ПРОТОКОЛ
№59
Днес, 29 юни 2018 г., се проведе редовното за м. юни 2018 година заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
15 от общо 17 общински съветници. От заседанието отсъстват г-жа Бисерка Младжова
и г-н Борислав Цанковски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Г-жа Катя Герговска информира, че след заседанието на Председателски съвет
са постъпили следните докладни записки, а именно:
- Докладна записка с вх. №0800-127-1/21.06.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно приемане на Решение на ОбС-Кнежа за допълнение на
„Правилник за дейността на общинско социално предприятие „Шивашки цех гр.
Кнежа“, създадено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.
- Докладна записка с вх. №0800-128-1/21.06.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000512 с площ 3 185 м2, собственост на ЕТ „СВЕТЛИН
ИЛЧОВСКИ“.
- Докладна записка с вх. №0800-130-1/22.06.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно:
1. Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за мрежите
на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“, захранващ
съществуващи сгради в ПИ 731078, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, собственост на Георги Бебов и на Венцислав Цветков;
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2. Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ;
3. Предварително съгласие за Учредяване право на прокарване през имоти –
общинска собственост.
- Докладна записка с вх. № 0800-132/25.06.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно учредяване право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот.
- Докладна записка с вх. №0800-129-1/21.06.2018 г. от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно незаконно пребиваващо лице в сградата на
Кметство с. Лазарово.
Г-жа Катя Герговска поясни, че материалите са обсъдени на заседанията на
Постоянните комисии и няма пречка те да бъдат включени в предварително обявения
дневен ред.
Г-жа Катя Герговска обясни, че със Заповед №РД-29-06/19.06.2018 г. на
Областен управител на област Плевен, относно отказ за предлагане на Общински
съвет-Кнежа да приеме решение за произвеждане на местен референдум в Кметство с.
Лазарово, община Кнежа за отделяне на с. Лазарово от Община Кнежа и
присъединяването на с. Лазарово към съседната община Червен бряг са се запознали
всички общински съветници по време на заседанията на Постоянните комисии.
Предложението на Постоянните комисии към Общинския съвет е да отпадне позиция 6
от проекта за дневен ред, а именно: „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“ и да бъде прочетена Заповедта на областния управител, за
да бъде информирана обществеността.
Г-жа Катя Герговска информира, че Писмо с вх. №1000-94/22.06.2018 г. от
Цветан Иванов – кмет на село Лазарово, относно възстановяване на автомобила на
Кметство с. Лазарово е разгледано от Постоянните комисии по земеделие, образование,
ТСУ и бюджет и финанси към Общинския съвет и последните две комисии предлагат
материалът да не влиза за обсъждане на сесия.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. юни 2018 година заседание на Общинския
съвет, с направените изменения и допълнения.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния
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ДНЕВЕН

1.

Р Е Д:

Приемане на програма за работата на Общински съвет-Кнежа за

периода м. ЮЛИ – м. ДЕКЕМВРИ 2018 година.
2.

Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община

Кнежа.
3.

Отчет за изпълнението на Общинския план за развитие на Община

Кнежа за периода януари-юни 2018 г.
4.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-112-1/04.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване с проект „Ремонт на съществуващи
спортни площадки в ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Отец Паисий“ гр. 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.
2)

Докладна записка с вх. №0800-121-1/14.06.2018 г. от Капка Митева – зам.-

кмет на Община Кнежа, относно участие на Община Кнежа в Учредителен комитет за
учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона
за туризма.
3)

Докладна записка с вх. №0800-127-1/21.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно приемане на Решение на ОбС-Кнежа за допълнение на
„Правилник за дейността на общинско социално предприятие „Шивашки цех гр.
Кнежа“, създадено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.
4)

Докладна записка с вх. №0800-122-1/18.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваеми обекти по
чл. 56 от ЗУТ.
5)

Докладна записка с вх. №0800-128-1/21.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000512 с площ 3 185 м2, собственост на ЕТ „СВЕТЛИН
ИЛЧОВСКИ“.
6)

