ПРОТОКОЛ
№56
Днес, 30 април 2018 г., се проведе редовното за м. април 2018 година заседание
на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 15 общински съветници от общо 17. От заседанието отсъстват Иван
Дановски и Николай Бачийски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. април 2018 година заседание на
Общинския съвет.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.

Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за 2017 година.

2.

Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето

за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
3.

Отчет на План за развитие на социалните услуги в Община Кнежа за

2017 година и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Кнежа за 2019 година.
4.

Отчет за дейността на Народно читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за

2017 година.
5.

Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище

„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2017 година.
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6.

Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище

„Изгрев-1897“, с. Еница за 2017 година.
7.

Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище

„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2017 година.
8.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-84-1/19.04.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Общинска стратегия за
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Кнежа за период
2018-2020 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на
децата и учениците в Община Кнежа за 2018 г.
2)

Докладна записка с вх. № 0800-81-1/19.04.2018 г. 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.
3)

Докладна записка с вх. № 0800-82-1/19.04.2018 г. 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.
4)

Докладна записка с вх. № 0800-83-1/19.04.2018 г. 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.
5)

Докладна записка с вх. № 0800-80-1/19.04.2018 г. от Цветомир

Тихомиров Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа, относно изготвяне на писмен
отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за първото
тримесечие на 2018 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната.
6)

Докладна записка с вх. № 0800-73-1/10.04.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска
собственост чрез провеждане на търг.
7)

Докладна записка с вх. № 0800-74-1/10.04.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска
собственост чрез провеждане на търг.
8)

Докладна записка с вх. № 0800-75-1/10.04.2018 г. от Илийчо Пламенов

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

Докладна записка с вх. № 0800-77-1/12.04.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно гражданско дело №179/2018 г. по описа на
РС-Кнежа за извършване на съдебна делба на имот, със съсобственик Община Кнежа.
10)

Докладна записка с вх. № 0800-79-1/19.04.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на имоти публична
общинска собственост в землище село Бреница.
11)

Информация с вх. №0404-17/02.04.2018 г. от Митко Симеонов – началник

на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018
г.
12)

Докладна записка с вх. №9200-66/27.03.2018 г. от Настоятелството на НЧ

„Народно съзнание 1897“, с. Бреница, общ. Кнежа, относно отпускане на финансова
помощ за ремонт на покрива на НЧ „Народно съзнание 1897“, с. Бреница.
9.

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.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

6.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
7.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
8.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

9.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;

10.

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

11.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по
докладните записки да се докладват предложенията за решение и съответно
становищата на Постоянните комисии, по останалите материали да се докладват само
становищата на Постоянните комисиите.
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Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за 2017
година.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба за 2017 година в размер на 496,23 лв. да се използва
за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 799,87 лв.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба за 2017 година в размер на 496,23 лв. да се използва
за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 799,87 лв.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба за 2017 година в размер на 496,23 лв. да се използва
за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 799,87 лв.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба за 2017 година в размер на 496,23 лв. да се използва
за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 799,87 лв.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се приеме Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за 2017 година.
2. Неразпределената печалба за 2017 година в размер на 496,23 лв. да се използва
за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 799,87 лв.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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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 поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №592
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 11 и т. 16 от
Наредба №13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството й
на собственик върху търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от
Общински съвет-Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се приеме Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за 2017 година.
2. Неразпределената печалба за 2017 година в размер на 496,23 лв.
/Четиристотин деветдесет и шест лева и двадесет и три стотинки/ да се използва за
покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 799,87 лв. /Сто
четиридесет и две хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и седем
стотинки/.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за изпълнение на Общинската програма за
закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за
2018 година, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приемат Отчета и Общинската програма.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приемат Отчета и Общинската програма.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приемат Отчета
и Общинската програма.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приемат Отчета и Общинската програма.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приемат Отчет за
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изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска
програма за закрила на детето за 2018 година.
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 №593
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Приема Отчет на Общинска комисия за закрила на детето за изпълнение

на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година приет с Решение №405 по
Протокол №39 от 28.04.2017година.
2.

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Отчет на План за развитие на социалните услуги в
Община Кнежа за 2017 година и приемане на Годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Кнежа за 2019 година, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приемат Отчета и Годишния план.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приемат Отчета и Годишния план.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приемат Отчета
и Годишния план.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приемат Отчета и Годишния план.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приемат Отчет на
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План за развитие на социалните услуги в Община Кнежа за 2017 година и Годишен
план за развитие на социалните услуги в Община Кнежа за 2019 година.
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 №594
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет на план за развитие на социалните услуги в Община Кнежа за
2017 година;
2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кнежа за
2019 година.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Отчет за дейността на Народно читалище „Борба
1896“, гр. Кнежа за 2017 година.
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
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за
2017 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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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“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №595
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 и изразходваните средства на Народно читалище
„Борба 1896“, гр. Кнежа за 2017 година.

