ПРЕПИС!!!

ПРОТОКОЛ
№60
Днес, 31 юли 2018 г., се проведе редовното за м. юли 2018 година заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
16 от общо 17 общински съветници. От заседанието отсъства г-жа Бисерка Младжова.
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:
1)

Докладна записка с вх. №0800-155-1/23.07.2018 г. от Цветомир Миловски

– зам.-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. №0800-154-1/23.07.2018 г. от Цветомир Миловски

– зам.-кмет на Община Кнежа, относно учредяване на възмездно право на прокарване
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
общински имот и одобряване на експертна оценка.
3)

Докладна записка с вх. №0800-158-1/26.07.2018 г. от Капка Митева – зам.-

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
съществуваща сграда в ПИ 731082, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, собственост на
Пламен ******** Вановски с ЕГН *********** с постоянен адрес гр. Кнежа, ул.
„******** **********“ №** с документ за собственост Договор за делба №200 от
07.12.2016 г., том V, рег. 4603, вписан в СВ Кнежа с вх. рег. №4263, акт. 174, том VII.
2. Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.
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3. Предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имотиобщинска собственост.
4)

Докладна записка с вх. №0800-159-1/27.07.2018 г. от Капка Митева – зам.-

кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на
ИПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура за захранване с вода ПИ
735076 в землището на гр. Кнежа, местност „Криволя“, община Кнежа, област Плевен.
5)

Докладна записка с вх. №5200-77/24.07.2018 г. от Маргарита Нинова –

зооинженер в зоопарк „Гергана“, относно съгласие за договори за размножителен заем.
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.
Председателят на Общинския съвет – Кнежа информира общинските съветници,
че:
- Постоянната комисия по земеделие, със свое решение предлага от дневния ред
да отпадне Жалба с вх. №9400-357-3/19.07.2018 г. от Петко Младжов, живущ в гр.
Кнежа, относно проверка на земеделска земя, собственост на жалбоподателя, във
връзка с преминаването на селскостопански животни от съседен животновъден обект.
Комисията подкрепя становището на ОбА, с което жалбоподателя е запознат.
Постоянната комисия по образование, със свое решение предлага от дневния ред
да отпадне: Мотивирано искане с вх. №6700-240-1/04.07.2018 г. от Нели Беновска –
директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа, относно разрешение за придобиване на
дълготраен материален актив.
Комисията предлага да се изпрати на директора на ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа
становището на Общинска администрация за сведение.
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. юли 2018 година заседание на Общинския
съвет, с направените изменения и допълнения.
Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Отчет за дейността на Общински съвет-град Кнежа и комисиите към

него за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
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2.

Отчет за изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за

периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
3.

Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община

Кнежа за 2017 г.
4.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за

период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
5.

Информация за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г. до

30.06.2018 г.
6.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-145-1/18.07.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно възстановяване на имот от „нива“ в НТП „пасище,
мера“ в землище гр. Кнежа.
2)

Докладна записка с вх. №0800-143-1/16.07.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПРЗ за включване в регулация на нови квартали 63 и 64, с. Еница, община Кнежа,
област Плевен.
3)

Докладна записка с вх. №0800-141-1/12.07.2018 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 ******* ******* ********, живуща в гр. Кнежа.
4)

Докладна записка с вх. №0800-146-1/18.07.2018 г. от Цветомир Миловски

– зам.-кмет на Община Кнежа, относно управлението на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД.
5)

Докладна записка с вх. №0800-150-1/19.07.2018 г. от Цветомир Миловски

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

Докладна записка с вх. №0800-149-1/19.07.2018 г. от Цветомир Миловски

– зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет на показателите по чл. 14 от Закона за
публичните финанси на подсектор „Местно управление“ – МБАЛ-Кнежа ЕООД за 2017
г.
7)

Докладна записка с вх. №0800-155-1/23.07.2018 г. от Цветомир Миловски

– зам.-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 година
за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 година.
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8)

Докладна записка с вх. №0800-154-1/23.07.2018 г. от Цветомир Миловски

– зам.-кмет на Община Кнежа, относно учредяване на възмездно право на прокарване
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
общински имот и одобряване на експертна оценка.
9)

Докладна записка с вх. №0800-158-1/26.07.2018 г. от Капка Митева – зам.-

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
съществуваща сграда в ПИ 731082, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, собственост на
Пламен ********* Вановски с ЕГН ********* с постоянен адрес гр. Кнежа, ул.
„******** *********“ №** с документ за собственост Договор за делба №200 от
07.12.2016 г., том V, рег. 4603, вписан в СВ Кнежа с вх. рег. №4263, акт. 174, том VII.
2. Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.
3. Предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имотиобщинска собственост.
10)