Докладна записка с вх. №0800-130-1/22.06.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно:
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1. разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за мрежите
на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“, захранващ
съществуващи сгради в ПИ 731078, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, собственост на Георги Бебов и на Венцислав Цветков;
2. Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ;
3. Предварително съгласие за Учредяване право на прокарване през имоти –
общинска собственост.
7)

Докладна записка с вх. № 0800-132/25.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно учредяване право на прокарване на отклонения от
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот.
8)

Докладна записка с вх. №0800-129-1/21.06.2018 г. от Цветомир Миловски

– зам.-кмет на Община Кнежа, относно незаконно пребиваващо лице в сградата на
Кметство с. Лазарово.
9)

Докладна записка с вх. №0800-124-1/19.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно внасяне на предложение до Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия, съгласно разпоредбите на чл.
92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж на детето М. П. З., живуща в гр. Кнежа.
10)

Докладна записка с вх. №0800-125-1/20.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
/земеделска земя/ в землището на град Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, област Плевен,
съставляваща нива с площ 11.555 дка., трета категория в местността „Опитно поле“,
имот №398033.
11)

Заповед №РД-29-06/19.06.2018 г. на Областен управител на област

Плевен, относно отказ за предлагане на Общински съвет-Кнежа да приеме решение за
произвеждане на местен референдум в Кметство с. Лазарово, община Кнежа за
отделяне на с. Лазарово от Община Кнежа и присъединяването на с. Лазарово към
съседната община Червен бряг.
12)

Молба с вх. №9400-416/14.06.2018 г. от граждани, живущи на ул. „Хаджи

Димитър“, гр. Кнежа, относно поставяне на изкуствена неравност за ограничаване
скоростта на движение на МПС.
5.

Други.
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Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

4.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
5.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

6.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;

7.

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, а по материалите, в които няма предложен
проект за решение да се докладват само становищата на Постоянните комисиите.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА – Приемане на програма за работата на Общински
съвет-Кнежа за периода м. ЮЛИ – м. ДЕКЕМВРИ 2018 година, докладва г-жа
Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме предложението за решение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Програмата.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Програмата
за работата на Общински съвет-Кнежа за периода м. юли – м. декември 2018 г.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували : „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №628
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. 36, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Програма за работата на Общинския съвет и
неговите комисии и график за провеждане на заседанията за периода м. юли – м.
декември 2018 година, които са неразделна част от решението.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Информация за изпълнението на проектите, по които
работи Община Кнежа, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Информацията.
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 ВТОРА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
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Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №629
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. Общински съвет-Кнежа приема Информация за изпълнението на проектите,
по които работи Община Кнежа за периода м. януари – м. юни 2018 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Отчет за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Кнежа за периода януари-юни 2018 г., докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кнежа за периода януариюни 2018 г.
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 №630
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:
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1. Общински съвет-Кнежа приема Отчет за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Кнежа за периода януари-юни 2018 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и
юридически лица.
4.1 Докладна записка с вх. №0800-112-1/04.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване с проект „Ремонт на
съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Отец Паисий“ гр.
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 Александра Нинова.
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 подкрепи
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи проекта
за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №631
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:
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1. Дава съгласие Община Кнежа да кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ по проект: „Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски“ и
ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа“ по процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от марка 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: „Ремонт на съществуващи спортни
площадки в ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа“ съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Кнежа за периода 2014-2020
г., а именно, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване на условия за духовно, физическо и
социално развитие на населението, ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на образователна, здравна,
социална, културна и спортна инфраструктура, Мярка 1.2. Изграждане и подобряване
на инфраструктурата около социалните, образователните, здравни, културни и спортни
институции, подмярка – Благоустрояване

на училищните дворове и дворовете на

детските градини.
3. Задължава кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и 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.