ПО ТОЧКА ПЕТА - Отчет за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2017 година.
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
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Народно съзнание 1897“,
с. Бреница за 2017 година.
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“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №596
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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 дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2017 година.

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Отчет за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за 2017 година.
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
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за
2017 година.
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“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №597
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 и изразходваните средства на Народно читалище
„Изгрев-1897“, с. Еница за 2017 година.
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ПО ТОЧКА СЕДМА - Отчет за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2017 година.
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
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Димитър Цонов-1903“, с.
Лазарово за 2017 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка СЕДМА от Дневния ред - предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №598
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 и изразходваните средства на Народно читалище
„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2017 година.

ПО ТОЧКА ОСМА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
8.1 Докладна записка с вх. №0800-84-1/19.04.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на Общинска стратегия за
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Кнежа за
период 2018-2020 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно
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развитие на децата и учениците в Община Кнежа за 2018 г., 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
Общинската стратегия.
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 8.1 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №599
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 197, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, при спазване изискванията на чл. 26 и чл.
28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Общинска стратегия за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците в Община Кнежа за период 2018-2020 г.
2. Общински съвет-Кнежа приема Годишен план на дейностите за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците в Община Кнежа за 2018 г.

8.2 Докладна записка с вх. № 0800-81-1/19.04.2018 г. 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 взе:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика. Тя 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 8.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №600
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
чл. 41, ал. 2 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 и указанията, дадени от Министерство на финансите с ФО
№ ФО-1/09.01.2018 г., Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Допълва т. 14 и т. 15 от Решение № 554/30.01.2018 г. на Общински съвет гр.
Кнежа за приемане на бюджета на Община Кнежа за 2018 г., като определя
максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2018 г. и максималния размер на ангажиментите, които могат да бъдат поети през
2018 г. в размер на 4 011 517 лв. /четири милиона единадесет хиляди петстотин и
седемнадесет лева/.

8.3 Докладна записка с вх. № 0800-82-1/19.04.2018 г. 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 взе:
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 8.3 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 №601
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 за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет гр. Кнежа актуализира бюджета на Община Кнежа за 2018 г.,
както следва:
лева
Наименование на
параграфа
37-01 Внесен ДДС
(Приложение №2)
10-00 Издръжка
(Приложение
№5
т.6.1)

План било

План става

Разлика

- 112 622

-155 710

- 43 088

425 445

382 357

43 088

8.4 Докладна записка с вх. № 0800-83-1/19.04.2018 г. 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 взе:
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 8.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №602
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
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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 Кнежа за 2018 г. в частта на местните
дейности, както следва:
лева

Наименование на
параграфа
&00-98 Резерв за
непредвидени и
неотложни разходи,
дейност "Резерв"
(Приложение № 5)
62-02 Предоставени
трансфери-Трансфери
между бюджети и
сметки за средства от
ЕС
(Приложение № 1)

План било

План става

Разлика

150 000

139 599

10 401

0

10 401

10 401

8.5 Докладна записка с вх. № 0800-80-1/19.04.2018 г. от Цветомир Тихомиров
Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа, относно изготвяне на писмен отчет за
получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за първото
тримесечие на 2018 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взе:
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 8.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №603
На основание на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната и чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община
Кнежа за първото тримесечие на 2018 г. в размер на 211,00 лв./двеста и единадесет
лева/.

8.6 Докладна записка с вх. № 0800-73-1/10.04.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска
собственост чрез провеждане на търг, 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 8.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №604
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 52, т.
1, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа – обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот УПИ III /три /, с площ от 342.5 /Триста четиридесет и две
цяло и пет/ кв. м., с пл. №2333 /две, три, три, три/, кв. 144 по ЗРП - ЦГЧ на гр. Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 25 627.00 /Двадесет и пет хиляди шестстотин двадесет и седем/ лв., без включен
ДДС и 30 752.40 лв. /Тридесет хиляди седемстотин петдесет и два лева и четиридесет
стотинки/, с включен ДДС, съгласно изготвена Експертна оценка за определяне
стойността на недвижим имот от лицензиран оценител от месец март 2018 г.
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3. Предназначението на терена е „Смесена централна зона”, предназначена за
многофункционално ползване. За застрояване предимно с административни, търговски
и обслужващи сгради, жилищни сгради в това число със смесено предназначение,
заведение за хранене, сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности.
4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка, такси и разноски
остават за сметка на спечелилия търга.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по обявяването и провеждането на процедурата относно
публичния търг с явно наддаване.
6. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да сключи договор за
продажба на имота частна общинска собственост, съгласно горните решения.
7.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година в частта, регламентираща
разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно горните решения.

