ПРОТОКОЛ
№50
Днес, 22.12.2017 г., се проведе редовното за месец декември 2017 година
заседание на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 15 общински съветници. От заседанието отсъстват Иван Шарабански и
Ивайло Дочовски, Дилян Беновски закъсня.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1200 часа.
Г-жа Катя Герговска обясни, че след заседанието на Председателски съвет са
постъпили следните материали, а именно:
1. Съгласно Решение №520 по Протокол 49/30.11.2017г. на Общински съветКнежа
Докладна записка с вх. №0800-255-1/14.12.2017 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.“.
2. Съгласно Решение №476 по Протокол 44/31.08.2017г. на Общински съвет-Кнежа:
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Докладна записка с вх. №0800-253-1/14.12.2017 година от Капка Ангелова
Митева - зам.-кмет на Община Кнежа и председател на комисията за провеждане
на конкурс за възлагане на управлението на "Аспарухов вал" ЕООД.
3.

Постъпил е материал с неотложен характер от Цветомил Савчовски –

координатор ФПС „Зелени балкани“ относно обособяване на Коледна гора.
Г-жа Катя Герговска предложи тези материали да бъдат включени в дневния
ред. Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване на
дневния ред с направените предложения за промени.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Приемане на Програма за работата на Общински съвет-Кнежа за

периода м. януари – м. юни 2018 г.
2.

Приемане на Отчет за изпълнението на Общинския план за развитие

на Община Кнежа за периода юли-декември 2017 г.
3.

Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община

Кнежа.
4.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-239-1/07.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година.
2)

Докладна записка с вх. №0800-249-1/12.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година.
3)

Докладна записка с вх. №0800-248-1/12.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от Община
Кнежа в полза на Агенция за социално подпомагане, обезпечаващ заявения размер на
авансово плащане по Договор №BG16RFOP001-3.002-0064-C02 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община
Кнежа“.
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4)

Докладна записка с вх. №0800-255-1/14.12.2017 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.“.
5)

Докладна записка с вх. №0800-245-1/12.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно актуализация на Общински план за
развитие на Община Кнежа 2014-2020 г.
6)

Докладна записка с вх. №0800-247-1/12.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа с
проект „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по
ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. „Драва“ – от о.к.117 до о.к.356“ за
финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите.
7)

Докладна записка с вх. №0800-243-1/12.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно провеждане на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен.
8)

Докладна записка с вх. №0800-253-1/14.12.2017 година от Капка

Ангелова Митева - зам.-кмет на Община Кнежа и председател на комисията за
провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Аспарухов вал" ЕООД
9)

Докладна записка с вх. №0800-254-1/14.12.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно възлагане на управлението на
„Аспарухов вал“ ЕООД.
10)

Докладна записка с вх. №0800-250-1/12.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в горски територии – общинска собственост за 2018 г.
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11)

Докладна записка с вх. №0800-244-1/12.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно определяне начина на ползване на
дървесина, която ще се добие от горски територии, собственост на Община Кнежа за
2018 г. и цената за продажба на дървесината.
12)

Докладна записка с вх. №0800-238-1/06.12.2017 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение с вх. №9400-872/29.11.2017
г. от Христинка Берковска и Дилян Берковски за изкупуване на недвижим имот по реда
на чл. 33 от Закона за собствеността.
13)

Докладна записка с вх. №2900-34/04.12.2017 г. от Валери Пламенов

Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно предоставената временно
възстановима финансова помощ в размер на 300000 лева от бюджета на Община Кнежа
с Решение №135/30.08.2012 година.
14)

Искане с вх. №6700-418/01.12.2017 г. от Светлана Господинова

Калапишева – директор на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа, относно опрощаване на
такса битови отпадъци на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа за 2017 година.
15)

Искане с вх. №6700-422/04.12.2017 г. от Николай Александров Бачийски

– директор на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа, относно опрощаване на такса
битови отпадъци на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа за 2017 година.
16)

Предложение с вх. №6300-18/18.12.2017 година от Цветомил Савчовски –

координатор на ФПС „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“, гр. Кнежа, относно обособяване на
Коледна гора.
5. 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.

Цветан Иванов – кмет на Кметство с. Лазарово;

5.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
6.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
7.

Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа;
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8.

Станислава Нехризова – юрисконсулт при Община Кнежа;

9.

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

10.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно по докладните
записки от кмет и заместник-кмет да се докладва само предложението за решение, по
останалите материали да се докладват само предложенията за решения на постоянните
комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура по гласуване на
процедурното предложение.
Гласували: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Приемане на Програма за работата на Общински
съвет-Кнежа за периода м. януари – м. юни 2018 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Програмата.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Програмата.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Програмата.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Програмата.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Програма
за работата на Общински съвет-Кнежа за периода м. януари – м. юни 2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Г-н Дилян Беновски зае мястото си в залата.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Първа 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 №529
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветКнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Програма за работата на Общинския съвет и
неговите комисии и график за провеждане на заседанията за периода м. ЯНУАРИ – м.
ЮНИ 2018 година, които са неразделна част от решението.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Приемане на Отчет за изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Кнежа за периода юли-декември 2017 г., докладва гжа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчет за
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кнежа за периода юлидекември 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Втора от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №530
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Отчет за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Кнежа за периода юли-декември 2017 г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Информация за изпълнението на проектите, по които
работи Община Кнежа, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Информацията.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Информацията.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Трета от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №531
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Информация за изпълнението на проектите,
по които работи Община Кнежа за периода юли-декември 2017 г.
4.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-239-1/07.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение
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№341/30.01.2017 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение по настоящата и
следващата докладни записки, които касаят промяна в Бюджета за 2017 г, тъй като
информацията е в табличен вид, да бъдат докладвани само предложенията за решение
на постоянните комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура по гласуване на
процедурното предложение.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма
Отношение по Докладна записка с вх. №0800-239-1/07.12.2017 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 проекта за
решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №532
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, 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 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
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за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Актуализира бюджета на Община за 2017 г. в частта на местните дейности,
както следва:
лева
Наименование

