ПРОТОКОЛ
№55
Днес, 30 март 2018 г., се проведе редовното за м. март 2018 година заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
всички 17 общински съветници.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
17 часа.
00

Г-жа Катя Герговска представи Весела Фератова и Янислав Пеловски – деца от
ДГ „Звездица“, гр. Кнежа, които поздравиха присъстващите с народни песни по случай
наближаващите Великденски празници.
Г-жа Катя Герговска информира, че след заседанието на Председателски съвет е
постъпила следната докладна записка, която беше разгледана от Постоянните комисии:
1. Докладна записка с вх. №0800-68-1/26.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем
обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – „Метален навес“ пред съществуващ хотел „Филис“ в
УПИ II 4141 кв. 124 по ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен и предложи тя
да бъде включена в дневния ред на заседанието.
Г-жа Катя Герговска обясни, че по предложение на Постоянните комисии към
Общински съвет от дневния ред отпадат следните докладни записки:
1. Докладна записка с вх. №0800-54/15.03.2018 г. от Данаил Силятинов Огнянов
– общински съветник, относно персонални промени в структурата на Общинската
администрация и Местни дейности.
2. Докладна записка с вх. №1000-33/20.03.2018 г. от Цветан Дашов Иванов –
кмет на Кметство с. Лазарово, относно изпълнение на решение на Общински съветКнежа.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. март 2018 година заседание на Общинския
съвет с направените предложения за промяна.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Отчет за дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2017 г. и

Годишен финансов отчет за 2017 г.
2.

Отчет за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2017 г. и Годишен

финансов отчет за 2017 г.
3.

Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.

Бреница за 2017 г.
4.

Отчет за дейността на Кметство с. Еница за 2017 г.

5.

Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.

Лазарово за 2017 г.
6.

Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Кнежа за

7.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-53-1/13.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

2017 г.

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение
на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г.
2)

Докладна записка с вх. №0800-57-1/19.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 г.
за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г.
3)

Докладна записка с вх. №0800-63-5/20.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно промяна на Решение №554 по Протокол
№52 от 30.01.2018 г. на ОбС-Кнежа за приемане бюджета на Община Кнежа в частта V.
Утвърждава разходи по функции, т. 6 Утвърждава структурата на Общинска
администрация, съгласно Приложение №7.
4)

Докладна записка с вх. №0800-64/20.03.2018 г. от Катя Герговска –

председател на Общински съвет-Кнежа, относно промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, 2015-2019 г.
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5)

Докладна записка с вх. №0800-52-1/13.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа с
проект за модернизация на материалната база на Общинския социален комплекс в град
Кнежа.
6)

Докладна записка с вх. №0800-61-1/20.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Решение на ОбС-Кнежа за
създаването на общинско социално предприятие „Шивашки цех гр. Кнежа“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP0012.010 „Развитие на социалното предприемачество“.
7)

Докладна записка с вх. №0800-60-1/20.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно поемане на краткосрочен общински дълг –
кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за
изпълнение на проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен
достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа“,
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 16RFOP001-3.002003-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“.
8)

Докладна записка с вх. №0800-48-1/06.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на терен – частна общинска
собственост чрез явен търг.
9)

Докладна записка с вх. №0800-56-1/16.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на имоти публична
общинска собственост в землище Кнежа.
10)

Докладна записка с вх. №0800-65-1/21.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно вземане на решение от Общински съветКнежа, в качеството му на акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение –
Христо Ботев“ АД, град Враца за упълномощаване на представител на Община Кнежа,
относно постъпила покана за участие в редовно годишно Общо събрание на
акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – „Христо Ботев“ АД,
град Враца на 30.04.2018 г.
11)

Докладна записка с вх. №0800-68-1/26.03.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем
обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – „Метален навес“ пред съществуващ хотел „Филис“ в
УПИ II 4141 кв. 124 по ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
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12)

Писмо с вх. №6700-116/14.03.2018 г. от Светлана Калапишева – директор

на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа, относно отпускане на средства за отбелязване на
110 години от създаване на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа.
8.

Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

4.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

5.

Пламен Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница;

6.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

7.

Цветан Иванов – кмет на Кметство с. Лазарово;

8.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
9.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
10.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

11.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;

12.

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

13.

Михаил Хичков – управител на ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа;

14.

