ПРОТОКОЛ
№58
Днес, 31 май 2018 г., се проведе редовното за м. май 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 информира, че след заседанието на Председателски съвет
са постъпили следните докладни записки, а именно:
1. Докладна записка с вх. №0800-108-1/25.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно:
1. Одобряване на ПУП-ПП – окончателен проект за мрежите на техническата
инфраструктура за изграждане на „Външен електропровод, захранващ съществуваща
сграда в ПИ 731059“, собственост на Алекси Христов Станков съгласно Договор за
покупко-продажба №10, от 30.09.2016 г., вписан в Служба по вписване – гр. Кнежа, том
VIII, рег. №157, вх. №3239 от 30.09.2016 г. от новопредвиден Трафопост в ПИ 731083,
местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, и
одобряване на Задание за изработване на ПУП-ПП
2. Одобряване на оценка за право на прокарване през имоти общинска
собственост.
2. Докладна записка с вх. №0800-109-1/25.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно частично изменение на Общ устройствен план на
Община Кнежа в обхват на ПИ 748074, местност „Трите декара“ в землището на гр.
Кнежа, община Кнежа, област Плевен, собственост на ЕТ „Кранигел Игнат Пеловски –
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Красимир Пеловски“ ЕИК 114676139 със седалище и адрес на управление на гр. Кнежа,
ул. „Марин Боев“ №42, съгласно Нотариален акт №92, том III, рег. №1390, дело 403 от
29.05.2009 г.
Г-жа Катя Герговска поясни, че материалите са обсъдени на заседанията на
Постоянните комисии по ТСУ и бюджет и финанси и няма пречка те да бъдат
включени в предварително обявения дневен ред.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. май 2018 година заседание на Общинския
съвет, с направените допълнения.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Отчет за дейността на Общински социален комплекс за период

01.05.2017 г. – 30.04.2018 г.
2.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-97-1/11.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 година.
2)

Докладна записка с вх. №0800-98-1/11.05.2018 г. от Илийчо 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. №0800-93-1/09.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно приемане на Програма за управление на отпадъците
на Община Кнежа за периода 2017-2020 г.
4)

Докладна записка с вх. № 0800-94-1/11.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване с проект: „Обновяване на централен
градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по мярка М07 –
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
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5)

Докладна записка с вх. №0800-103-1/16.05.2018 г. от Цветомир Миловски

– заместник-кмет на Община Кнежа, относно побратимяване на Община Кнежа с
Община Гарб, Малта.
6)

Докладна записка с вх. №0800-92-1/08.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛНИЕ
БЪЛГАРИЯ“ АД безвъзмездно право на прокарване през имоти публична общинска
собственост на „Кабел НН“ за външно кабелно електрозахранване на „Преустройство
на съществуващ производствен обект „Бозоварен цех“ в „Цех за монтаж и асемблиране
на електронни платки“, намиращ се в ПИ 4169, кв. 186 по ЗРП на гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен с административен адрес гр. Кнежа, ул. „Осогово“ №2а.
7)

Докладна записка с вх. №0800-108-1/25.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно:
1. Одобряване на ПУП-ПП – окончателен проект за мрежите на техническата
инфраструктура за изграждане на „Външен електропровод, захранващ съществуваща
сграда в ПИ 731059“, собственост на Алекси Христов Станков съгласно Договор за
покупко-продажба №10, от 30.09.2016 г., вписан в Служба по вписване – гр. Кнежа,
том VIII, рег. №157, вх. №3239 от 30.09.2016 г. от новопредвиден Трафопост в ПИ
731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, и
одобряване на Задание за изработване на ПУП-ПП
2. Одобряване на оценка за право на прокарване през имоти общинска
собственост.
8)

Докладна записка с вх. №0800-109-1/25.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно частично изменение на Общ устройствен план на
Община Кнежа в обхват на ПИ 748074, местност „Трите декара“ в землището на гр.
Кнежа, община Кнежа, област Плевен, собственост на ЕТ „Кранигел Игнат Пеловски –
Красимир Пеловски“ ЕИК 114676139 със седалище и адрес на управление на гр.
Кнежа, ул. „Марин Боев“ №42, съгласно Нотариален акт №92, том III, рег. №1390, дело
403 от 29.05.2009 г.
9)