4.2 Докладна записка с вх. №0800-121-1/14.06.2018 г. от Капка Митева –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно участие на Община Кнежа в Учредителен
комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически
район по Закона за туризма, докладва г-жа Александра Нинова.
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:
1. Да се приеме докладната записка;
2. До бюджетна комисия да се уточни дали е необходимо да се определи
поименно лице, което да бъде упълномощено да замества кмета при невъзможност той
да присъства.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме проекта за решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се измени предложението за решение като в точка 2 се добави „а в негово
отсъствие – Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа“;
2. Да се приеме докладната записка с направените промени.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.2 от Дневния ред – последно постъпило предложение – 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 №632
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Одобрява участието на Община Кнежа в Организацията за управление на
Дунавски туристически район (ОУДТР) и в Учредителния комитет за създаване на
организацията.
2. Определя Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, за представител на
Община Кнежа в Учредителния комитет за създаване на Организацията за управление
на Дунавски туристически район (ОУДТР), а в негово отсъствие – Капка Митева –
заместник-кмет на Община Кнежа.

4.3 Докладна записка с вх. №0800-127-1/21.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на Решение на ОбС-Кнежа за
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допълнение на „Правилник за дейността на общинско социално предприятие
„Шивашки цех гр. Кнежа“, създадено по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното
предприемачество“, докладва г-жа Александра Нинова.
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 проекта за
решение
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №633
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:
I. „Правилник за дейността на общинско социално предприятие „Шивашки цех
гр. Кнежа“ се допълва както следва:
1. Създава се чл. 4, т. 3 както следва:
Чл. 4.т.3. Социалното предприятие осигурява заетост на не по-малко от 19
/Деветнадесет/ лица от следните целеви групи:
1. Безработни младежи до 29 г.;
2. Безработни лица над 50-годишна възраст;
3. Други безработни и/или неактивни лица;
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II. Измененията влизат в сила, считано от датата на приемането им от ОбСКнежа.

4.4 Докладна записка с вх. №0800-122-1/18.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваеми обекти
по чл. 56 от ЗУТ, докладва г-жа Александра Нинова.
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 подкрепи
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 4.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №634
На основание чл. 56 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, „Наредба №20 на
Общински съвет-Кнежа за издаване разрешения за поставяне на преместваеми обекти,
елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументални
елементи, съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ – бетонови пейки,
осветителни тела, бетонови кашпи, бетонови кошчета за смет, паркинг ограничители на
централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, квартал 124А по ЗРП на гр.
Кнежа;
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2. Общински съвет-Кнежа приема представената схема за поставяне на обекти
по чл. 56 от ЗУТ - бетонови пейки, осветителни тела, бетонови кашпи, бетонови
кошчета за смет, паркинг ограничители на централен градски площад „Пенчо Янкулов“
в град Кнежа, квартал 124А по ЗРП на гр. Кнежа, приложена към настоящата докладна
и одобрена от главния архитект на Община Кнежа, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

4.5 Докладна записка с вх. №0800-128-1/21.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000512 с площ 3 185 м2, собственост на
ЕТ „СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ“, докладва г-жа Александра Нинова.
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 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 4.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №635
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и постъпило
искане №АБ 5300-129 от 21.06.2018 г. от ЕТ „СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ“, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/
в обхвата на ПИ 000512 с площ 3185 м2.
Да се промени начина на трайно ползване, като се определи нова устройствена
зона за ПИ 000512 с площ 3185 м2, от друга селскостопанска територия на „Предимно
производствена зона“, означена като (Пп) и се спазят следните нормативи от „Наредба
№7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони“
- плътност на застрояване (П застр.) в % - от 50 до 80 на сто;
- озеленена площ (П озел.) в % - от 20 до 40 на сто;
- интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0 до 2,5;
- височина на застрояването – високо до 30 м;
- начин на застрояване – свързано в два имота.
Новото застрояване да е със съоръжения и сгради, свързани с новото конкретно
предназначение на имота за „Складова база“.
2. Общинския съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000512 като неразделна част от представената
схема за ПУП-ПЗ.