Ангел Горнишки – управител на „Кнежа газ“ ООД;

15.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основните
материали да се докладват само становищата на Постоянните комисиите, а по
останалите докладни записки да се докладват предложенията за решение и съответно
становищата на Постоянните комисии.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
процедурното предложение.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр.
Кнежа за 2017 г. и Годишен финансов отчет за 2017 г.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приемат Отчетите.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приемат Отчетите.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приемат
Отчетите.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приемат Отчетите.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчет за
дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2017 г. и Годишен финансов отчет за
2017 г.
Г-жа Малина Цолова каза, че в Отчета няма отчетени загуби на вода и попита
дали има такива, в какъв процент са и какво е съотношението спрямо 2016 г.; зададе
въпрос, касаещ събраните води на вход и изход, поради факта, че в Отчета има разлика
и водите на вход са по-малко в сравнение с тези на изход; обясни, че й е направило
впечатление, че има разминаване в отчетените в таблицата за краткотрайни активи, в
частта вземания от клиенти и доставчици и други вземания, и същите отчетени в
Приложение №5 на Отчета и попита от къде идва несъответствието; в таблица
Структура на приходите, са отчетени разходи – Разходи за ДМА, и поясни, че според
нея тези разходи не трябва да са в тази таблица, а това променя отчетения резултат;
друго нещо, което е направило впечатление са Вземания по липси и начети в размер на
37 000 лв. и зададе въпрос какви са тези средства, също така и какво представляват
Други разходи в размер на 18 000 лв., отчетени в структурата на разходите; на какъв
етап е наказателното производство с г-жа Росица Койнарска.
Г-жа Катя Герговска предложи отговорът на поставените въпроси

да бъде

писмен, за да може да бъде обстоен и изчерпателен. Тя попита г-жа Цолова дали
приема това предложение.
Г-жа Малина Цолова отговори, че няма проблем и също смята, че не е възможно
да се отговори на момента.
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Г-н Михаил Хичков се съгласи, че би било добре да може да отговори писмено
на зададените въпроси.
Г-н Борислав Цанковски зададе въпрос в какви размери са загубите на вода.
Г-н Михаил Хичков отговори, че са в размер на 56 %, а предходната година са
били 61%.
Г-н Илийчо Лачовски попита г-н Михаил Хичков дали разходите се влияят от
ремонтите и авариите. Възможно ли е по-малкият размер на разходите, да е свързан с
по-малкия брой аварии.
Г-н Михаил Хичков отговори, че авариите не са по-малко, но основният проблем
идва от факта, че трудно се зонират авариите и за да се отстрани една такава се налага
източване на целия разпределителен тръбопровод и оттам идват и големите загуби.
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 Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №574
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 Отчет за дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2017 г. и
Годишен финансов отчет за 2017 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2017 г. и
Годишен финансов отчет за 2017 г.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби не излиза с предложение за решение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология не излиза с
предложение за решение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приемат
Отчетите.
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приемат Отчетите.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчет за
дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2017 г. и Годишен финансов отчет за 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред - предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №575
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 Отчет за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2017 г. и Годишен
финансов отчет за 2017 г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Отчет за работата и изпълнението на бюджета на
Кметство с. Бреница за 2017 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 Отчет за
работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Бреница за 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред - предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №576
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 Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Бреница
за 2017 г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Отчет за дейността на Кметство с. Еница за 2017
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 Отчет за
работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Еница за 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред - предложението за решение на Постоянната комисия
по бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №577
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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. Приема Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Еница за
2017 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА - Отчет за работата и изпълнението на бюджета на
Кметство с. Лазарово за 2017 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 Отчет за
работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Лазарово за 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЕТА от Дневния ред - предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №578
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 Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.
Лазарово за 2017 г.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА - Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
Община Кнежа за 2017 г.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Да се приеме Годишния доклад;
2. Да се изиска информация в каква степен са отстранени нередностите, констатирани в
Годишния доклад, касаещи спортните клубове.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Да се приеме Годишния доклад;
2. Да се изиска информация в каква степен са отстранени нередностите,
констатирани в Годишния доклад, касаещи спортните клубове.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Годишния доклад.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Годишния доклад.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Годишен
доклад за дейността по вътрешен одит в Община Кнежа за 2017 г.
Г-жа Герговска поясни , че на заседанието на Постоянната комисия по бюджет и
финанси е била предоставена исканата информация съгласно решението на комисиите
по етика и земеделие.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ШЕСТА от Дневния ред - предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №579
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Приема Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Кнежа за
2017 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА – Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
7.1 Докладна записка с вх. №0800-53-1/13.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно Годишен доклад за 2017 г. за
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кнежа
2014-2020 г., 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 7.1 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №580
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, т. 4 от ЗРР и чл.
91 по ППЗРР, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа одобрява Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г.;
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2. Копие от Решението на Общински съвет-Кнежа и Годишния доклад да се
изпратят на председателя на Областния съвет за развитие – гр. Плевен в 7-дневен срок
от решението за одобрение.
3. Задължава кмета на Община Кнежа да публикува Годишния доклад за 2017 г.
за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 20142020 г. на интернет страницата на Общината.
Г-н Симеон Шарабански поиска думата, за да обясни отрицателния си вот, а
именно, че има мероприятия, които не са отчетени, а са проведени – едното е
състезанието по офроуд в с. Лазарово, което е проведено и отчетено и това, че не е
включено в Годишния доклад показва негативно отношение към кмета, който е и
председател на клуба АСК „Лазарово 4х4 Екстрийм“ и на обществеността, друго такова
мероприятие е театралният фестивал на млади таланти. Г-н Симеон Шарабански изрази
мнението си, че трябва да се отчитат и нереализираните проекти, като финансирането
на Местната инициативна група, която новия планов период не получи финансиране.
7.2 Докладна записка с вх. №0800-57-1/19.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски

–

кмет

на

Община

Кнежа,

относно

изменение

на

Решение

№554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г., докладва гжа 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
предложението за решение.
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 7.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №581
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 съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа и
докладна записка с вх. № email-317 на Общинска администрация-Кнежа от 22.02.2018
г. от кмета на с. Бреница Пламен Лъжовски, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя т. IV Приема програма за капиталови разходи за 2018 г. (поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) по Протокол
№52/30.01.2018 г. и Решение №554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община
Кнежа за 2018 г., т. 16 от Приложение №6 Поименен списък за разпределение на
капиталовите разходи по източник на финансиране и създава т. 16А, както следва:
№
по
ред

Проектно предложение по обекти

Модули за автоспирка – 2 броя в село
Бреница
16А. Лекотоварен автомобил за Кметство с.
Бреница

Капиталови разходи,
финансирани от
собствени приходи
План
План
било
става
собствени собствени
приходи
приходи

Разлика

16.

5 000

2 000

- 3 000

0

3 000

+ 3 000

2. Изменя от докладна записка за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018
г., т. 16 от Приложение №6 Поименен списък за разпределение на капиталовите
разходи по източник на финансиране, както следва:
№ по Проектно предложение по обекти
Проектно предложение по обекти
ред
Било
Става
16.
Модули за автоспирка – 2 броя в Модул за автоспирка – 1 брой в село
село Бреница
Бреница
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7.3 Докладна записка с вх. №0800-63-5/20.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно промяна на Решение №554 по
Протокол №52 от 30.01.2018 г. на ОбС-Кнежа за приемане бюджета на Община
Кнежа в частта V. Утвърждава разходи по функции, т. 6 Утвърждава структурата
на Общинска администрация, съгласно Приложение №7, 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
предложението за решение.
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 7.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №582
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 29а, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Предложение с вх. № 0800-63-3 на
Общинска администрация-Кнежа от 20.03.2018 г. от Катя Герговска – председател на
ОбС - Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. ОбС - Кнежа изменя V.Утвърждава разходи по функции, т.6 Утвърждава
структура на Общинска администрация, съгласно Приложение №7 от свое Решение
№554 по Протокол №52 от 30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа, в
следната насока: ОбС - Кнежа одобрява структурата и общата численост, считано от
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01.04.2018 г. на Общинска администрация - Кнежа, съгласно приложеното Приложение
№7, а именно:

2.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК ОбС – Кнежа допуска предварително

изпълнение на настоящото Решение предвид фактът, че изменението на чл. 29а от
ЗМСМА е влязло в сила считано от датата на обнародването на ЗИД на ЗМСМА, а
именно – 16.03.2018 г.
7.4 Докладна записка с вх. №0800-64/20.03.2018 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно промяна в Правилника за
организацията