Докладна записка с вх. №0800104-1/17.05.2018 г. от Капка Митева –

заместник-кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на
Община Кнежа за вземане на решения на заседанието на Общото събрание на
Асоциация по ВиК-Плевен.
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10)

Материали от Милчо Милев, с. Лазарово, относно приемане на решение

за отделяне на с. Лазарово от Община Кнежа и присъединяването му към Община
Червен бряг.
11)

Уведомително писмо с вх. №5300-82-1/26.04.2018 г. от „Смесени

превози-Кнежа“ ЕООД, относно уведомяване за спиране изпълняването на автобусни
линии и прекратяване на договор.
12)

Писмо с вх. №9400-310-1/08.05.2018 г. от Георги Патлиджански, с.

Бреница, относно организиране на ежегодни мероприятия във връзка с отбелязването
на годишнина от рождението и смъртта на Екзарх Йосиф I и поставяне на паметна
плоча на Екзарх Йосиф I.
3.

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.

Цветан Иванов – кмет на Кметство с. Лазарово;

7.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
8.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ 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 основния
материал да се докладва само предложението за решение и предложенията за решение
на Постоянните комисии, 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.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
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Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА – Отчет за дейността на Общински социален комплекс
за период 01.05.2017 г. – 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 Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме проекта за решение.
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 на Общински социален комплекс за период 01.05.2017 г. – 30.04.2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували : „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №613
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 Отчета за дейността на Общински социален комплекс за период
01.05.2017 г. – 30.04.2018 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
2.1 Докладна записка с вх. №0800-97-1/11.05.2018 г. от Илийчо 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.
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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 2.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №614
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя Приложение №1 – Проект приходи по бюджета на Община Кнежа за
2018 г., както следва:
Наименование на параграфа
временни безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от ЕС

План било

План става

-97 000

- 77 000

Разлика
-20 000

2. 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
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Кнежа за 2018 г., Приложение №6 – Поименен списък за разпределение на
капиталовите разходи по източник на финансиране, както следва:
Добавя следните обекти, финансирани от собствени приходи

Проектно предложение по обекти

Строително монтажни работи, включително
строителен и авторски надзор по проект
„Канализация по ул. „Назъм Хикмет“ – гр.
Кнежа“
Сървърна конфигурация
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
по
проект:
„Изграждане
на
канализационни колектори за отпадъчни
води в гр. Кнежа по ул. „Батак“, ул. „Шипка“,
ул. „Перущица“ и ул. „Драва“ – от о.к.117 до
о.к. 356“

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

Разлика

25 000
0

24 000
5 040

1 000
5 040

0

22 500

22 500

3. Изменя Приложение №5 – Справка проект за разпределение на разходите за
делегирани от държавата дейности и общински дейности за 2018 г. на Община Кнежа,
функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност
„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, както следва:
Наименование на параграфа
§§10-00 „Издръжка“

План било
100 000

План става
93 460

Разлика
6 540

2.2 Докладна записка с вх. №0800-98-1/11.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 година, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по 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
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 2.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №615
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя Приложение №1 – Проект приходи по бюджета на Община Кнежа за
2018 г., както следва:
Наименование на параграфа
Трансфери между бюджети – предоставени
трансфери

План било

План става

-267 728

-180 000

Разлика
-87 728

2. 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., Приложение №6 Поименен списък за разпределение на капиталовите
разходи по източник на финансиране, както следва:
Отпада обект по т. 23 от Приложение №6 Поименен списък за разпределение на
капиталовите разходи по източник на финансиране, като се добавят следните обекти:
Целева субсидия за
капиталови разходи
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Проектно предложение по обекти