на

План било

План става

Разлика

- 158 300

- 41 510

-116 790

1 916 001

1 799 211

116 790

параграфа
37-01 Внесен ДДС
24-06 Приходи от
наеми на земя

Мотив: Възстановен от НАП разход за ДДС в размер на 116 790 лв. по проект
"Здравето на природата и здравето на хората - изграждане и инсталиране на
възобновяеми енергийни източници в "МБАЛ-Кнежа" ЕООД" в размер на 116 790 лв.,
който при съставяне на бюджет 2017 г. е планиран по параграфи 19-01 Платени
държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции и 37-01
Внесен ДДС.
Актуализацията по параграф 24-06 Приходи от наеми на земя се налага, тъй като
при планиране на приходите по този параграф при съставяне на бюджета на Община
Кнежа за 2017 г. са дублирани приходи от наеми на земя.
2. Актуализира бюджета на Община Кнежа за 2017 г. в частта на местните
дейности, както следва:
лева
Наименование на

План било

План става

Разлика

параграфа
62-02 Предоставени
трансфери

между

бюджетни

и

-12 971

-129 761

-116 790

извънбюджетни
сметки
88-03
средства

Събрани
и
Страница 9 от 39

извършени
плащания

-1 971

114 819

116 790

от/за

сметки за средствата
от

Европейския

съюз
Мотив: Възстановен от НАП разход за ДДС в размер на 116 790 лв. по проект
"Здравето на природата и здравето на хората - изграждане и инсталиране на
възобновяеми енергийни източници в "МБАЛ-Кнежа" ЕООД" по бюджетната сметка на
Общината и прехвърлен в оборотната ведомост на проекта в отчетна група "Други
средства от Европейския съюз".
3. Актуализира бюджета на Община Кнежа за 2017 г. в частта на местните
дейности, както следва:
лева
Наименование

Наименование

План

на дейността

на параграфа

било

План става

Разлика

-140 845

-11 084

62-02
Предоставени

- 129 761

трансфери между
бюджетни

и

извънбюджетни
сметки
Дейност
"Програми

02-01

Други

за възнаграждения и

временна

плащания

заетост"

нещатен персонал
по

9 381

0

9 381

990

0

990

за
трудови

правоотношения
Дейност
"Програми

05-51
за Осигурителни

временна

вноски

от

заетост"

работодотели

за

ДОО
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Дейност
"Програми

05-60

Здравно-

за осигурителни

временна

вноски

заетост"

работодатели

Дейност

05-80 Вноски за

"Програми

за ДЗПО

временна

450

0

450

263

0

263

от

от

работодатели

заетост"
Мотив: Актуализира дейност "Програми за временна заетост" - дофинансиране.
Средствата са планирани по разходната част на бюджета на Община Кнежа за 2017 г.
След подписване на договор с Агенция по заетостта, собственото финансиране по
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект "Обучение и заетост на
младите хора" се отчита като трансфер.
4. Актуализира бюджета на Община Кнежа за 2017 г. в частта на местните
дейности, както следва:
лева
Наименование

Наименование

План

на дейността

на параграфа

било

План става

Разлика

473 919

297 623

-39 756

-39 756

39 878

8 260

Приходна част
83-11 Полученин
краткосрочни

176 296

заеми от банки в
страната
83-21 Погашения
по краткосрочни 0
заеми в страната
Разходна част
Дейност "Разходи 22-21 Разходи за
за лихви"

лихви по заеми от

31 618

банки в страната
Дейност "Резерв"

00-98 Резерв за
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непредвидени

и

31 089

280 696

249 607

неотложни
разходи
Мотив: През 2017 г. са усвоявани средства от овърдрафт за изпълнение на
текущи проекти - "Подобряване качеството на живот на хората от уязвими групи в
Община Кнежа чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда",
"Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа", "Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на ДГ "Огнян Михайлов" гр.Кнежа".
2)

Докладна записка с вх. №0800-249-1/12.12.2017 г. 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 да се приеме докладната
записка с направените промени, които бяха разгледани на извънредното заседание на
комисията на 22.12.2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
последното направено предложение 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 №533
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 и

ал. 3 от Закона за

публичните финанси и чл. 41 от Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Да се актуализира „Поименен списък за разпределение на капиталовите

разходи по източник на финансиране“- Приложение №6 от Решение № 341/30.01.2017
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2017 година, както следва:

Капиталови разходи финансирани от
собствени приходи

№
1

1
2

3

4

Проектно
предложение по
обекти
2

Изграждане на спящи
полицаи, съгласно
Наредба №РД-02-2010 от 5.07.2012 г. за
условията за
изграждане или
монтиране върху
платното за движение
на изкуствени
неравности и на други
средства за
ограничаване на
скоростта на
движение и
изискванията към тях
Направа на 3 детски
площадки в гр. Кнежа
Направа на тротоар и
стълбището пред
сградата на Общинска
администрация-Кнежа
Основен ремонт на
игралния салон и
фоайето на

преходен
остатък
приходи от
целева
целева
приходи от постъпления от
субсидия за
субсидия за
Данък
продажба на
капиталови капиталови
върху
общински
разходи от
разходи
превозните
нефинансови
собствени
2016 г.
2017 г.
приходи
средства
активи
било става било става било става Било става било
става
3

4

2 710 2 710

7

8

9

10

11

12

Обща
сума

5

6

0
26
111

0

0

0

0

0

0

2 710

0

0

0

0

0

0

26 111

0

0

0

0

0
42
000

0

0

26
330

0

0

0

0

0

0

0

0

20
000

19
928

0

0

0

0

0

13

0
19 928
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читалището в с. Еница

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2
1
3

1
4

Доставка и монтаж на
водогреен котел за
МБАЛ Кнежа ЕООД
/Остатък 50 %/
Направа на тротоари
по ул. "Калиакра", гр.
Кнежа
Обект „Собствено
финансиране за
изработване на Общ
устройствен план на
Община Кнежа”
Асфалтиране на ул.
"Панайот Волов",гр.
Кнежа
Подмяна на
водопровод и
бетониране на ул.
"Димитър Попценов",
с. Бреница от ул. "Ст.
Кратунски" до ул.
"Г.Димитров" /паважа
от автоспирката до
кръстовището с ул.
"Ст. Кратунски"/
Асфалтиране на ул.
"Христо Ботев", с.
Еница в отсечката от
ул. "Малчика" до ул.
"Одрин"
Асфалтиране на ул.
"Никола Петков",гр.
Кнежа в отсечката от
ул. "Т.Каблешков" до
ул. "Х. Димитър"
Санитарни
помещенияпристройка към ОУ
"Отец Паисий", гр.
Кнежа
Закупуване на роял за
НЧ „Борба 1896“, гр.
Кнежа
Проектиране на обект
„Основен ремонт,
паркоустрояване,
благоустрояване и
алейно осветление на
съществуваща
пешеходна алея и
тротоарите,
продължаващи от нея

0

10
170

10
170

0

0

0

0

0

0

10 170

0

20
000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24
000

24
000 1 510 1 510

0

0

0

0

25 510

0

0

0

0

25
584

25
584

0

0

0

0

25 584

0

0

0

10
856

24
000

24
000

36
000

36
000

0

0

0

0

0

0

0

64
224

64
224

0

0

64 224

0

0

0

10
000

0

0

43
921

43
921

0

0

53 921

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

11 261

11 261

0

0

0

0

13
800

11
500

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0 7 345 6 600 5 855

0

0

0

0

70 856

0
6 600
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заедно с контактното
озеленяване от ул.
„Огоста“ до
пешеходен мост на р.
Гостиля“
1 Коледна украса5 шейна и снежен човек
Изграждане на
външна канализация
1 на ОУ „Васил
6 Левски“, гр. Кнежа
Доставка на
автомобил1 употребявана
7 автовишка
Изготвянето на
инвестиционни
проекти и оценка за
съответствието със
съществените
изисквания към
строежите на
инвестиционен проект
за обект: Изграждане
на .„Център за
обществена подкрепа”
в УПИ II- 155 по ЗРП
на с. Бреница, община
1 Кнежа, област
8 Плевен“
Ремонт и
реконструкция на
площад, находящ се в
кв. 167 по ЗРП на гр.
1 Кнежа /Динковски
9 площад/
ОБЩО:

2.

0

0

0

0 2 931 2 931

0

0

0

0

2 931

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

41 41 13
400
2

0

0

0

0

0

0

41 132

0

0

0

16
200

0

0

0

0

0

0

16 200

0

0

0 25503

0

0

0

0

0

0

25503

2 710

2 710

75 170

72 125

150 000

144 145

90 000

183 900

183 900

11261

414141

С разликата от обект в т. 13 „Закупуване на роял за НЧ „Борба 1896“, гр.

Кнежа“ в размер на 2 300.00 лв. да се актуализира §10-00 „Издръжка“, дейност

„Читалища“.
3.