и

дейността

на

Общински

съвет,

неговите

комисии

и

взаимодействието му с общинска администрация, 2015-2019 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 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
предложението за решение.
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 7.4 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №583
На основание чл. 29а, ал. 5, във връзка с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23,
предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 20152019 г., както следва:
„Организационно и технически дейността на Общинския съвет се
подпомага от звено, съгласно чл. 29а, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.“
2. Създава нов §7. „Направените промени в Правилника, съгласно Решение №
583 по Протокол №55 от 30.03.2018 г. влизат в сила 3 /три/ дни след обнародването му
на интернет страницата на Община Кнежа.“.
7.5 Докладна записка с вх. №0800-52-1/13.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа с
проект за модернизация на материалната база на Общинския социален комплекс
в град 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.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
предложението за решение.
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 7.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №584
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 с проект за
модернизация на материалната база на Общинския социален комплекс в град Кнежа
към Фонд „Социална закрила“ към МТСП;
2. Одобрява изискуемото съфинансиране на проекта в размер до 3 000,00 /Три
хиляди/ лева с ДДС, които ще бъдат осигурени от издръжката на Домашен социален
патронаж;
3. Задължава кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение
във Фонд „Социална закрила“ към МТСП.
7.6 Докладна записка с вх. №0800-61-1/20.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Решение на ОбС-Кнежа
за създаването на общинско социално предприятие „Шивашки цех гр. Кнежа“ по
Оперативна

програма

„Развитие

на

човешките

ресурси“,

Процедура

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, докладва г-жа
Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Страница 17 от 33

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
предложението за решение.
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 7.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №585
На основание чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.
21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие Община Кнежа да създаде общинско
социално предприятие „Шивашки цех гр. Кнежа“ по процедура BG05M9OP001-2.010
„Развитие на социалното предприемачество“, по ОП „Развитие на човешките ресурси
2014-2020“.
2. Приема „ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ШИВАШКИ ЦЕХ ГР. КНЕЖА“.
3. Определя проектното предложение като приоритетно, отговарящо на
заложените приоритети, цели и мерки в Общинския план за развитие на Община Кнежа
за периода 2014-2020 г.
4. За осигуряване на условия за осъществяване дейността на общинското
социално предприятие, Общински съвет-Кнежа предоставя за ползване общинско
имущество – склад, административен офис, стая за почивка на персонала, санитарноСтраница 18 от 33

битово помещение и производствена зала, находящи се в помощната сграда, в двора на
старата гимназия - училище „Кнежица”, с адрес гр. Кнежа, ул. "23 -ти септември" №3,
стр. кв. 91, УПИ VIII, пл. № 1072.
5. Дава съгласие в посочената сграда да се помещава социално предприятие към
Община Кнежа за срока на изпълнение на проекта и за период не по-малко от 6 месеца
след приключване на проектните дейности.
6. Дава съгласие да се запази функционирането на социалното предприятие,
както и заетостта на минимум 50 процента от новоназначените представители на
целевата група за период не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните
дейности.
7.7 Докладна записка с вх. №0800-60-1/20.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно поемане на краткосрочен общински
дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България –
ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект „Подобряване на образователната среда и
осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ
„Стефан Цанов“, гр. Кнежа“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG 16RFOP001-3.002-003-C01 по Оперативна програма „Региони в
растеж“, 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 предложението за решение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага

да се подкрепи

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.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 7.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №586
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 3, т. 2, чл. 5, ал.
1, т. 5, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинският дълг /ЗОД/, за реализацията на проект
„Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено
професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа” по ОПРР, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Община Кнежа да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на образователната среда и
осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан
Цанов“, гр. Кнежа”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG
16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“,
при следните основни параметри:
•

Максимален размер на дълга – 510 000,00 лева (Петстотин и десет

хиляди лева);
•

Валута на дълга – лева

•

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•

Условия за погасяване:

-

Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване.
-

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG
16RFOP001-3.002 - 003-С01 и/или от собствени бюджетни средства.
•

Максимален

лихвен

процент

–

шестмесечен

EURIBOR

плюс

максимална надбавка от 4.083%
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•

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
•

Начин на обезпечение на кредита:

-

Учредяване на залог върху вземанията на Община Кнежа по Договор за

безвъзмездна помощ № BG 16RFOP001-3.002 - 003-С01, сключен с Управляващия
орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията
за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
-

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Кнежа, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения
на Община Кнежа по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните
финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2.

Възлага и делегира права на кмета на Община Кнежа да подготви

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
7.8 Докладна записка с вх. №0800-48-1/06.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване на терен – частна общинска
собственост чрез явен търг, 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 предложението за решение.
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 7.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №587
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4, ал. 9 и по реда на чл.14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС,
чл. 51, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Кнежа, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем, чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно терен по чл. 56 от ЗУТ, с полезна площ 12 кв. м., находящ се в
УПИ II-4147, кв. 124 по ЗРП на гр. Кнежа на ул. „Марин Боев“ за поставяне на
павилион, съгласно скица №14/22.02.2018 г., издадена от Община Кнежа за срок от 5
години с първоначална тръжна цена 31,80 лева /Тридесет и един лева и осемдесет
стотинки/ без ДДС месечен наем и 38,16 лева /Тридесет и осем лева и шестнадесет
стотинки/ с включено ДДС месечен наем.
2. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете,
посочени в чл. 55, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа.
3. ОбС-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши всички
необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. ОбС-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане на търга да
сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
5. ОбС-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2018 година в частта, регламентираща управлението
на имоти – частна общинска собственост, съгласно т. 1 от докладната.
7.9 Докладна записка с вх. №0800-56-1/16.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на имоти