2018 г.
План било
План
става

Разлика

Съфинансиране по проект „Красива България“ „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Детска градина „Лиляна
Димитрова“, село Еница, община Кнежа
87 728
0
87 728
Направа на топлоизолация на Сграда №1 на НУ
„Кнежица“ – гр. Кнежа, находяща се на ул.
„Христо Ботев“ в гр. Кнежа
0
35 641
35 641
Основен ремонт на покрив на сградата на
Детска градина „Лиляна Димитрова“, село
Еница, община Кнежа
0
52 087
52 087
Мотиви: Община Кнежа не е включена в Списъка с одобрените за финансиране
на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на детска градина
„Лиляна Димитрова“, село Еница, публикуван на сайта на „Красива България“ поради
неодобрение на проектното предложение за изпълнение.
2.3 Докладна записка с вх. №0800-93-1/09.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на Програма за управление на
отпадъците на Община Кнежа за периода 2017-2020 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 проекта за решение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме проекта
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 2.3 от Дневния ред.
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Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №616
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 7 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Програмата за управление на отпадъците на Община Кнежа за
периода 2017-2020 г.
2.4 Докладна записка с вх. № 0800-94-1/11.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване с проект: „Обновяване на
централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по
мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, 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 2.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №617
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кнежа да кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ с проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град
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Кнежа, община Кнежа“ по процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
2. Потвърждава, че дейностите по проект: „Обновяване на централен градски
площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ съответстват на приоритетите
на Общинския план за развитие на Община Кнежа за периода 2014-2020 г., а именно:
ПРИОРИТЕТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА
ОБЩИНАТА, Мярка 3.2.2 Благоустрояване на обществени терени и сгради, П6 Ремонт
и благоустрояване на ЦГЧ – гр. Кнежа.
3. Задължава кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и да подаде проектното
предложение по електронен път в Информационната система за управление и
наблюдение 2020 /ИСУН/, съгласно изискванията на процедурата.
4. Задължава кмета на Общината да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.
2.5