С разликата от обект в т. 14 „Проектиране на обект „Основен ремонт,

паркоустрояване, благоустрояване и алейно осветление на съществуваща пешеходна
алея и тротоарите, продължаващи от нея заедно с контактното озеленяване от ул.
„Огоста“ до пешеходен мост на р. Гостиля“ в размер на 6 600.00 лв да се актуализира
§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни нужди“, дейност „Резерв“. Същата
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разлика да се предвиди за обект: „Проектиране на обект „Основен ремонт,
паркоустрояване, благоустрояване и алейно осветление на съществуваща пешеходна
алея и тротоарите, продължаващи от нея заедно с контактното озеленяване от ул.
„Огоста“ до пешеходен мост на р. Гостиля“ в бюджет 2018 г.
3)

Докладна записка с вх. №0800-248-1/12.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на
заповед от Община Кнежа в полза на Агенция за социално подпомагане,
обезпечаващ заявения размер на авансово плащане по Договор №BG16RFOP0013.002-0064-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект:
„Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа“ , докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме 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 подкрепи проекта
за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №534
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
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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 73 810,00
/Седемдесет и три хиляди осемстотин и десет лева/ в полза на поемателя
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за обезпечаване на
авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG16RFOP001-3.002-0064-C02 за проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Кнежа“, сключен между Община Кнежа и Агенция за социално подпомагане.
4)

Докладна записка с вх. №0800-255-1/14.12.2017 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.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №535
На основание чл.17, ал.1, т.8 във връзка чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Община Кнежа да осигури от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от
ЗУО оборотни средства за финансиране на данък върху добавената стойност (ДДС) за
дейностите по проектно предложение “Изграждане на инсталация за предварително
третиране и инсталации за компостиране, в рамките на регионалната система за
управление на отпадъците в регион Оряхово”, преди данъкът да бъде възстановен от
НАП, както следва:
•

Финансиране на 25% (двадесет и пет процента) от оборотните средства,

необходими за покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за
предварително третиране и за дейности, общи за проектното предложение, но не повече
от размера на натрупаните отчисления;
•

Финансиране на една трета от оборотните средства, необходими за

покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране
на територията на Община Оряхово, но не повече от размера на натрупаните
отчисления;
2. Финансирането ще се осъществи от отчисленията по чл.64 от ЗУО при
условие, че след възстановяване на ДДС от НАП, общината се задължава да внесе по
банковата сметка на РИОСВ – Враца възстановената сума.
5)

Докладна записка с вх. №0800-245-1/12.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно актуализация на
Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г., 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 4.5 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №536
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35, ал.
1 и чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа одобрява и приема Актуализиран документ за
изпълнение на Общинския план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г. и Програма
за реализация на плана.
2. Задължава кмета на Община Кнежа да публикува Актуализирания документ
за изпълнение на ОПР на интернет страницата на Общината и на портала за
обществени консултации на Министерския съвет.
6)

Докладна записка с вх. №0800-247-1/12.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на
Община Кнежа с проект „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни
води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. „Драва“ – от
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о.к.117 до о.к.356“ за финансиране от Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда
и водите, 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 4.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №537
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа подкрепя инициативата на Община Кнежа да
кандидатства

за

финансиране

от

ПУДООС

на

проект

„Изграждане

на

канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул.
„Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. „Драва“ – от о.к.117 до о.к.356“.
2. Определя проектното предложение като приоритетно , отговарящо на
заложените цели, приоритети и мерки в Общинския план за развитие на Община Кнежа
за периода 2014-2020 г., а именно:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Разширение и модернизация на инфраструктурата,
осигуряваща по-добро качество на живот и утвърждаване на местната идентичност.
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Приоритет 2. Подобряване инфраструктурата, осигуряваща по-добри условия за
екологосъобразен, здравословен и пълноценен живот: Мярка 2.1. Рационално
управление и ползване на водните ресурси – Разширение и допълнение на
водоснабдителната и канализационна мрежа в Общината.
7)

Докладна записка с вх. №0800-243-1/12.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Плевен, 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 4.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №538
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №13 за управление и упражняване
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правата на Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с
общинско участие в капитала, приета от Общински съвет-Кнежа, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
I. Общински съвет-Кнежа упълномощава Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на
Община Кнежа да представлява Община Кнежа на извънредното заседание на Общото
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен, насрочено за 15.01.2018
г. от 10:00 часа в Заседателната зала на сградата на Областна администрация-Плевен
при следния обявен дневен ред:
1. Одобряване и приемане на обобщена инвестиционна програма на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен;
2. Одобрение и приемане на подробната инвестиционна програма за 2017 г. на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен;
3. Други.
II. Упълномощеното лице да гласува по обявения и посочен по-горе дневен ред,
както намери за добре, като има право да подписва и получава всякакви документи,
свързани с извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен.
III. При обективна невъзможност на упълномощеното лице по т. I от докладната
записка да участва в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК-Плевен, Общински съвет-Кнежа упълномощава Капка Ангелова Митева – зам.кмет на Община Кнежа със същите права, посочени по-горе.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.
8)

Докладна записка с вх. №0800-253-1/14.12.2017 година от Капка

Ангелова Митева - зам.-кмет на Община Кнежа и председател на комисията за
провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Аспарухов вал" ЕООД,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме за сведение.
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Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за сведение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме за
сведение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се прочете докладната записка на редовното за м. декември 2017 година
заседание на Общинския съвет, за да се запознае обществеността с резултатите.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се приеме за сведение.
2. Докладната записка да бъде прочетена на редовното за м. декември 2017
година заседание на Общински съвет-Кнежа, за да се запознае обществеността с
резултатите.
Данаил Огнянов напусна заседанието.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението за решение на Постоянната комисия по бюджет финанси.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Данаил Огнянов зае мястото си в залата.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №539
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение докладната записка.
2. Докладната записка да бъде прочетена на редовното за м. декември 2017
година заседание на Общински съвет-Кнежа, за да се запознае обществеността с
резултатите.
9)