Страница 22 от 33

публична общинска собственост в землище Кнежа, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка, като началната тръжна цена да бъде последна постигната цена по договора за
наем на посочения в докладната записка имот.
Г-н Илийчо Лачовски даде разяснение, че последната постигната цена по
договора за наем на посочения имот е предложената в докладната записка начална
тръжна цена.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 7.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №588
На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за водите, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 11, чл.
14, ал. 7, по реда на ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 51, т. 2 и чл.
54, ал. 1 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. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа с настоящето
решение да обяви и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти –
публична общинска собственост, а именно: Имот № 096001 / нула, девет, шест, нула,
нула, едно/ в землището на гр. Кнежа с площ 6.540 дка. в местност ”Ненов геран” с
начин на трайно ползване - естествена водна площ при граници и съседи: имот №
095005 – пасище, мера, имот № 095003 – пасище, мера, имот № 095004 – пасище, мера,
имот № 096002 – ест. водна площ, и имот № 096002 / нула, девет, шест, нула, нула, две/
в землището на гр. Кнежа с площ 6.642 дка. в местност ”Ненов геран” с начин на
трайно ползване - естествена водна площ при граници и съседи: имот № 095005 –
пасище, мера, имот № 096003 - ест. водна площ, имот № 095004 – пасище, мера, имот
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№ 096001 - ест. водна площ с начална тръжна цена 461.37 лева / Четиристотин
шестдесет и един лева и тридесет и седем стотинки/ без ДДС годишен наем.
2. Имотът, подробно описан в т.1, да бъде отдаден под наем за срок от 7 години.
3. В договора за наем да се запишат следните клаузи:
-

Наемателят да не променя предназначението на обектите;

-

Наемателят да почиства язовирните клетки;

-

В едномесечен срок от подписването на договора, наемателят да

инициира процедура за снабдяване с разрешително за ползване на воден обект за
аквакултури и свързаните с тях дейности по реда на Закона за водите.
4. Наемателят, сключил договор за наем, се задължава да поддържа в изправност
язовирните стени и съоръжения към тях, както и да спазва разпоредбите на чл. 35, ал. 1
от Закона за защита при бедствия, чл. 138, ал. 3 от Закона за водите, Нaредба за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях и на контрол за техническото им
състояние от 14.10.2016 г. и чл. 12 от Правилника за правилната и безопасна
експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура.
5.