Докладна записка с вх. №0800-103-1/16.05.2018 г. от Цветомир

Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа, относно побратимяване на
Община Кнежа с Община Гарб, Малта, 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.
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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 2.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №618
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 одобрява предложението за започване на процедура за
побратимяване между Община Кнежа, Република България и Община Гарб, Република
Малта.
2. Упълномощава кмета на Община Кнежа да предприеме необходимите
действия по побратимяване на двете общини и за целта да сключи договор за
побратимяване.
2.6 Докладна записка с вх. №0800-92-1/08.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛНИЕ
БЪЛГАРИЯ“ АД безвъзмездно право на прокарване през имоти публична
общинска собственост на „Кабел НН“ за външно кабелно електрозахранване на
„Преустройство на съществуващ производствен обект „Бозоварен цех“ в „Цех за
монтаж и асемблиране на електронни платки“, намиращ се в ПИ 4169, кв. 186 по
ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен с административен адрес гр.
Кнежа, ул. „Осогово“ №2а, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка, като бъде коригирана техническата грешка и
в решението на точка Втора се чете: „…организира изпълнение на решението по т. 1…“
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
предложението за решение, направено от Постоянната комисия по ТСУ.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.6 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
ТСУ.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №619
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, постъпило Искане с вх. №25-89 от 03.05.3018 г. от „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на гр. Кнежа учредява в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958, област София, община Столична, гр. София 1784,
район р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №159, бл. „БенчМарк Бизнес Център“,
представлявано от Виктор Любомиров Станчев и Томаш Пецка – членове на УС,
БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на прокарване през имоти публична общинска собственост на
„Кабел НН“ за външно кабелно електрозахранване на „Преустройство на съществуващ
производствен обект „Бозоварен цех““ в „Цех за монтаж и асемблиране на електронни
платки“, намиращ се в ПИ 4169, кв. 186 по ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен с административен адрес гр. Кнежа, ул. „Осогово“ №2а.
Трасето преминава по ул. „Осогово“, гр. Кнежа с дължина 130,52м.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнение на решението
по т. 1 по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.
2.7 Докладна записка с вх. №0800-108-1/25.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно:
1. Одобряване на ПУП-ПП – окончателен проект за мрежите на
техническата инфраструктура за изграждане на „Външен електропровод,
захранващ съществуваща сграда в ПИ 731059“, собственост на Алекси Христов
Станков съгласно Договор за покупко-продажба №10, от 30.09.2016 г., вписан в
Служба по вписване – гр. Кнежа, том VIII, рег. №157, вх. №3239 от 30.09.2016 г. от
новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр.
Кнежа, община Кнежа, област Плевен, и одобряване на Задание за изработване на
ПУП-ПП
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2. Одобряване на оценка за право на прокарване през имоти общинска
собственост, 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 д а се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №620
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
постъпило Искане с вх. № 25-111 от 23.05.2018 г. от Алекси Христов Станков и
Решение на ЕСУТ при Община Кнежа по т. 6 от Протокол №5 от 25.05.2018 г.,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ - окончателен
проект за мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за изграждане на „Външен електропровод, захранващ съществуваща сграда в
ПИ 731059“, собственост на Алекси Христов Станков от новопредвиден Трафопост в
ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен.
Решението да се съобщи чрез обнародване в „Държавен вестник“ в седем дневен
срок.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представената оценка за
правото на прокарване през имоти общинска собственост извън границите на
урбанизираната територия за изграждане на „Външен електропровод, захранващ
съществуваща сграда в ПИ 731059“, собственост на Алекси Христов Станков от
новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен.
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Сервитути на ел.-провода през ПИ 731055 с площ 2,804 дка – със засегната площ
от сервитута – 77.50 м2 и през ПИ 731056 с площ 1.255 дка със засегната площ от
сервитута – 34,47 м2.
Крайната пазарна цена за прокарване през ПИ 730055 – полски път е 178 лв. и
през ПИ 731056 – пасище мера – 28 лв. или обща стойност – 206 лв. без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнение на решението
по т. 2.
2.8 Докладна записка с вх. №0800-109-1/25.05.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно частично изменение на Общ устройствен план на
Община Кнежа в обхват на ПИ 748074, местност „Трите декара“ в землището на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, собственост на ЕТ „Кранигел Игнат
Пеловски – Красимир Пеловски“ ЕИК 114676139 със седалище и адрес на
управление на гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ №42, съгласно Нотариален акт №92,
том III, рег. №1390, дело 403 от 29.05.2009 г., докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да бъде променено правното основание на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ;
2. Да отпадне изречението: „Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не
подлежи на оспорване.“;
3. Да се добави текст: „Решението да се съобщи чрез обнародване в „Държавен
вестник“ в седем дневен срок.“;
4. Името на фирмата да се чете: „ЕТ „Кранигел Игнат Пеловски – Красимир
Пеловски“;
5. 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 подкрепи
предложението за решение, направено от Постоянната комисия по ТСУ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.8 от Дневния ред – предложението за решение, направено от Постоянната
комисия по ТСУ.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
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Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №621
На основание чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, постъпило Искане с вх.№ 25-114 от 25.05.2018 г. от ЕТ „Кранигел Игнат
Пеловски – Красимир Пеловски“ и Решение на ЕСУТ при Община Кнежа по т. 7 от
Протокол №5 от 25.05.2018 г., Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1,
т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, ОДОБРЯВА частично изменение на ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Кнежа в обхват на ПИ 748074 с площ 5,000 дка,
местност „Трите декара“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен,
собственост на ЕТ „Кранигел Игнат Пеловски – Красимир Пеловски“, като се промени
устройствената зона от земеделска територия на Предимно производствена /Пп/ с
намерение разширяване на собствената му съществуваща Зърнобаза със същите
устройствени параметри.
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това
места в сградата на Общината, и се публикуват на интернет-страницата на Общината и
в един местен вестник.
Решението да се съобщи чрез обнародване в „Държавен вестник“ в седем дневен
срок.
2.9 Докладна записка с вх. №0800104-1/17.05.2018 г. от Капка Митева –
заместник-кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на
Община Кнежа за вземане на решения на заседанието на Общото събрание на
Асоциация по ВиК-Плевен, 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, като точка
Първа да бъде изменена по следния начин: „1. Дава съгласие представителят на
Община Кнежа – Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, на
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К – Плевен, което
ще се проведе на 18.06.2018 г., да гласува за:…“.
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Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението за решение направено от Постоянната комисия по етика и
конфликт на интереси.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението за решение, направено от Постоянната комисия по етика и конфликт на
интереси.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението за решение направено по време на заседанието
на Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Точка 1 от докладната записка да бъде променена по следния начин: „Дава
съгласие представителят на Община Кнежа – Илийчо Лачовски – кмет на Община
Кнежа, на извънредното заседание на Общото събрание

на Асоциация по ВиК-

Плевен…“
2. Подкрепя докладната с направената промяна.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.9 от Дневния ред - предложението за решение, направено от 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 №622
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 10в, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за
водите, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие представителят на Община Кнежа – Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
– Плевен, което ще се проведе на 18.06.2018 г., да гласува за:
а) приемане на План за управление на човешките ресурси на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр.Плевен;
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б) приемане на График за провеждане на регулярни работни срещи между
Асоциация по ВиК – Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Плевен;
в)

приемане

на

Подробна

инвестиционна

програма

за

2018

г.