Докладна записка с вх. №0800-254-1/14.12.2017 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно възлагане на управлението
на „Аспарухов вал“ ЕООД, докладва г-жа Цветелина Калчева.
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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 Катя Герговска предложи всяка една точна от докладната записка да бъде
подложена на гласуване по отделно.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура по гласуване на
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – 3.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 1-ва от докладна 4.9 от Дневния ред.
Гласували поименно „За“ - 11; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №540
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 23, ал. 1, т.9, чл. 38, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 45, ал. 1 от Наредба №13 на Общински съвет-Кнежа за управление и
упражняване правата на Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски
дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа упълномощава кмета на Община Кнежа да сключи с
Михаил ******** Хичков, ЕГН **********, постоянен адрес област Плевен, община
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Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Христо Ботев“ №8, блок „Младост“, вх. Б, ет. 6, ап. 18, договор
за възлагане на управлението на „Аспарухов вал“ ЕООД за срок от 3 години.
Мотиви:
- фактическо основание – изпълнение на Решение №476 по Протокол №44 от
31.08.2017 г. на Общински съвет-Кнежа за провеждане на конкурс за възлагане на
управлението на „Аспарухов вал“ ЕООД;
- правно основание – чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 23, ал. 1, т. 9, чл. 38, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 45, ал. 1 от Наредба №13 на Общински съвет-Кнежа за управление и
упражняване правата на Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски
дружества с общинско участие в капитала.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2-ра от докладна 4.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 10; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №541
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1
от Наредба №13 на Общински съвет-Кнежа за управление и упражняване правата на
Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с общинско
участие в капитала, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа определя месечно възнаграждение на управителя на
Дружеството в размер на 300 на сто от отчетната средна брутна работна заплата в
„Аспарухов вал“ ЕООД.
Мотиви:
- фактическо основание – изпълнение на Решение №476 по Протокол №44 от
31.08.2017 г. на Общински съвет-Кнежа за провеждане на конкурс за възлагане на
управлението на „Аспарухов вал“ ЕООД;
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- правно основание – чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1
от Наредба №13 на Общински съвет-Кнежа за управление и упражняване правата на
Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с общинско
участие в капитала.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 3-та от докладна 4.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 10; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 3.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №542
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1
от Наредба №13 на Общински съвет-Кнежа за управление и упражняване правата на
Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с общинско
участие в капитала, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. След сключването на договор за управление на „Аспарухов вал“ ЕООД с
Михаил ******** Хичков да бъде извършена инвентаризация на финансовите и
нефинансови активи на дружеството, а тяхното предаване да бъде извършено от
Валентин ***** Калапиш на Михаил ******** Хичков с приемо-предавателен
протокол.
Мотиви:
- фактическо основание – изпълнение на Решение №476 по Протокол №44 от
31.08.2017 г. на Общински съвет-Кнежа за провеждане на конкурс за възлагане на
управлението на „Аспарухов вал“ ЕООД;
- правно основание – чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1
от Наредба №13 на Общински съвет-Кнежа за управление и упражняване правата на
Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с общинско
участие в капитала.
Страница 26 от 39

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.
10)

Докладна записка с вх. №0800-250-1/12.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Годишен
план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2018
г. , докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №543
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа одобрява Годишен план за ползване на дървесина в
горски територии, собственост на Община Кнежа за 2018 г.
2. Общински съвет възлага на кмета на Община Кнежа да утвърди Годишния
план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Кнежа за
2018 г.
11)

Докладна записка с вх. №0800-244-1/12.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно определяне начина на
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ползване на дървесина, която ще се добие от горски територии, собственост на
Община Кнежа за 2018 г. и цената за продажба на дървесината, докладва г-жа
Цветелина Калчева.
Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно да се докладва
само становището на постоянните комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура по гласуване на
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма,
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 4.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №544
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 112 от Закона за горите, чл. 5,
ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 50, т. 4, чл. 52, ал. 1 и по реда на чл. 54
и сл. от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти (изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г.) и Договор от 14.11.2002
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г., сключен между Община Кнежа и Държавно лесничейство, гр. Плевен, относно
съвместно създаване на тополови насаждения върху земи, извън горски фонд,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Общински съвет-Кнежа определя начина за ползване на дървесина, която

ще се добие от отдел 3 и подотдел „ш”, попадащ в имот №343004 и отдел 7 и подотдели
„е1” и „ж1”, попадащи в имот с номер №732055 по КВС на гр. Кнежа собственост на
Община Кнежа за 2018 г., в размер на 555 пл. куб. м (прогнозно количество стояща
маса) на прогнозна стойност 27 803 лв. /Двадесет и седем хиляди осемстотин и три
лева/ без ДДС и 33 363. 60 лв. с ДДС / Тридесет и три хиляди триста шестдесет и три
лева и шестдесет стотинки/ да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на
корен.
2.