Наемателят

няма

право

да

преотстъпва

правата

си

по

наемното

правоотношение на трети лица.
6. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на Общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
7. До участие в търга да не се допускат юридически и физически лица със
задължения към Община Кнежа /с изключение на дължими вноски, но не изискуеми по
действащи договори/. Участниците да представят удостоверения, издадени от Община
Кнежа за липса на задължения от публичен и частен характер към Община Кнежа.
8. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, официален интернет сайт на Общината и
табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете посочени в чл. 55, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
9. Възлага на кмета на Община Кнежа организацията по провеждане на
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска
собственост, съгласно горните решения.
10. Въз основа на резултата от проведения търг, кметът на Общината да издаде
заповед и да сключи договор със спечелилия търга, в нормативно регламентираните
срокове.
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11.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година в частта, регламентираща
управлението с имоти-общинска собственост, съгласно горните решения.
7.10 Докладна записка с вх. №0800-65-1/21.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно вземане на решение от Общински
съвет-Кнежа, в качеството му на акционер в „Многопрофилна болница за активно
лечение – Христо Ботев“ АД, град Враца за упълномощаване на представител на
Община Кнежа, относно постъпила покана за участие в редовно годишно Общо
събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение –
„Христо Ботев“ АД, град Враца на 30.04.2018 г., 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 предложението за решение.
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 7.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №589
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 60, ал. 1 от Наредба №13 за управление и упражняване
правата на Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с
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общинско участие в капитала и във връзка с Покана с вх. №2900-5 на Общинска
администрация-Кнежа от 20.03.2018 г. от Орлин Цветков – изпълнителен директор на
МБАЛ „Христо Ботев“ АД, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа в качеството си на акционер на Многопрофилна
болница за активно лечение – „Христо Ботев“ АД, упълномощава Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, да представлява Общината на редовно годишно
Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение –
„Христо Ботев“ АД, насрочено за 30.04.2018 г. от 1300 часа в седалището и адреса на
управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни“ №66 в административната
сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3), при следния дневен ред:
1.1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на
Дружеството през 2017 г.;
1.2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., заверен
от регистриран одитор;
1.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2017 г.;
1.4. Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
1.5. Промяна в състава на Съвета на директорите;
1.6. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите;
1.7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението;
1.8. Промяна в капитала на Дружеството;
1.9. Промяна в Устава на Дружеството.
2. При липса на кворум на 30.04.2018 г. от 1300 часа, упълномощеното лице в
предходната точка да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на
Дружеството, което ще се проведе на 18.05.2018 г. от 1300 часа на същото място при
същия дневен ред.
3. 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна
болница за активно лечение – „Христо Ботев“ АД, което ще се проведе на 30.04.3018 г.
от 1300 часа, а при липса на кворум на 18.05.2018 г. от 1300 часа.
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4. При обективна невъзможност на упълномощеното лице по т. 1 от докладната
записка да участва в редовното годишно общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение – „Христо Ботев“ АД, Общински съветКнежа упълномощава Капка Ангелова Митева – заместник-кмет на Община Кнежа със
същите права, посочени по-горе.
7.11 Докладна записка с вх. №0800-68-1/26.03.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на
преместваем обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – „Метален навес“ пред съществуващ
хотел „Филис“ в УПИ II 4141 кв. 124 по ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен, 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 се коригира техническата грешка и да се чете „Метален навес с размери
1000/450 см с височина от 270 до 500 см“;
2. Да се допълни предложението за решение по следния начин: „Метален навес с
размери 1000/450 см с височина от 270 до 500 см, чиято площ не трябва да навлиза в
обхвата на пътното платно на ул. „Марин Боев“, гр. Кнежа“.
3. Да се приеме докладната записка с направените промени.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се отложи докладната
записка за следваща сесия до представяне на проект за визуализация на металния навес.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
Предложението за решение на Комисията по бюджет и финанси по точка 7.11 от
Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 3; „Против“ - 4; „Въздържал се“ - 10.
Предложението за решение на Комисията по бюджет и финанси по точка 7.11 от
Дневния ред не бе прието.
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Г-н Добромир Грамов предложи към предложението за решение на Комисията
по ТСУ да се добави: „Общински съвет-Кнежа задължава инвеститора да представи,
преди изграждането на навеса на Общинския съвет за сведение, проектът за металния
навес.“
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
Предложението за решение на г-н Добромир Грамов по точка 7.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 3.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №590
На основание чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, „Наредба №20 на Общински съвет-Кнежа
за издаване разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументални елементи, съгласно чл. 56 и
57 от ЗУТ“ и схема за поставяне, одобрена от главния архитект на Община Кнежа,
съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и Искане № АБ 17-23 от 20.03.2018 г. от ЕТ „Хаджи
Караджов – Радослав Караджов“ – ЕИК 106063581, със седалище и адрес на управление
гр. Кнежа, ул. „Камчия“ №12а, представлявано от управителя Радослав Караджов,
собственик на хотел „Филис“ в УПИ II-4141, кв. 124 по ЗРП на гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет на Община Кнежа приема представената схема за поставяне
на преместваем обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – „Метален навес с размери 1000/450 см с
височина от 270 до 500 см“, пред съществуващ хотел „Филис“ в УПИ II 4141, кв. 124
по ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, чиято площ не трябва да навлиза в
обхвата на пътното платно на ул. „Марин Боев“, гр. Кнежа.
Схемата е одобрена от главния архитект на Община Кнежа, съгласно чл. 56, ал. 2
от ЗУТ.
Навесът ще се използва за изнасяне на маси за хранене пред съществуващия
хотел на ЕТ „Хаджи Караджов – Радослав Караджов“.
2. Задължава инвеститора преди изграждането на металния навес да представи
на Общинския съвет за сведение проекта за същия.
7.12 Писмо с вх. №6700-116/14.03.2018 г. от Светлана Калапишева –
директор на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа, относно отпускане на средства за
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отбелязване на 110 години от създаване на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа,
докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