8.7 Докладна записка с вх. № 0800-74-1/10.04.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска
собственост чрез провеждане на търг, 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 8.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №605
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 52, т.
1, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
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общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа – обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот УПИ IV /четири/, с площ от 620 /Шестстотин и двадесет/
кв. м., с пл. №2333 /две, три, три, три/, кв. 144 по ЗРП - ЦГЧ на гр. Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 46 390.00 /Четиридесет и шест хиляди триста и деветдесет/ лв., без включен ДДС и
55 668.00 /Петдесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и осем/ лв., с включен ДДС,
съгласно изготвена Експертна оценка за определяне стойността на недвижим имот от
лицензиран оценител от месец март 2018 г.
3. Предназначението на терена е „Смесена централна зона”, предназначена за
многофункционално ползване. За застрояване предимно с административни, търговски
и обслужващи сгради, жилищни сгради в това число със смесено предназначение,
заведение за хранене, сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности.
4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка, такси и разноски
остават за сметка на спечелилия търга.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по обявяването и провеждането на процедурата относно
публичния търг с явно наддаване.
6. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да сключи договор за
продажба на имота частна общинска собственост, съгласно горните решения.
7.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година в частта, регламентираща
разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно горните решения.

8.8 Докладна записка с вх. № 0800-75-1/10.04.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска
собственост чрез провеждане на търг, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
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 проекта за
решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №606
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 52, т.
1, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа – обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот УПИ II /две /, с площ от 342.5 /Триста четиридесет и две
цяло и пет/ кв. м., с пл. №2333 /две, три, три, три/, кв. 144 по ЗРП - ЦГЧ на гр. Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 25 627.00 /Двадесет и пет хиляди шестстотин двадесет и седем/ лв., без включен
ДДС и 30 752.40 лв. /Тридесет хиляди седемстотин петдесет и два лева и четиридесет
стотинки/, с включен ДДС, съгласно изготвена Експертна оценка за определяне
стойността на недвижим имот от лицензиран оценител от месец март 2018 г.
3. Предназначението на терена е „Смесена централна зона”, предназначена за
многофункционално ползване. За застрояване предимно с административни, търговски
и обслужващи сгради, жилищни сгради в това число със смесено предназначение,
заведение за хранене, сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности.
4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка, такси и разноски
остават за сметка на спечелилия търга.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по обявяването и провеждането на процедурата относно
публичния търг с явно наддаване.
6. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да сключи договор за
продажба на имота частна общинска собственост, съгласно горните решения.
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7.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година в частта, регламентираща
разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно горните решения.

8.9 Докладна записка с вх. № 0800-77-1/12.04.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно гражданско дело №179/2018 г. по
описа на РС-Кнежа за извършване на съдебна делба на имот, със съсобственик
Община Кнежа, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме проекта за
решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №607
На основание чл. 36, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 и чл. 34, ал. 4, предложение
четвърто от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1, т. 6, чл. 46, ал. 1, т. 1,
предложение последно от Наредба 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.