Продажбата на стояща дървесина на корен да се осъществи чрез

провеждането на търг с явно наддаване по реда на Глава Трета, Раздел I oт Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, приета с Постановление № 316 от 24.11.2011 г. на Министерски съвет на РБ.
3.

В процедурата за продажба на стояща дървесина на корен чрез

провеждането на търг с явно наддаване могат да участват търговци, регистрирани в
публичния регистър по чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за
регистрация за съответната дейност.
4. Общински съвет-Кнежа определя начална цена за продажба на стояща
дървесина на корен – топола на прогнозни количества дървесина по категории и
сортименти, както следва:

Сортименти

Отдел
3ш

Трупи за шперплат
44
Трупи за бичене с
диаметър на тънкия край 40
над 30 см.
Трупи за бичене с
диаметър на тънкия край 30
от 18 до 29 см.

Отдел Отдел
7 ж1 7 е1

Общо
количество
пл. куб.м.

Единична Начална
цена (лв.) стойност
без ДДС
без ДДС

69

7 0

183

66,00

12 078

41

0

131

56,00

7 336

25

1

86

51,00

4 386

(лв.)
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Трупи за бичене с
диаметър на тънкия край
от 15 до 17 см.
Технологична дървесина
от средна
Технологична дървесина
от дребна
Дърва за огрев
Общо
5.

20

9

0

39

43,00

1 677

21

10

3

44

35,00

1 540

2

2

6

32,00

192

5

16

22

27,00

594

162

172

2

77

511

27

803

Общински съвет-Кнежа определя начална цена за продажба на стояща

дървесина на корен – топола на прогнозни количества дървесина, в случай, че по време
на работа от спечелилото лице търга се добият и реализират следните видове
сортименти:

Сортименти

Единична цена без ДДС
(лв./пл. куб. м.)

Мертеци

38,00

Технологични дърва

33,00

ОЗМ (обли занаятчийски материали)

41,00

6. Добитата вършина да се предостави за реализиране от Община Кнежа.
7. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Общината да сключи договор с
Държавно горско стопанство-Плевен, с който да се възложи издаването на
позволителни за сеч в описаните по-горе отдел и подотдели на юридическо лице,
регистрирано в Изпълнителна агенция по горите, спечелило процедурата за продажба
на дървесината, както и да извърши следните дейности:
7.1. да извърши измерване, окачествяване, кубиране и маркиране на дървесина в
лежащо състояние;
7.2. да изготвя приемо-предавателни протоколи за продажба на дървесината;
7.3. да издава превозни билети за транспортиране на отсечената дървесина от
описаните в т.1 от докладната отдел и подотдели;
7.4. след приключване на сечта да се освидетелстват сечищата в описаните в т.1
имоти.
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8. Община Кнежа да получи 50% и Държавно горско стопанство-Плевен 50 %
от добитата и реализирана дървесина от отдел 3 подотдел „ш” и отдел 7 подотдели
„е1” и „ж1”, след приспадане на направените разходи поравно между двете страни и по
т.7 от докладната за отдел 3 подотдел „ш” и отдел 7 подотдели „е1” и „ж1”, съгласно
утвърден ценоразпис на административните и технически услуги, извършвани от
Северозападно държавно предприятие и териториалните му поделения, в сила от
01.06.2016 г.
9. За участие в процедурата кандидатите могат да изтеглят документацията от
интернет страницата на Община Кнежа без заплащане на такса или да я закупят от
Община Кнежа за сумата от 10 лв., съгласно разпоредбата на чл.9в, ал.3 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, която гласи, че цената на документацията не може да надвишава
действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване.
10. Въз основа на резултатите от проведения търг, кметът на Общината да
издаде заповед и да сключи договор със спечелилия търга лице в нормативно
регламентираните срокове.
11. Начин на публикация - РТВ – Кнежа, официален интернет сайт на Общината
и табло за обяви в сградата на Община Кнежа в сроковете, посочени в чл. 54 от Наредба
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
12. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Общината да организира
провеждането на търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен,
съгласно горните решения.
13. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да предприеме
всички изискващи се действия по изпълнение на приетите решения и по
организирането и провеждането на съответните процедури, съгласно Закона за горите и
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти (изм. ДВ,бр.55 от 7.07.2017 г.).
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12)

Докладна записка с вх. №0800-238-1/06.12.2017 г. от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предложение с вх. №9400872/29.11.2017 г. от Христинка Берковска и Дилян Берковски за изкупуване на
недвижим имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността, докладва г-жа
Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.12 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №545
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 12 /дванадесет/ квадратни метра и разгъната
площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра, строително петно №54, 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“ №72„и“ при граници и съседи, съгласно скица
№438/24.11.2017 г., издадена от Община Кнежа за сумата от 10 000 лв. /Десет хиляди
лева/.
13)