становището на Общинска администрация-Кнежа.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Изменя т. 8 Разходи за културни и спортни мероприятия, и здравни дейности
от т. V. Утвърждава разходи по функции, одобрени от Общински съвет, гр. Кнежа с
Протокол №52/30.01.2018 г. и Решение №554/30.01.2018 година за приемане бюджета
на Община Кнежа за 2018 година, като актуализира Приложение №9 – Общински
културен календар за 2018 г. със следното мероприятие:
„Честване на 110 години от основаването на Професионална гимназия по
земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа със сумата от 1 500 /Хиляда и петстотин/ лева“.
2. Актуализацията на функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело“, дейност „Други дейности по културата“, параграф 10-00-културен календар да се
осигури от функция „Общи държавни служби“, дейност „Общинска администрация“,
параграф 10-00 Издръжка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 7.12 от Дневния ред - предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №591
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 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя т. 8 Разходи за културни и спортни мероприятия, и здравни дейности
от т. V. Утвърждава разходи по функции, одобрени от Общински съвет, гр. Кнежа с
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Протокол №52/30.01.2018 г. и Решение №554/30.01.2018 година за приемане бюджета
на Община Кнежа за 2018 година, като актуализира Приложение №9 – Общински
културен календар за 2018 г. със следното мероприятие:
„Честване на 110 години от основаването на Професионална гимназия по
земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа със сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева“.
2. Актуализацията на функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело“, дейност „Други дейности по културата“, параграф 10-00-културен календар да се
осигури от функция „Общи държавни служби“, дейност „Общинска администрация“,
параграф 10-00 Издръжка.
ПО ОСМА ТОЧКА – Други.
Г-жа Катя Герговска поздрави децата от вокалните формации към читалище
„Борба 1896“ гр. Кнежа и музикалните им ръководители по повод участието и
спечелените награди на Националния музикално-фолклорен конкурс „Орфееви
таланти“, който се е провел в гр. Пловдив в периода 22-25 март 2018 година.
Г-н Сашо Петровски от с. Бреница постави въпросите, свързани с разделното
събиране на отпадъците; замърсените територии около населените места; пестицидите,
които се използват от земеделските производители; разораните пасища и пътища. Г-н
Сашо Петровски попита дали ще бъде глобен, че е засадил дръвчета в общински имот,
поиска разрешение да подмени плочките по тротоара на улицата, на която живее,
поради факта, че са в лошо състояние и постави въпроса с рушащите се електрически
стълбове, като обясни, че е провеждал разговори с електроразпределителното
дружество, но не е имало резултат; даде препоръки Общинска администрация-Кнежа да
се свърже със собствениците на сградата на бившия кооперативен дом в с. Бреница, за
да укрепят и ремонтират същата, защото е опасна за преминаващите около нея жители
на селото; да се поставят знаци за ограничаване на движението на тежкотоварни
автомобили, защото преминаването им на територията на селото води до повреди и
рушене на фасадите на къщите. Г-н Сашо Петровски изказа наблюдението си, че в
селото има много голяма сеч и помоли да се вземат мерки във връзка с този проблем.
Г-н Павлин Дошмановски от с. Бреница попита до къде е стигнал въпроса със
сигнала, който е подал на предното заседание на Общинския съвет.
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Г-н Добромир Грамов в качеството си на председател на Постоянната комисия
по етика и конфликт на интереси, обясни на г-н Павлин Дошмановски, че Общинският
съвет не е компетентен по въпроса и не може да вземе решение, а и представеният
документ е Постановление от Прокуратурата за препращане към друга институция за
вземане на решение. Компетентните органи са съответните съд и прокуратура. Г-н
Добромир Грамов информира г-н Павлин Дошмановски, че трябва да се излезе с
резултат от компетентната по въпроса институция и тогава всеки един ще се запознае с
резултата. Г-н Добромир Грамов заяви на г-н Павлин Дошмановски, че не е коректно от
негова страна да изисква и очаква решение от Общинския съвет по поставения въпрос,
тъй като то би било незаконосъобразно, а законите трябва да се спазват.
Г-н Павлин Дошмановски каза, че позицията на Общината е, че трябва да има
прозрачност. А лицето, което работи от 10 години в Кметство с. Бреница, по времето на
предишните мандати е спомагало да се изнудват хората.
Г-н Добромир Грамов напомни на г-н Павлин Дошмановски, че в Закона има
текст за набедяване и именно заради това сигналите се подават в съответните
структури.
Г-н Павлин Дошмановски каза, че говори за главния специалист „Канцелария“ и
попита г-н Добромир Грамов дали го съветва да подаде сигнал и срещу нея в
Прокуратурата.
Г-н Добромир Грамов попита г-н Павлин Дошмановски какво точно иска от
Общинския съвет.
Г-н Павлин Дошмановски отговори, че пита въпросното лице защо продължава
да работи в Кметството.
Г-н Добромир Грамов поиска от г-н Павлин Дошмановски да изясни кое е
лицето, което има предвид.
Г-н Павлин Дошмановски изясни, че има предвид лицето Наталия Буковска –
главен специалист „Канцелария“ в с. Бреница.
Г-н Добромир Грамов констатира факта, че явно лицето има сключен трудов
договор и затова е на работа.
Г-н Павлин Дошмановски потвърди, че лицето е на трудов договор, но обясни,
че има съмнения, че е спомагала изнудването на хора.
Г-н Добромир Грамов обясни, че това са само съмнения.
Г-н Павлин Дошмановски запита дали съветът е да се подаде сигнал срещу
лицето в Прокуратурата.
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Г-н Добромир Грамов уведоми г-н Павлин Дошмановски, че такъв е Законът.
Г-н Павлин Дошмановски попита д-р Пламен Лъжовски дали са му върнати
правомощията да се „занимава“ с хората, които са му поверени в Кметството.
Д-р Пламен Лъжовски отговори, че такъв е Законът за местното самоуправление
и местната администрация и обясни, че след направена справка, в Администрацията на
Кметството се водят двама човека – Наталия Буковска и Теодора Цициришка, но те са
назначени към Общината.
Г-н Павлин Дошмановски зададе въпрос на д-р Пламен Лъжовски дали за
назначенията по програмите за временна заетост се консултират с него.
Д-р Пламен Лъжовски отговори, че не се извършват консултации с него по тези
въпроси.
Г-н Добромир Грамов запита г-н Павлин Дошмановски защо този разговор се
провежда на сесията на Общинския съвет и изказа мнение, че при тази ситуация
присъстващите остават с впечатление, че г-н Павлин Дошмановски не е разговарял
досега с кмета на Кметството и му препоръча да се срещнат и да обсъдят тези въпроси.
Г-н Павлин Дошмановски информира, че иска да запознае общинските
съветници и общинския кмет с тези проблеми.
Г-н Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа заяви, че ще вземе отношение
първо по поставените въпроси от г-н Сашо Петровски. Потвърди, че за много от
нещата, които е споделил г-н Сашо Петровски, е прав. Във връзка с подадените от него
сигнали за рушащи се сгради и улични стълбове, г-н Илийчо Лачовски уведоми, че
съответният кмет на Кметство трябва да уведомява Общинска администрация за тези
проблеми, но към настоящия момент такива сигнали от кмета на Кметство с. Бреница
не са получени. Обясни, че за проблемите, свързани с уличното осветление, събирането
на отпадъци и др. в селата, се държи връзка с кметовете на Кметствата и Общинска
администрация се стреми да реагира адекватно и бързо при възникнал проблем. Г-н
Илийчо Лачовски изрази мнението си, че по въпроса за разделното събиране на
отпадъци първо трябва да се изградят навици у хората, за да може да се разреши този
проблем.
Г-н