на

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Плевен;
г) приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г. на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Плевен;
д) приемане на други решения от Общото събрание като гласува, както прецени
за целесъобразно.
Мотиви: съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите, позицията и мандатът на
представителя на Общината за заседанията на Общото събрание на асоциацията по ВиК
следва да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
Правно основание е предвидената в чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) компетентност на общинския
съвет да взема решения по въпроси от местно значение, които не са от изключителната
компетентност на други органи.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
2. Общински съвет-Кнежа определя Капка Ангелова Митева – заместник-кмет на
Община Кнежа за резервен представител на Община Кнежа за извънредното заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен, което ще се проведе на 18.06.2018
г.
Мотиви: чл.10в, ал.1, т.7 от Закона за водите регламентира, че общинския съвет
определя представителя на Общината в съответната асоциация по ВиК и съгласува
мандата му.
Целесъобразно е да бъде определен и резервен представител на Община Кнежа
за участие в заседанието на Асоциация по ВиК-Плевен, който да има редовен мандат в
случай на невъзможност кмета на Общината да участва в заседанието.
Решението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 10в, ал. 1, т. 7, във връзка с
чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
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2.10 Материали от Милчо Милев, с. Лазарово, относно приемане на
решение за отделяне на с. Лазарово от Община Кнежа и присъединяването му към
Община Червен бряг.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се възложи на председателя на ОбС съгласно
чл. 29, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление писмено да уведоми вносителя за отстраняване на нередностите,
посочени в чл. 29, ал. 1 от същия Закон и да бъдат представени в едномесечен срок,
както да бъде представена в деловодството на Общинския съвет подписката в оригинал.
Писмото за уведомяване да бъде изпратено с обратна разписка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението за решение, направено от Постоянната комисия по етика и
конфликт на интереси.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси не подкрепя предложението за
решение: „Общинският съвет Кнежа дава съгласие за провеждане на местен
референдум сред жителите на с. Лазарово, с въпрос „Съгласни ли сте село Лазарово да
се отдели от община Кнежа и да се присъедини към Община Червен бряг?“.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
не подкрепя предложението за решение: „Общинският съвет Кнежа дава съгласие за
провеждане на местен референдум сред жителите на с. Лазарово, с въпрос „Съгласни
ли сте село Лазарово да се отдели от община Кнежа и да се присъедини към Община
Червен бряг?“.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. На основание чл. 29, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в
държаната власт и местното самоуправление, възлага на председателя на ОбС да
уведоми председателя на инициативния комитет за необходимото отстраняване на
нередностите в подписката, а именно изискването на чл. 28, ал. 4 от Закона за пряко
участие на гражданите в държаната власт и местното самоуправление.
2. Да се отложи разглеждането на Искането до представяне на коригирана
подписка, отговаряща на изискванията на чл. 28, ал. 4 от Закона за пряко участие на
гражданите в държаната власт и местното самоуправление.
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Г-н Симеон Шарабански каза, че не се е запознал с протокол на служба „ГРАО“.
Г-жа Катя Герговска отговори, че такъв протокол няма все още, защото има
различия в подписката на хартиен носител и в структуриран електронен вид. От
решението на Постоянната комисия по бюджет и финанси е видно, че подписката не е
представена във вид съгласно изискванията на закона и когато бъдат отстранени всички
непълноти, тогава ще бъде изпратен списъкът за проверка от териториалното звено на
Главна дирекция „ГРАО“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.10 от Дневния ред – предложението на Постоянната комисия по бюджет и
финанси.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №623
На основание чл. 21, ал. 1, т. 20 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 29, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, възлага на председателя на ОбС да
уведоми председателя на инициативния комитет за необходимото отстраняване на
нередностите в подписката, а именно изискването на чл. 28, ал. 4 от Закона за пряко
участие на гражданите в държаната власт и местното самоуправление.
2. Общински съвет-Кнежа отлага разглеждането на Искането до представяне на
коригирана подписка, отговаряща на изискванията на чл. 28, ал. 4 от Закона за пряко
участие на гражданите в държаната власт и местното самоуправление.
Г-жа Катя Герговска информира, че вече е изпратено

