ПРОТОКОЛ
№57
Днес, 17 май 2018 г., се проведе извънредно заседание на Общинския съветКнежа. От 17 общински съветници, в заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 14. Отсъстват г-н Борислав Цанковски, г-н Методи Петров и г-ца Мариета
Асенова.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

1.

Р Е Д:

Докладна записка с вх. №0800-99-1/15.05.2018 г. от Капка Ангелова

Митева – зам.-кмет на Община Кнежа, относно награждаване на изявени ученици
по случай 24 май – Ден на славянската писменост и българската просветна
култура.
2.

Докладна записка с вх. №0800-95-1/11.05.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от
Община Кнежа в полза на Министерство на труда и социалната политика,
обезпечаващ заявения размер на авансово плащане по Договор №BG05M9OP0012.010-0302-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект:
„Създаване на социално предприятие „Шивашки цех“ в община Кнежа,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
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Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по
докладните записки да се докладват предложенията за решение и съответно
становищата на Постоянните комисии.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
3.

Илко Островски – гл. експерт „Стопански дейности и общински имоти“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-99-1/15.05.2018 г. от
Капка Ангелова Митева – зам.-кмет на Община Кнежа, относно награждаване на
изявени ученици по случай 24 май – Ден на славянската писменост и българската
просветна култура, 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 икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №611
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 50 от Наредба №14 за
символиките на град Кнежа и във връзка с отбелязването на 24 май, Общински съветКнежа
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Р Е Ш И:
1.

По случай 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета

и култура, да бъдат наградени с грамота и почетна значка изявени ученици, които са
отличени с награди и призове от различни културни мероприятия, олимпиади,
национални и международни конкурси за учебната 2017/2018 г. и ръководители на
читалищни формации за цялостен принос в развитието на културата в Община Кнежа,
съгласно списък, който е неразделна част от докладната записка.
Гласували: „За“ – 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-95-1/11.05.2018 г. от
Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис
на заповед от Община Кнежа в полза на Министерство на труда и социалната
политика, обезпечаващ заявения размер на авансово плащане по Договор
№BG05M9OP001-2.010-0302-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по проект: „Създаване на социално предприятие „Шивашки цех“ в
община Кнежа, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, докладва гжа 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 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 ВТОРА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №612
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Упълномощава кмета на Община Кнежа да издаде и подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в размер на 39 077,11 лв.
/Тридесет и девет хиляди седемдесет и седем и 0,11 лева/ в полза на поемателя
Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ за обезпечаване на авансовото плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-2.0100302-С01 от 25.04.2018 г. за проект „Създаване на социално предприятие „Шивашки
цех“ в община Кнежа“, сключен между Община Кнежа и Министерство на труда и
социалната политика.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви необходимите документи за
подготовка на искане за авансово плащане по договор № BG05М9OP001-2.010-0302С01 от 25.04.2018 г. и да ги представи пред Управляващият орган на програмата.
Гласували поименно: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

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 1720 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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