4.6 Докладна записка с вх. №0800-130-1/22.06.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно:
4.6.1. Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за
мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“,
захранващ съществуващи сгради в ПИ 731078, местност „Мерата“ в землището на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, собственост на Георги ****** Бебов и на
Венцислав ********** Цветков;
4.6.2. Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ;
4.6.3. Предварително съгласие за Учредяване право на прокарване през
имоти – общинска собственост.
Отношение взеха:
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 подкрепи
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №636
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и постъпило Заявление № АБ 20-20 от 21.06.2018 г., Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за изграждане на „Външен кабел НН“, захранващ съществуващи сгради в ПИ
731078, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен от
новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за изграждане на „Външен кабел НН“, захранващ
съществуващи сгради в ПИ 731078, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен от новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност
„Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
3. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава
предварително съгласие за право на преминаване на линейни обекти от техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост на Община Кнежа за изграждане на
„Външен кабел НН“, захранващ съществуващи сгради в ПИ 731078, местност „Мерата“
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в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен от новопредвиден Трафопост
в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен.
Предварителното съгласие важи за срок от десет години.
4. Общинският съвет на Община Кнежа дава предварително съгласие за
Учредяване право на прокарван през ПИ 731032 – полски път, собственост на Община
Кнежа за изграждане на „Външен кабел НН“, захранващ съществуващи сгради в ПИ
731078, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен от
новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен.

4.7 Докладна записка с вх. № 0800-132/25.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно учредяване право на прокарване на отклонения
от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински
имот, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №637
На основание чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с
изпълнение на проект: „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване с
голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ“ по ОПРР
2014-2020 за обект: „Филиал за спешна медицинска помощ, навес за линейки, козирка,
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дизел генератор и паркинг в УПИ IV-2968, кв. 183 на гр. Кнежа“, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на прокарване и сервитутни права през УПИ I2968, кв. 183 на гр. Кнежа – публична общинска собственост на Община Кнежа,
съгласно АПОС №2071/01.12.2016 г. с обща площ 32 900 кв.м., за изграждане на
водопроводно и канализационно отклонение за обект: „Филиал за спешна медицинска
помощ, навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг в УПИ IV-2968, кв. 183
на гр. Кнежа“ в полза на Министерството на здравеопазването.
Засегнатите площи от имота са в размер:
- от водопроводното отклонение: площ 118,30 м2;
- от канализационното отклонение: площ 66,90 м2.
Общо засегнатите площи от имота са в размер на 185,20 м2.
2. Титулярът на учреденото право на прокарване не трябва да влошава условията
за застрояване на поземления имот, да препятства установеният начин на трайно
ползване на поземления имот и да не засяга разрешени строежи или съществуващи
сгради.
3. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнението на
решението.

4.8 Докладна записка с вх. №0800-129-1/21.06.2018 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно незаконно пребиваващо лице в сградата на
Кметство с. Лазарово, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се изиска справка от Общинска администрация
дали има сключен договор с лицето; обяснение от кмета на селото по какъв начин и
защо е предоставил помещението; Общинска администрация да се задължи да почисти
помещението за сметка на бюджета на Кметство село Лазарово; да бъде заключено
помещението, за да нямат достъп до него външни лица.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението на Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението за решение на Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага докладната записка да влезе за обсъждане на сесия.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение на Постоянната комисията по етика и конфликт на
интереси.
Г-жа Катя Герговска поясни, че е получена информация от Общинска
администрация, че няма сключен договор за въпросното помещение и така е изпълнено
част от решението на Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси. Тя
напомни, че кмета на Кметство с. Лазарово е отказал да даде писмено становище по
исканата информация и е заявил, че ще даде информация пред Общинския съвет на
това заседание. Г-жа Катя Герговска информира, че г-н Цветан Иванов е в отпуск.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.8 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
етика и конфликт на интереси в частта, която не е изпълнена до момента.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №638
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. Изисква обяснение от кмета на с.Лазарово на какво основание е предоставил
помещението в сградата на Кметство с.Лазарово;
2. Задължава Общинска администрация-Кнежа да почисти помещението,
находящо се в административната сграда на Кметство с. Лазарово, за сметка на
бюджета на Кметството;
3. Да бъде заключено помещението в сградата на Кметство с.Лазарово, за да
нямат достъп до него външни лица.
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Г-н Симеон Шарабански поиска думата за да обясни отрицателния си вот. Той
поясни, че в един от материалите общинските съветници са получили информация, че
автомобилът на Кметството се намира в гараж на Общината. Г-н Симеон Шарабански
попита дали е подсигурен общински транспорт на г-н Цветан Иванов – кмет на
Кметство с. Лазарово, след като той няма личен автомобил, а по това време няма
преминаващи автобуси от с. Лазарово за гр. Кнежа.
Г-жа Катя Герговска напомни, че г-н Цветан Иванов е в отпуск.