ОбС-Кнежа

прекратява

съсобствеността

между

Община

Кнежа

и

съделителите, посочени в образуваното Гр. Д. №179/2018 г. по описа на РС-Кнежа върху следната земеделска земя, находяща се в землището на гр. Кнежа, с ЕКАТТЕ:
37376: НИВА, с площ от 40,278 дка /Четиридесет дка и двеста седемдесет и осем кв.м/,
ТРЕТА категория, местност „УЧИЛИЩНИ ПАРЦЕЛИ”, съставляваща имот №298028
/две, девет, осем, нула, две, осем/, при граници и съседи: имот №298027; имот
№500137; имот №298029; имот №298014; имот №298015 и имот №298016.
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2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подпише съдебна спогодба по делото в
следния смисъл: ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ: Възлага се в собственост на ОБЩИНА КНЕЖА, с
БУЛСТАТ: 000193243 земеделска земя, находяща се в землището на гр. Кнежа, с
ЕКАТТЕ37376 - Нива, с площ от 5,474 дка /пет дка четиристотин седемдесет и четири
кв.м./, трета категория, в местността „Училищни парцели”, съставляваща имот
№298058, с граници и съседи: имоти №298055; №500137; №298059; №298077 и
№298045. Имотът произлиза от имот 298034, а последният е получен от разделянето на
имот 298028. Данъчната оценка на имота е 724,20 лв. /Седемстотин двадесет и четири
лева и двадесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх.
№6511010561/26.03.2018 г. издадено от Община Кнежа.
3. Възлага на кмета на Община Кнежа да участва в съдебното производство,
ведно с правомощията, дадени му от процесуалния закон – Граждански процесуален
кодекс.
4. Предвид разпоредбата на чл. 131 от ГПК и законово регламентирания в нея
срок и с оглед на факта, че документите по делото са получени от Община Кнежа на
03.04.2018 г. на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, ОбС-Кнежа допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

8.10 Докладна записка с вх. № 0800-79-1/19.04.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на имоти
публична общинска собственост в землище село Бреница, 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 8.10 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 №608
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 № 054013 / нула, пет, четири, нула,
едно, три/ в землището на с. Бреница с площ 19.976 дка. /деветнадесет дка.
деветстотин седемдесет и шест кв.м./ в местност ”Бреске” с начин на трайно ползване рибарник при граници и съседи: имот № 054012 – рибарник, имот № 054009 – пасище,
мера, имот № 054014 - рибарник, имот № 054011 – пасище, мера и имот № 054014
/нула, пет, четири, нула, едно, четири/ в землището на с. Бреница с площ 17.556 дка.
/седемнадесет дка. петстотин петдесет и шест кв.м./ в местност ”Бреске” с начин на
трайно ползване - рибарник при граници и съседи: имот № 054011 – пасище, мера,
имот № 054013 - рибарник ,

имот № 054009 – пасище, мера, имот № 000414 –

отводнителен канал с начална тръжна цена 1 313.62 лева / Хиляда триста и
тринадесет лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС годишен наем.
2. Имотите, подробно описани в т. 1, да бъдат отдадени под наем за срок до 10
години.
3. В договора за наем да се запишат следните клаузи:
- Наемателят да не променя предназначението на обектите;
- Наемателят да почиства клетките на рибарниците;
- 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
стените на рибарниците и съоръженията 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

Страница 21 от 25

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.
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.

8.11 Информация с вх. №0404-17/02.04.2018 г. от Митко Симеонов –
началник на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г.
до 31.03.2018 г.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да влезе за обсъждане на сесия и да се изпрати
писмо до РУ-Кнежа да представят информацията във вид, позволяващ на общинските
съветници да се запознаят със съдържанието й.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология не излиза с
предложение за решение.
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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:
1. Да се приеме Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от
01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
2. Задължава Общинска администрация да проучи възможността за прилагане на
различни технически средства за ограничаване на неправомерното движение в ЦГЧ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.11 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №609
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. Да се приеме Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от
01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
2. Задължава Общинска администрация да проучи възможността за прилагане на
различни технически средства за ограничаване на неправомерното движение в ЦГЧ.

8.12 Докладна записка с вх. №9200-66/27.03.2018 г. от Настоятелството на
НЧ „Народно съзнание 1897“, с. Бреница, общ. Кнежа, относно отпускане на
финансова помощ за ремонт на покрива на НЧ „Народно съзнание 1897“, с.
Бреница.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се покани за заседанието на Комисията по
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бюджет и финанси председателят на читалищното настоятелство, за да даде
допълнителни разяснения.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението за решение на Комисията по етика.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да влезе за обсъждане
на сесия.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да влезе за обсъждане на сесия.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се отложи докладната записка до следваща сесия;
2. Задължава Общинска администрация да направи допълнителен оглед на
обекта и да се подготви количествено-стойностна сметка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.12 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №610
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. Общински съвет-Кнежа отлага докладната записка до следваща сесия;
2. Задължава Общинска администрация да направи допълнителен оглед на
обекта и да се подготви количествено-стойностна сметка.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА – Други.
Г-н Илийчо Лачовски покани всички присъстващи на мероприятието,
организирано от Община Кнежа по случай 01 май – „Майски Кукутановец“ Кнежа 2018
година.
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След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска – председател на
Общински съвет-Кнежа, благодари на общинските съветници за участието и закри
заседанието в 1810 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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