писмо, с което се

уведомява инициативния комитет за отстраняване на нередностите.
2.11 Уведомително писмо с вх. №5300-82-1/26.04.2018 г. от „Смесени
превози-Кнежа“ ЕООД, относно уведомяване за спиране изпълняването на
автобусни линии и прекратяване на договор.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се вземе следното решение:
1. Дава съгласие за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
общинските, областните и републиканските транспортни схеми, квота на Община
Кнежа, по следните маршрутни разписания:
- Враца – Кнежа от утвърдената Републиканска транспортна схема, МР № 15201,
с час на тръгване от Враца – 11,20 ч. и от Кнежа – 07,40 ч.; с маршрут: АГ Враца,
Баница, Борован, АГ Бяла Слатина, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1761, с час
на тръгване от Плевен – 08,00 ч. и от Кнежа – 06,30 ч.; с маршрут: АГ Плевен , Искър,
Бреница, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1725, с час
на тръгване от Плевен – 12,35 ч. и от Кнежа – 10,00 ч.; с маршрут: АГ Плевен, Ясен,
Долни Дъбник, Горни Дъбник, Писарово, Искър, Долни Луковит, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1723, с час
на тръгване от Плевен – 19,00 ч. и от Кнежа – 17,00 ч.; с маршрут: АГ Плевен, Искър,
АГ Кнежа.
- линия № 1: Кнежа – Еница от утвърдената Общинска транспортна схема, с час
на тръгване от Кнежа – 7,00 ч. и от Еница – 07,40 ч.; с маршрут: АГ Кнежа, Лазарово,
Бреница, Еница.
- линия № 2: Кнежа – Еница от утвърдената Общинска транспортна схема, с час
на тръгване от Кнежа – 12,00 ч. и от Еница – 13,30 ч.; с маршрут: АГ Кнежа, Бреница,
Лазарово, Еница.
- линия № 3: Кнежа – Еница- Кнежа от утвърдената Общинска транспортна
схема, с час на тръгване от Кнежа – 15,30 ч. и от Еница – 16,00 ч.; с маршрут: АГ
Кнежа, Бреница, Лазарово, Еница, Кнежа.
При провеждане на процедурата да бъде спазен реда, предвиден в Глава втора,
Раздел I на Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
2. Общински съвет-Кнежа упълномощава кмета на Община Кнежа да проведе
процедура по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществен
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превоз на пътници по автобусни линии, съгласно приложените утвърдени маршрутни
разписания.
3. По така представената Оферта Община Кнежа не проявява интерес за
придобиване на Автогара-гр. Кнежа.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се вземат две отделни
решения по този материал.
Комисията предлага да се вземе следното ПЪРВО Решение:
1. Дава съгласие за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
общинските, областните и републиканските транспортни схеми, квота на Община
Кнежа, по следните маршрутни разписания:
- Враца – Кнежа от утвърдената Републиканска транспортна схема, МР № 15201,
с час на тръгване от Враца – 11,20 ч. и от Кнежа – 07,40 ч.; с маршрут: АГ Враца,
Баница, Борован, АГ Бяла Слатина, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1761, с час
на тръгване от Плевен – 08,00 ч. и от Кнежа – 06,30 ч.; с маршрут: АГ Плевен , Искър,
Бреница, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1725, с час
на тръгване от Плевен – 12,35 ч. и от Кнежа – 10,00 ч.; с маршрут: АГ Плевен, Ясен,
Долни Дъбник, Горни Дъбник, Писарово, Искър, Долни Луковит, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1723, с час
на тръгване от Плевен – 19,00 ч. и от Кнежа – 17,00 ч.; с маршрут: АГ Плевен, Искър,
АГ Кнежа.
- линия № 1: Кнежа – Еница от утвърдената Общинска транспортна схема, с час
на тръгване от Кнежа – 7,00 ч. и от Еница – 07,40 ч.; с маршрут: АГ Кнежа, Лазарово,
Бреница, Еница.
- линия № 2: Кнежа – Еница от утвърдената Общинска транспортна схема, с час
на тръгване от Кнежа – 12,00 ч. и от Еница – 13,30 ч.; с маршрут: АГ Кнежа, Бреница,
Лазарово, Еница.
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- линия № 3: Кнежа – Еница- Кнежа от утвърдената Общинска транспортна
схема, с час на тръгване от Кнежа – 15,30 ч. и от Еница – 16,00 ч.; с маршрут: АГ
Кнежа, Бреница, Лазарово, Еница, Кнежа.
При провеждане на процедурата да бъде спазен реда, предвиден в Глава втора,
Раздел I на Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
2. Общински съвет- Кнежа упълномощава кмета на Община Кнежа да проведе
процедура по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществен
превоз на пътници по автобусни линии, съгласно приложените утвърдени маршрутни
разписания.
Комисията предлага да се вземе следното ВТОРО Решение, а именно:
1. Общински съвет-Кнежа отказва да закупи недвижим имот, собственост на
„Смесени превози-Кнежа“ ЕООД, а именно АВТОГАРА Кнежа - сграда с площ 364 кв.
м, състояща се от билетна каса, заведение, чакалня, стая за майки с деца, стая за
съхранение на багаж, три офиса, склад и тоалетни за сумата от 250 000 /двеста и
петдесет хиляди лева/ с ДДС, включваща земя и сгради.
Г-н Симеон Шарабански изрази мнението си, че придобиването на автогарата от
Общината е уникална възможност и предложението на „Смесени превози-Кнежа“
ЕООД е чудесно и отправено първо към Общината. Г-н Симеон Шарабански също каза,
че трябва да се помисли затова, че ако друг търговец закупи сградата, може да промени
предназначението й. Г-н Симеон Шарабански предложи да се вземе решение в две
части – ПЪРВО - да бъде даден мандат на кмета за преговори за придобиване на
собственост и ВТОРО - за следващо заседание Общинска администрация да изготви
КСС какво би струвало на Общината да изгради автогара с всички необходими
документи и разрешителни.
Г-жа Катя Герговска попита г-н Симеон Шарабански от къде смята, че може да
се подсигурят тези четвърт милион лева за закупуването на автогарата от „ чудесното“
според неговото изказване предложение.
Г-н Симеон Шарабански каза, че не се коментират цени. Най-вероятно цената
подлежи на обсъждане.
Г-н Илийчо Лачовски отговори, че автогара в гр. Кнежа трябва да има. И обясни,
че преговори са водени. При разговор с г-н Георги Пахарски, той е отговорил, че това е
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предложението му. Г-н Илийчо Лачовски предложи да се отложи разглеждането на
материала за следваща сесия след като проведе още разговори с г-н Георги Пахарски и
се установи за каква цена би продал сградата.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.11.1 от Дневния ред – първа точка от 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 №624
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. 19, ал. 2 от
Закона за автомобилните превози, чл. 16в от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
общинските, областните и републиканските транспортни схеми, квота на Община
Кнежа, по следните маршрутни разписания:
- Враца – Кнежа от утвърдената Републиканска транспортна схема, МР № 15201,
с час на тръгване от Враца – 11,20 ч. и от Кнежа – 07,40 ч.; с маршрут: АГ Враца,
Баница, Борован, АГ Бяла Слатина, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1761, с час
на тръгване от Плевен – 08,00 ч. и от Кнежа – 06,30 ч.; с маршрут: АГ Плевен , Искър,
Бреница, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1725, с час
на тръгване от Плевен – 12,35 ч. и от Кнежа – 10,00 ч.; с маршрут: АГ Плевен, Ясен,
Долни Дъбник, Горни Дъбник, Писарово, Искър, Долни Луковит, АГ Кнежа.
- Плевен – Кнежа от утвърдената Областна транспортна схема, МР № 1723, с час
на тръгване от Плевен – 19,00 ч. и от Кнежа – 17,00 ч.; с маршрут: АГ Плевен, Искър,
АГ Кнежа.
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- линия № 1: Кнежа – Еница от утвърдената Общинска транспортна схема, с час
на тръгване от Кнежа – 7,00 ч. и от Еница – 07,40 ч.; с маршрут: АГ Кнежа, Лазарово,
Бреница, Еница.
- линия № 2: Кнежа – Еница от утвърдената Общинска транспортна схема, с час
на тръгване от Кнежа – 12,00 ч. и от Еница – 13,30 ч.; с маршрут: АГ Кнежа, Бреница,
Лазарово, Еница.
- линия № 3: Кнежа – Еница- Кнежа от утвърдената Общинска транспортна
схема, с час на тръгване от Кнежа – 15,30 ч. и от Еница – 16,00 ч.; с маршрут: АГ
Кнежа, Бреница, Лазарово, Еница, Кнежа.
При провеждане на процедурата да бъде спазен реда, предвиден в Глава втора,
Раздел I на Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
2. Общински съвет-Кнежа упълномощава кмета на Община Кнежа да проведе
процедура по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществен
превоз на пътници по автобусни линии, съгласно приложените утвърдени маршрутни
разписания.
Председателят на Общински съвет-Кнежа поясни, че по втора точка от
предложението за решение на Постоянната комисия по бюджет и финанси по точка
2.11 от Дневния ред, е постъпило предложение от г-н Илийчо Лачовски. Това е
последното постъпило предложение за решение, което касае офертата за продажба на
