 г. за отдаване под наем на
имот публична общинска собственост да останат непроменени.
3. Анексът да бъде сключен след като лицето Данаил Цветанов Димитров
изплати дължимата наемна сума по Договор №306/05.09.2017 г. за отдаване под наем
на имот публична общинска собственост.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.12 от Дневния ред - последно постъпило предложение – предложението на
Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №523
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администраци и чл. 19 от Договор №306/05.09.2017 г. за отдаване под наем на
имот публична общинска собственост, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Възлага на кмета на Община Кнежа да сключи анекс към Договор
№306/05.09.2017 г. за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, като
в договора се промени само името на наемателя и се сключи с юридическото лице
„Лейди 2015“ ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Данаил
Цветанов Димитров и седалище и адрес на управление ул. „Иван Стаменов“ №11, с.
Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
2. Останалите клаузи по Договор №306/05.09.2017 г. за отдаване под наем на
имот публична общинска собственост да останат непроменени.
3. Анексът да бъде сключен след като лицето Данаил Цветанов Димитров
изплати дължимата наемна сума по Договор №306/05.09.2017 г. за отдаване под наем
на имот публична общинска собственост.

13)

Докладна записка с вх. №0800-228-1/17.11.2017 година от Капка

Ангелова Митева – зам.-кмет на Община Кнежа, относно определяне начина на
управление на горите в Община Кнежа, 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.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.13 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №524
На основание чл. 181, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за горите, съгласно изготвен и
утвърден от Директора на РДГ – Ловеч „Горскостопански план на горските територии
собственост на Община Кнежа“ с Протокол от 18 и 19.11.2015 г. и чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Определя управлението на горските територии – общинска собственост на
територията на Община Кнежа да се извършва от лице, вписано в публичния регистър в
Изпълнителната агенция по горите и притежаващо удостоверение за регистрация, на
база сключен договор.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да сключи договор.

14)

Докладна записка с вх. №0800-225-1/17.11.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 734076 и ПИ 734077,
местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен,
докладва г-жа Цветелина Плевненска.
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 1.14 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №525
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА
ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 734076 и ПИ 734077, местност „Мерата“ в
землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ „ИВЕЛ – Илия Валентинов“ ЕИК 106540723 със седалище
на управление гр. Кнежа, ул. „Цанко Церковски“ №42, представлявано от Илия
Валентинов Каменополски
ПИ 734076 и ПИ 734077 в момента са с начин на трайно ползване „Стопански
двор“.
ЕТ „ИВЕЛ – Илия Валентинов“ е собственик на сградите в имотите съгласно
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №28, том VIII, рег. № 3425,
дело №1045 от 05.08.2015 г., вписан в СВ Кнежа с вх. рег. 2792, акт. 160, дело 134, за
сгради – Хангар с РЗП – 166 м2 , Гараж с РЗП – 35 м2 и Сграда с друго предназначение с
РЗП – 57 м2.
Да се промени начина на трайно ползване като се определи нова устройствена
зона за ПИ 734076 и ПИ 734077, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен от „Стопански двор“ на „Предимно производствена зона“,
означена като (Пп), като се спазят следните нормативи от „НАРЕДБА №7 от 22.12.2003
г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони“
- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 50 до 80 на сто;
- озеленена площ (П озел.) – от 20 до 40 на сто;
- интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5;
- височина – високо до 28 м.;
- начин на застрояване – свързано в два имота.
Да се запазят съществуващите сгради в имотите.
Новото застрояване да е със съоръжения и сгради, свързани с новото конкретно
предназначение на имота за „Складове за съхранение на зърно, гаражи и площадки за
гариране на селскостопанска техника и прикачен инвентар“.
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2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПЗ в териториалния обхват на Разрешението, като заданието е
неразделна част от Разрешението по т. 1.

Г-н Симеон Шарабански попита защо решението е подложено на поименно
гласуване.
Г-жа Катя Герговска отговори, че решението касае общински терен.
Г-н Симеон Шарабански поиска 5 минути почивка от името на политическа
група.
След почивката заседанието продължи с 15 общински съветници.