Докладна записка с вх. №2900-34/04.12.2017 г. от Валери Пламенов

Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно предоставената
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временно възстановима финансова помощ в размер на 300 000 лева от бюджета на
Община Кнежа с Решение №135/30.08.2012 година.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага срокът за връщане на предоставената временно
възстановима финансова помощ в размер на 300 000 лева да бъде удължен до
20.12.2018 година.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага
срокът за връщане на предоставената временно възстановима финансова помощ в
размер на 300 000 лева да бъде удължен до 20.12.2018 година.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага срокът за връщане на
предоставената временно възстановима финансова помощ в размер на 300 000 лева да
бъде удължен до 20.12.2019 година.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага срокът за връщане на предоставената временно възстановима финансова
помощ в размер на 300 000 лева да бъде удължен до 20.12.2018 година.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага срокът за връщане на
предоставената временно възстановима финансова помощ в размер на 300 000 лева да
бъде удължен до 20.12.2019 година.
Г-н Валери Лачовски предложи решението да бъде взето така, както е
предложено на заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси и предложи
Общинска администрация да провери дали има вариант капиталът на Община Кнежа в
„МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да се увеличи и по този начин временно възстановимата
финансова помощ да бъде прехвърлена и вече да не бъде дължима.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
последното направено предложение от г-н Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛКнежа“ ЕООД.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №546
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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. Срокът за връщане на предоставената от бюджета на Община Кнежа с
Решение №135/30.08.2012 год. временно възстановима финансова помощ в размер на
300 000 /Триста хиляди/лева на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да бъде удължен до 20.12.2019
година.
2. Възлага на Общинска администрация да провери дали има възможност да се
увеличи капиталът на Община Кнежа в „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД и по този начин
временно възстановимата финансова помощ да бъде прехвърлена и вече да не бъде
дължима.
14)

Искане с вх. №6700-418/01.12.2017 г. от Светлана Господинова

Калапишева – директор на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа, относно опрощаване
на такса битови отпадъци на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа за 2017 година,
докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се опрости сумата за такса битови отпадъци за
2017 година на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа в размер на 16 972,82 лева.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
опрости сумата за такса битови отпадъци за 2017 година на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр.
Кнежа в размер на 16 972,82 лева.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се опрости сумата
за такса битови отпадъци за 2017 година на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа в размер на
16 972,82 лева.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се опрости сумата за такса битови отпадъци за 2017 година на ПГЗ „Стефан
Цанов“, гр. Кнежа в размер на 16 972,82 лева.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се освободи ПГЗ
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„Стефан Цанов“, гр. Кнежа от заплащане на такса битови отпадъци за 2017 година в
размер на 16 972,82 лева.
Г-н Илийчо Лачовски предложи ПГЗ „Стефан Цанов“ да не бъде освободено от
такса битови отпадъци, а средствата да бъдат заложени и целево с новия бюджет да се
преведат на училището за капиталови разходи – за поддръжка на материалната база,
ремонтни дейности и др.
Г-жа Малина Цолова предложи да се приеме предложението на г-н Илийчо
Лачовски и решението да бъде, че Общински съвет-Кнежа не освобождава ПГЗ
„Стефан Цанов“ от заплащане на такса битови отпадъци. Останалата част от
предложението на г-н Илийчо Лачовски да се обсъди при приемането на бюджета.
Г-н Илийчо Лачовски отговори, че сега трябва да бъде взето това решение.
Средствата да бъдат възстановени на училището за извършване на целеви разходи и
ремонт на материално-техническата база.
Г-жа Малина Цолова направи предложение от такса битови отпадъци да се
освободят читалищата.
Г-н Росен Пещенски поиска 5-минутна почивка.
Г-жа Герговска обяви почивка по искане на председател на група.
След изтичане времето за почивка се направи проверка за установяване на
кворум. Заседанието продължи с 15 общински съветници.
Г-н Симеон Шарабански предложи да не се ограничава училището за какво да се
използват средствата.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
направените предложения от г-н Илийчо Лачовски и г-н Симеон Шарабански.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №547
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение първо и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и
такси и чл. 8, ал. 1 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Не освобождава от такса битови отпадъци ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа за
2017 година в размер на 16 972,82 /Шестнадесет хиляди деветстотин седемдесет и два
0,82/лева.
2. Средствата в размер на 16 972,82/Шестнадесет хиляди деветстотин седемдесет
и два 0,82/ лева да бъдат върнати на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа за покриване на
разходи чрез бюджета за 2018 година на Община Кнежа.
15)

Искане с вх. №6700-422/04.12.2017 г. от Николай Александров

Бачийски – директор на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа, относно
опрощаване на такса битови отпадъци на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр.
Кнежа за 2017 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се опрости сумата за такса битови отпадъци за
2017 година на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа в размер на 4 614,58 лева.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
опрости сумата за такса битови отпадъци за 2017 година на ПГМЕТ „Христо
Смирненски“, гр. Кнежа в размер на 4 614,58 лева.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се опрости сумата
за такса битови отпадъци за 2017 година на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа в
размер на 4 614,58 лева.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се опрости сумата за такса битови отпадъци за 2017 година на ПГМЕТ
„Христо Смирненски“, гр. Кнежа в размер на 4 614,58 лева.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се освободи ПГМЕТ
„Христо Смирненски“, гр. Кнежа от заплащането на такса битови отпадъци за 2017
година в размер на 4 614,58 лева.
Г-н Николай Бачийски каза, че ако се освободи от заплащане на такса битови
отпадъци за 2017 година ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа, ще ангажира
учениците по време на практика да изработят оборудване – кошчета, табели и т.н за
зоопарк „Гергана“.
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Г-н

Илийчо

Лачовски

обясни,

че

по

предходната

докладна

записка

предложението му не е от нежелание за освобождаване от таксата, а за да се уреди по
някакъв начин въпросът с таксата битови отпадъци за училищата. По този начин не се
освобождават и се спазва добра данъчна дисциплина и събираемост на задълженията.
По-различен е случаят с ПГМЕТ „Христо Смирненски“, защото те са държавно
училище и държавата е предвидила да се заплати тази такса. Г-н Илийчо Лачовски
заяви, че това е негово мнение и тези средствата ще се разходват за училищата.
Г-н Николай Бачийски оттегли депозираното от него искане.
16)

Предложение

с

вх.