АВТОГАРАТА.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.11.2 от Дневния ред – последно постъпило предложение.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №625
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Отлага разглеждането на материала, касаещ офертата за продажба на
АВТОГАРАТА, а именно АВТОГАРА Кнежа - сграда с площ 364 кв. м, състояща се от
билетна каса, заведение, чакалня, стая за майки с деца, стая за съхранение на багаж, три
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офиса, склад и тоалетни за сумата от 250 000 /двеста и петдесет хиляди лева/ с ДДС,
включваща земя и сгради, за следваща сесия.
Г-жа Катя Герговска попита г-н Симеон Шарабански дали да подложи на
гласуване предложението му за изготвяне на КСС?
Г-н Симеон Шарабански отговори, че държи Общинска администрация да
изготви такова КСС, за да знае Общински съвет дали тази сума е много или малко.
Г-жа Катя Герговска зададе въпрос за каква квадратура точно става на въпрос.
Г-н Илийчо Лачовски попита дали да бъде само за това, което се ползва от
автогарата или цялото помещение, защото има отдадени под наем офиси там.
Г-н Симеон Шарабански отговори, че предлага КСС-то да бъде изготвено за
всички обособени обекти, които Наредба №33 за обществен превоз на пътници,
повелява да има в него.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.11 от Дневния ред – предложението на г-н Симеон Шарабански за изготвяне на
КСС за всички обособени обекти, които Наредба №33 за обществен превоз на пътници,
повелява да има в една автогара.
Гласували поименно: „За“ - 5; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 12.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №626
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 не възлага на Общинска администрация-Кнежа да
изготви количествено-стойностна сметка за всички обособени обекти, които Наредба
№33 за обществен превоз на пътници, повелява да има в една автогара.
Г-н Илийчо Лачовски уведоми, че поема ангажимент да бъде възложено на
независим оценител да направи пазарна оценка на имота. Г-н Илийчо Лачовски обясни,
че смята, че това ще даде най-точна информация за това в какви граници е
предложената цена за изкупуване на имота, защото цената на един обект се определя от
пазарната обстановка.
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2.12 Писмо с вх. №9400-310-1/08.05.2018 г. от Георги Патлиджански, с.
Бреница, относно организиране на ежегодни мероприятия във връзка с
отбелязването на годишнина от рождението и смъртта на Екзарх Йосиф I и
поставяне на паметна плоча на Екзарх Йосиф I.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага Георги Патлиджански да бъде поканен да
присъства на заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси, за да даде
повече информация относно предложението, направено от него.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението за решение, направено от Постоянната комисия по етика и
конфликт на интереси.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението за решение, направено от Постоянната комисия по етика и конфликт на
интереси.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага материала да се подложи на обсъждане на сесия.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се възложи на Общинския исторически музей да даде исторически
достоверна информация за Екзарх Йосиф I и дали има роднински връзки в с. Бреница.
2. Да се отложи разглеждането на докладната записка до получаване на
горепосочената информация.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.12 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 №627
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:
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1. Възлага на Общинския исторически музей да даде исторически достоверна
информация за Екзарх Йосиф I и дали има роднински връзки в с. Бреница.
2. Отлага разглеждането на докладната записка до получаване на горепосочената
информация.
ПО ТРЕТА ТОЧКА – Други.
Г-н Симеон Шарабански предложи да бъде отправено питане за следваща сесия
как вижда Общинска администрация изпълнението на разпоредбите на Наредба №2 и
Наредба №33 за обществен превоз на пътници.
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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