15)

Писмо с вх. №9200-245/16.11.2917 година от Жанета Кошерска –

началник ОС „Земеделие“, гр. Кнежа, относно предоставяне на имоти за
обезщетение в изпълнение на Съдебно решение №49/24.03.2017 г. на Кнежански
районен съд.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме предложението.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага Общински съвет-Кнежа
да предостави за обезщетение на наследниците на Стефана Христова Йолова следните
имоти:
-

Имот № 051088 с площ от 5,200 дка по КВС на землище с. Бреница;

-

Имот № 049319 с площ от 1,200 дка по КВС на землище с. Бреница;

-

Имот № 056059 с площ от 0,509 дка по КВС на землище с. Бреница;

-

Имот № 056061 с площ от 1,526 дка по КВС на землище гр. Кнежа.

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.15 от Дневния ред - предложението на Постоянната комисия по бюджет и
финанси.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №526
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На основание чл. 10б от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/ от
10.08.2010 година, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа предоставя за обезщетение на наследниците на
Стефана Христова Йолова следните имоти:
- Имот № 051088 с площ от 5,200 дка по КВС на землище с. Бреница;
-

Имот № 049319 с площ от 1,200 дка по КВС на землище с. Бреница;

-

Имот № 056059 с площ от 0,509 дка по КВС на землище с. Бреница;

-

Имот № 056061 с площ от 1,526 дка по КВС на землище гр. Кнежа.

16)

Отчет с вх. №2900-29/02.11.2017 г. от Валери Пламенов Лачовски –

прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“
ЕООД за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. и таблица за сравнение на
показателите за 3-то тримесечие на 2017 г. с показателите за 3-то тримесечие на
2016 г.
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 Отчета
относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017
г. и таблица за сравнение на показателите за 3-то тримесечие на 2017 г. с показателите
за 3-то тримесечие на 2016 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.16 от Дневния ред – предложението на Постоянната комисия по бюджет и
финанси.
.
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Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №527
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 Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода от
01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. и таблица за сравнение на показателите за 3-то
тримесечие на 2017 г. с показателите за 3-то тримесечие на 2016 г.

17) Писмо с вх. №0400-220-1/30.11.2017г.от Министъра на здравеопазването
относно определяне на представител от община Кнежа в Комисията за
изработване на областна здравна карта, докладва г-жа Катя Герговска.
Г-жа Бисерка Младжова предложи за представител на бъде избран г-н Валери
Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД.
Г-жа Малина Цолова допълни предложението на г-жа Бисерка Младжова по
следния начин: „След изработването на здравната карта Общински съвет да бъде
информиран“.
Г-н Валери Лачовски обясни, че след приключване работата на Комисията за
изработването на здравната карта, Общински съвет-Кнежа ще бъде уведомен за
резултата.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1.17 – предложението на г-жа Младжова и г-жа Цолова.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №528
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 29, ал. 3, ал. 4 от Закона за лечебните
заведения, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Общински съвет-Кнежа определя за представител в Областната комисия за
изработване на Областна здравна карта Валери Пламенов Лачовски – прокурист на
„МБАЛ-Кнежа“ ЕООД.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на Валери Пламенов Лачовски да запознае
Общинския съвет с решението на Комисията след приключване на нейната работа.

ПО ВТОРА ТОЧКА – Други.

Г-жа Катя Герговска запозна присъстващите с Решение на Председателския
съвет, с което се определя Бисерка Младжова за член на Конкурсна комисия за
провеждане на конкурс за длъжности в „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД.
Г-н Валери Лачовски увери, че Общински съвет-Кнежа ще бъде информиран за
резултата от проведения конкурс.
Г-жа Катя Герговска уведоми, че Местната комисия за обществен ред и
сигурност е провела заседание, в изпълнение на Решение №495 по Протокол №47 от
31.10.2017 година. За резултатите от заседанието е изготвен протокол, находящ се в
деловодството на Общинския съвет.

Г-н Цветан Иванов – кмет на Кметство с. Лазарово, информира, че е отправил
Покана към Общинския съвет за участие в Общо селско събрание, на която е пропуснал
да напише часа и обяви, че часът на събранието е 1000 часа.

Г-н Илийчо Лачовски покани всички присъстващи на мероприятието по повод
запалването на коледните светлини в гр. Кнежа на 01.12.2017 година.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1830 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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