№6300-18/18.12.2017

година

от

Цветомил

Савчовски – координатор на ФПС „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“, гр. Кнежа, относно
обособяване на Коледна гора, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. В двора на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, находящ се в УПИ I-2968 в кв. 183 по ЗРП
на гр. Кнежа да бъдат засадени живи коледни елхи, които са ползвани през коледните и
новогодишните празници.
2. Залесяването да се извършва контролирано от членовете на ФПС „ЗЕЛЕНИ
БАЛКАНИ“, гр. Кнежа след съгласуване с Общинска администрация-Кнежа.
Дилян Беновски напусна заседанието.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.16 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №548
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. В двора на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, находящ се в УПИ I-2968 в кв. 183 по ЗРП
на гр. Кнежа да бъдат засадени живи коледни елхи, които са ползвани през коледните и
новогодишните празници.
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2. Залесяването да се извършва контролирано от членовете на ФПС „ЗЕЛЕНИ
БАЛКАНИ“, гр. Кнежа след съгласуване с Общинска администрация-Кнежа.
ПО ПЕТА ТОЧКА – Други.
Председателят на Общински съвет-Кнежа информира общинските съветници, че
съгласно решение на Председателския съвет има възможността да запознае всички с
Докладна от Светлана Калапишева – Директор на ПГЗ „Стефан Цанов“. В Докладната
се изброяват наградите и отличията с които е удостоено училището през 2017 година.
Г-жа Катя Герговска прочете благодарственото писмо от Миглена Трънска,
адресирано до кметовете и общинските съветници.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви, че в деловодството на
Общински съвет е постъпила Жалба от г-н Валентин Калапиш и своевременно е
изискано становище от Общинска администрация по нея. Обсъждайки материалите е
станало ясно, че всички са запознати с Жалбата от г-н Валентин Калапиш и със
становището на Общинска администрация.
Г-жа Катя Герговска даде думата на г-н Валентин Калапиш.
Г-н Валентин Калапиш уточни, че няма да се спира на Жалбата. Тя е внесена до
ОбС, и според него становището на ОбА е безсмислено. Вече е взето решение, преди да
се разглежда жалбата. Той обясни, че не е виждал становището на ОбА. Заяви, че за
него е обидно и решението ще бъде обяснено на цялата общественост, ще бъде жалено
и ще бъде изпратено на КПУКИ. Той благодари на хората, които са се въздържали,
затова, че са разбрали за конфликта.
Г-н Николай Бачийски попита на каква стойност възлиза закупуването на т.нар.
лепачка и защо Дружеството ,,Аспарухов вал‘‘ ЕООД, не си е закупило такава.
Г-н Валентин Калапиш отговори, че е икономически неизгодно за Дружеството,
тъй като струва около или над 20 000 лева.
Г-жа Катя Герговска даде думата на г-жа Станислава Нехризова.
Г-жа Станислава Нехризова обясни, че си позволява да вземе отношение по
жалбата, защото е била член на комисията за провеждане на конкурса. Тя поясни, че в
жалбата основния мотив е, че е налице конфликт на интереси. В документите на г-н
Михаил Хичков за конкурса е имало документ, който удостоверява с какво се занимава.
Комисията е работила по регламента, който е приет с решение на Общински съвет.
Одобрените от общинските съветници критерии са комплексни.
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Г-жа Катя Герговска даде думата на г-н Симеон Шарабански
Г-н Симеон Шарабански потвърди, че съветниците са се запознали със жалбата.
Той изрази смущението си от съдържанието на жалбата и от обяснението, че г-н
Михаил Хичков е изпълнявал задълженията си по трудов договор.
Г-н Симеон Шарабански заяви, че друго, което би искал да коментира и да
изрази възмущението си е от публикация, направена от фейсбук страницата на г-н
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно финансовите корекции, наложени
на Община Кнежа, мирният митинг, отношението към местния бизнес и др. Той смята,
че ако има нещо да се коментира и дебатира мястото е тук в залата на ОбС.
Г-н Илийчо Лачовски отговори на г-н Симеон Шарабански, че сам се
припознава, защото в посочената публикация не са цитирани конкретни имена, а и
социалните мрежи дават право на всеки да изкаже личното си мнение и становище.
Г-н Лазар Мицаркин поздрави всички за това, което се прави за града. Той
постави въпросът с бездомните кучета и информира за случаи, в които граждани са
били нападнати.
Г-жа Герговска поздрави всички с настъпващите празници и им пожела здраве и
успехи.
След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1405 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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