ПРОТОКОЛ
№51
Днес, 12 януари 2018 г., се проведе извънредно заседание на Общински съветКнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстваха всички 17
общински съветници.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
00
17 часа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на проекта за дневен ред.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.
Докладна записка с вх. №0800-10-1/10.01.2018 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно възлагане на управлението
на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.
2.
Докладна записка с вх. №0800-8-1/09.01.2018 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на
Община Кнежа по проект „Красива България“, Кампания-2018 г.
3.
Докладна записка с вх. №0800-11-1/10.01.2018 година 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 №BG05FMOP0013.002-0064-C03 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект:
„Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа“.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
Г-н Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;
Г-н Цветомир Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа;
Г-жа Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа;
Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница, общ. Кнежа;
Г-жа Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;
Г-жа Цветелина Калчева – директор на дирекция
администрация“ при Община Кнежа;
7. Г-н Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;
8. Г-н Валентин Калапиш;
9. Г-н Михаил Хичков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Специализирана

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение да се докладват само
предложенията за решение по докладните записки.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението на г-жа Малина Цолова.
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Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-10-1/10.01.2018 година
от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно възлагане на
управлението на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, 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 Първа от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №549
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, предложение последно, и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 23, ал. 1, т. 9 и т. 10 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 освобождава назначеният с Решение №465 по
Протокол №42/31.07.2017 г. на Общински съвет-Кнежа временно изпълняващ
длъжността управител на „Аспарухов вал“ ЕООД Валентин Йозов Калапиш;
2. Общински съвет-Кнежа избира за управител на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр.
Кнежа Михаил Димитров Хичков, ЕГН 6810231882, постоянен адрес област Плевен,
община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Христо Ботев“ №8, блок „Младост“, вх. Б, ет. 6, ап. 18,
за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договор за управление;
3. Задължава новия управител Михаил Димитров Хичков да заяви заличаването
на стария управител – Валентин Йозов Калапиш по партидата на „Аспарухов вал“
ЕООД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
4. Задължава Михаил Димитров Хичков да заяви вписването си като управител
по партидата на „Аспарухов вал“ ЕООД в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-8-1/09.01.2018 година от
Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване
на Община Кнежа по проект „Красива България“, Кампания-2018 г., докладва гжа 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.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Втора от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №550
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа подкрепя Община Кнежа да кандидатства по проект
„Красива България”, Мярка М02 с проектно предложение „Проект за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Лиляна
Димитрова“, с. Еница, община Кнежа“ и одобрява осигуряването на изискуемото
съфинансиране от 50 % от общия бюджет на проекта в размер на 87 728,00 лв.
/Осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и осем лева/ с ДДС. Средствата да
бъдат предвидени при изготвянето на общинския бюджет за 2018 г.
2. Определя проектното предложение като приоритетно, отговарящо на
заложените в ОПР на Община Кнежа: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване на условия
за духовно, физическо и социално развитие на населението.
Приоритет 1. Развитие на образователна, здравна, социална, културна и спортна
инфраструктура
Мярка 1.1. Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната,
социалната, културната инфраструктура в общината – Ремонт, подобряване на
материалната база и оборудването на детски градини и ясла.
3. Задължава кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение в
Регионалното звено в гр. София, съгласно изискванията на Проект „Красива България“.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-11-1/10.01.2018 година
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 №BG05FMOP0013.002-0064-C03 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 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 Трета от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №551
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:
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1. Отменя Решение №534 по Протокол №50 от заседание на Общински съветКнежа, състояло се на 22.12.2017 година.
2. 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 №
BG05FMOP001-3.002-0064-C03 за проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Кнежа“, сключен между Община Кнежа и Агенция за социално подпомагане.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1720 часа.

Протоколчик:
/Галя Късовска/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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