Илийчо

Лачовски

във

връзка

с

запитванията

на

г-н

Павлин

Дошмановски,даде информация, че от началото на мандата до настоящия момент по
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различни програми и във връзка с щатно разписание в Кметство с. Бреница са
назначени 34 човека, 27 човека са назначени в Кметство с. Еница, в Кметство с.
Лазарово са назначени 9 човека, които са ръководени от кметовете на населените места,
но договорите са сключени с Общината, тъй като тя е бенефициент. Г-н Илийчо
Лачовски поясни, че няма как тези служители да бъдат назначени от кмета на Кметство
с. Бреница, поради факта, че попадат в определена целева група, която е част от
условията на Бюрото по труда.
Г-н Цветан Иванов заяви, че по Програмата за временна заетост в с. Лазарово не
са били назначени девет човека, а четирима.
Д-р Пламен Лъжовски предложи преди назначаването на лица по такива
програми, да се организират срещи, на които да се разгледат кандидатите, да се обсъди
назначаването им и след това по решение на ръководството на Общината да се
назначават работниците.
Д-р Пламен Лъжовски посочи, че лицето Петър Гърневски посещава жителите
на селото и дава информация, че ще бъдат назначавани по програми. Д-р Пламен
Лъжовски заяви, че не знае дали действително г-н Петър Гърневски е изпратен от
Общината, както твърдят жителите на селото, които са разговаряли с него.
Кметът на Общината отговори, че ясно е обяснил критериите за назначаване по
съответните Оперативни програми и кой ги определя и приема за несериозно
твърдението на д-р Пламен Лъжовски.
След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1840 часа.
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