4.9 Докладна записка с вх. №0800-124-1/19.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно внасяне на предложение до Министерски съвет
на

Република

България

за

отпускане

на

персонална

пенсия,

съгласно

разпоредбите на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж на детето М. П. З., живуща в гр. Кнежа, докладва
г-жа Александра Нинова.
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 подкрепи
предложението за решение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №639
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде внесено предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на детето М. П. З., живуща в
гр. Кнежа, ул. „***** ********“ №**.

4.10 Докладна записка с вх. №0800-125-1/20.06.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно прекратяване на съсобственост върху недвижим
имот /земеделска земя/ в землището на град Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, област
Плевен, съставляваща нива с площ 11.555 дка., трета категория в местността
„Опитно поле“, имот №398033, докладва г-жа Александра Нинова.
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 подкрепи
предложението за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №640
На основание на основание чл. 8, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т.
1, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с постъпило
Предложение с вх. №9400-399/08.06.2018 г. от Надежда ******* Бешовска, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа прекратява съсобствеността между Община Кнежа и
НАДЕЖДА ******* БЕШОВСКА върху следния недвижим имот /земеделска земя/,
съставляваща НИВА с площ от 11.555 дка. (единадесет декара и петстотин петдесет и
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пет квадратни метра), трета категория в местността „ОПИТНО ПОЛЕ”, съставляваща
ИМОТ № 398033 (три, девет, осем, нула, три, три) по плана за земеразделяне
землището на гр. Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, обл. Плевен, при следните условия:

ДЯЛ ПЪРВИ:
ОБЩИНА КНЕЖА, с административен адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ №69,
Булстат 000193243, представлявана от ИЛИЙЧО ******** ЛАЧОВСКИ, получава в дял
и става изключителен собственик на следните недвижими имоти /земеделски земи/ в
землището на гр. Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, а именно:
- НИВА с площ от 3.854 дка. (Три декара и осемстотин петдесет и четири
квадратни метра), трета категория в местността „Опитно поле”, съставляваща ИМОТ №
398038 (три, девет, осем, нула, три, осем) по плана за земеразделяне землището на гр.
Кнежа, при граници и съседи:
№ 398037-Нива на Надежда ******* Бешовска;
№ 398010-Пасище, мера на Фонд „Кнежанска община” парт.1173;
№ 398009-Нива на Гана ******* Карагашка;
№ 398020-Нива на Нино ****** Бебов;
№ 398021-Нива на Тодор ***** Джанабедски;
№ 398022-Нива насл. на Иван ****** Бебов.
Имотът е образуван от имот № 398033.
Данъчната оценка на имота по Удостоверение с изх.№6511011044 от
11.06.2018г. на Община Кнежа е 708.20 лв. (Седемстотин и осем лева и двадесет
стотинки).
- НИВА с площ от 3.416 дка. (Три декара и четиристотин и шестнадесет
квадратни метра), трета категория в местността „Опитно поле”, съставляваща ИМОТ №
398036 (три, девет, осем, нула, три, шест) по плана за земеразделяне землището на гр.
Кнежа, при граници и съседи:
№ 734064-Пасище, мера на Фонд „Кнежанска община” парт.1173;
№ 398026-Нива на Фонд „Кнежанска община” парт.1173;
№ 398100-Дере на Община Кнежа;
№ 398032-Нива насл. на Иванка ****** Бебовска Маринска;
№ 398031-Нива на Виолета ******** Гъркова;
№ 398037-Нива на Надежда ******* Бешовска;
№ 734062-Полски път на Община Кнежа.
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Имотът е образуван от имот № 398033.
Данъчната оценка на имота по Удостоверение с изх.№6511011045 от
11.06.2018г. на Община Кнежа е 627.70 лв. (Шестстотин двадесет и седем лева и
седемдесет стотинки).

