ПРОТОКОЛ
№53
Днес, 07 февруари 2018 г., се проведе извънредно заседание на Общинския
съвет-Кнежа. От 17 общински съветници, в заседателната зала на Общински съветКнежа присъстват 15. Отсъстват г-н Данаил Огнянов и г-н Симеон Шарабански.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

1.

Р Е Д:

Докладна записка с вх. №0800-28-1/05.02.2018 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение
№554/30.01.2018 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 година.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-28-1/05.02.2018 година
от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на
Решение №554/30.01.2018 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018
година, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси и Комисията по икономическо
развитие, бюджет, финанси, данъчна политика, общинска собственост и здравна
политика след съвместно заседание предлагат:
Към предложението за решение на докладната записка да се направят следните
промени и се добави и нов текст:
- точка 3 да има следния вид - От т. V. Утвърждава разходи по функции, т.5
Приема следните лимити за разходи, т. 5.3 Разходи за представителни цели на
Председателя на ОбС да се осигурят 1 000 лв.
- да се добави точка 4, която да има следния вид - Средствата в размер на 3 000
лв., съгласно т. 1 и т. 3 от настоящето решение, да бъдат преведени като еднократна
помощ на Елка Огнянова Гъркова-Цветкова.
- да се добави точка 5, която да има следния вид - На основание чл. 60, ал. 1 от
АПК и във връзка с писмо с вх. № 9400-85/05.02.2018 г. от Венетка Гъркова за средства
необходими за лечение на дъщеря й Елка Огнянова Гъркова-Цветкова Общински съветКнежа допуска предварително изпълнение на настоящето решение.
Подкрепят докладната записка с направените промени и допълнения.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Първа от Дневния ред - предложението за решение на Комисията по бюджет и
финанси и Комисията по социална политика.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №562
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 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, чл. 60,
ал. 1 от АПК и писмо с вх. № 9400-85/05.02.2018 г. от Венетка Гъркова за средства
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необходими за лечение на дъщеря й Елка Огнянова Гъркова-Цветкова, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя т.V. Утвърждава разходи по функции, т. 3. Утвърждава разчет за
целеви разходи и субсидии, т. 3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за
социално подпомагане от докладна записка по Протокол № 52/30.01.2018 г. и Решение
№ 554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г. и т. І. Функция
общи държавни служби, т.1.1. Общинска администрация от Приложение № 5 Справка
проект за разпределение на разходите за делегираните от държавата дейности и
общински дейности за 2018 г. на Община Кнежа, както следва:
№ по
ред

Позиция
Издръжка - & 10-00 /от приложение
№ 5/
Обезщетения и помощи по решение
на Общински съвет - & 42-14 /от
докладна записка/

1.
2.

План било

Разлика

508 563

План
става
506 563

12 000

14 000

2 000

2 000

2. Изменя от докладна записка за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г.,
т. V. Утвърждава разходи по функции, т.5 Приема следните лимити за разходи, т.5.2. и
т.5.3, както следва:
№ по
ред
1.
2.

Позиция

План било

Разлика

т.5.2.Разходи за представителни цели
на Кметовете на Общината
т.5.3.Разходи за представителни цели
на Председателя на ОбС

План
става

10 171

10 131

40

5 086

5 066

20

3. От т. V. Утвърждава разходи по функции, т. 5 Приема следните лимити за
разходи, т. 5.3 Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС да се осигурят
1 000 лв.
4. Средствата в размер на 3 000 лв., съгласно т. 1 и т. 3 от настоящето решение,
да бъдат преведени като еднократна помощ на Елка Огнянова Гъркова-Цветкова.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и във връзка с Писмо с вх. № 940085/05.02.2018 г. от Венетка Гъркова за средства необходими за лечение на дъщеря й
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Елка Огнянова Гъркова-Цветкова Общински съвет-Кнежа допуска предварително
изпълнение на настоящето решение.
След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1715 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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