ДЯЛ ВТОРИ:

НАДЕЖДА ******* БЕШОВСКА чрез пълномощника си Борис ******
Бешовски получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот
/земеделска земя/ в землището на гр. Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, а именно: НИВА с площ
от 4.285 дка. (Четири декара и двеста осемдесет и пет квадратни метра), трета категория
в местността „Опитно поле”, съставляваща ИМОТ № 398037 (три, девет, осем, нула,
три, седем) по плана за земеразделяне землището на гр. Кнежа, при граници и съседи:
№ 398010-Пасище, мера на Фонд „Кнежанска община” парт.1173;
№ 734062-Полски път на Община Кнежа;
№ 398036-Нива на Фонд „Кнежанска община” парт.1173;
№ 398031-Нива на Виолета ******** Гъркова;
№ 398030-Нива на Петко ******* Христов;
№ 398022-Нива насл. на Иван ****** Бебов;
№ 398038-Нива на Фонд „Кнежанска община” парт.1173.
Имотът е образуван от имот №398033.
Данъчната оценка на имота по Удостоверение с изх.№6511010744 от
02.05.2018г. на Община Кнежа е 787.40 лв. (Седемстотин осемдесет и седем лева и
четиридесет стотинки).
2. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да издаде
заповед и сключи договор за доброволна делба на имота, описан подробно в
настоящата докладна, като всички данъци, такси по сключването и вписването на
договора са за сметка на договарящите се страни, съобразно дяловете.

4.11 Заповед №РД-29-06/19.06.2018 г. на Областен управител на област
Плевен, относно отказ за предлагане на Общински съвет-Кнежа да приеме
решение за произвеждане на местен референдум в Кметство с. Лазарово, община
Кнежа за отделяне на с. Лазарово от Община Кнежа и присъединяването на с.
Лазарово към съседната община Червен бряг, докладва г-жа Катя Герговска.
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4.12 Молба с вх. №9400-416/14.06.2018 г. от граждани, живущи на ул.
„Хаджи Димитър“, гр. Кнежа, относно поставяне на изкуствена неравност за
ограничаване скоростта на движение на МПС.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението за решение в становището на Общинска
администрация-Кнежа.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се изгради върху платното за движение изпъкнала изкуствена напречна
неравност с кръгъл профил за ограничаване на скоростта на движение по ул. „Хаджи
Димитър“ в участъка между ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Христо
Смирненски“ в гр. Кнежа от предвидените за това средства, след съгласуване на
местонахождението с органите на МВР.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.12 от Дневния ред – предложението за решение направено от 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 №641
На основание чл. 24а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл.
8, ал. 1, т. 1 и чл. 12 от Наредба РД-02-20-10/05.07.2012 г. за условията за изграждане
или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други
средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях“,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се изгради върху платното за движение изпъкнала изкуствена напречна
неравност с кръгъл профил за ограничаване на скоростта на движение по ул. „Хаджи
Димитър“ в участъка между ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Христо
Смирненски“ в гр. Кнежа от предвидените за това средства, след съгласуване на
местонахождението с органите на МВР.
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ПО ПЕТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Катя Герговска прочете писмо от Общинска администрация във връзка с
направено запитване на общински съветник по време на заседанието на Постоянната
комисия по бюджет и финанси. Запитването и отговорът касаят изпълнението на
Решение №590 от 30.03.2018 г. на Общински съвет-Кнежа.

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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