Докладна записка с вх. №0800-159-1/27.07.2018 г. от Капка Митева – зам.-

кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на
ИПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура за захранване с вода ПИ
735076 в землището на гр. Кнежа, местност „Криволя“, община Кнежа, област Плевен.
11)

Докладна записка с вх. №1000-107/10.07.2018 г. от Цветан Иванов – кмет

на Кметство с. Лазарово, относно провеждане на изнесена работна сесия в с. Лазарово.
12)

Докладна записка с вх. №5200-77/24.07.2018 г. от Маргарита Нинова –

зооинженер в зоопарк „Гергана“, относно съгласие за договори за размножителен заем.
13)

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.
7.

Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Пламен Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница;

3.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;
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4.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

5.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

6.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

7.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
8.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
9.

Станислава Нехризова – юрисконсулт при Община Кнежа;

10.

Илийка Танчева – гл. експерт при Община Кнежа;

11.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по
докладните записки да се докладват предложенията за решение и съответно
становищата на Постоянните комисии, 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“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за дейността на Общински съвет-град Кнежа и
комисиите към него за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
дейността на Общински съвет-град Кнежа и комисиите към него за периода от
01.01.2018 г. до 30.06.2018 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“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №642
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-град Кнежа приема Отчета за дейността на съвета и на
комисиите към него за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за изразходваните средства от Общински
съвет-Кнежа за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за периода 01.01.2018 г. –
30.06.2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
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Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №643
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение Отчета за изразходваните средства от Общински съветКнежа за периода 01.01.2018 година – 30.06.2018 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Приемане на годишния отчет за изпълнение на
бюджета на Община Кнежа за 2017 г., докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме 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 Годишния
отчет за изпълнение на бюджета на Община Кнежа за 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №644
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредба №23 за
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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. Приема уточнения план за приходите по бюджета на Община Кнежа за
2017 година в размер на 10 340 057 лв. /Приложение №1/
1.1. имуществени и други данъци
1.2. неданъчни приходи

734 500 лв.
2 893 338 лв.

1.3. обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности от ЦБ

5 567 453 лв.

1.4. обща изравнителна субсидия и други трансфери за
местни дейности от ЦБ
1.5. целева субсидия за капиталови разходи
1.6. целеви трансфери
1.7. трансфери между бюджети

759 700 лв.
183 900 лв.
44 193 лв.
- 244 409 лв.

1.8. трансфери между бюджети и сметки за средствата
от Европейския съюз

- 140 985 лв.

1.9. трансфери от/за държавни предприятия и други лица,
вкл. в КФП

24 843 лв.

1.10. временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз
1.11. предоставена временна финансова помощ

- 326 259 лв.
- 3 986 лв.

1.12. получени краткосрочни заеми от банки в страната

473 919 лв.

1.13. погашения по краткосрочни заеми от банки в страната

- 39 756 лв.

1.14. чужди средства от други лица

- 2 490 лв.

1.15. събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз
1.16. остатък в левове по сметки от предходен период

49 337 лв.
357 759 лв.

2. Приема уточнения план на разходите по бюджета на Община Кнежа за
2017 година в размер на 10 340 057 лв. /Приложение №3/.
2.1. функция „Общи държавни служби“
2.2. функция „Отбрана и сигурност“
2.3. функция „Образование“
2.4. функция „Здравеопазване“

1 652 771 лв.
145 700 лв.
5 148 686 лв.
278 223 лв.
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2.5. функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

481 481 лв.

2.6. функция „Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда“
1 765 468 лв.
2.7. функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

720 830 лв.

2.8. функция „Икономически дейности и услуги“

93 814 лв.

2.9. функция „Разходи, некласифицирани в други функции“
(Резерв и разходи за лихви)

53 084 лв.

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Кнежа за 2017
година в размер на 10 020 506 лв.
3.1. ОБЩО ПРИХОДИ

10 020 506 лв.

3.1.1. Приходи с държавен характер – общо /Приложение №1/
5 767 019 лв.
 неданъчни приходи

97 025 лв.

 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ
5 567 453 лв.
 целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА
 възстановени трансфери за ЦБ
 трансфери между бюджети

36 138 лв.
- 47 157 лв.
99 887 лв.

 трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз
- 1 121 лв.
 трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП
4 944 лв.
 временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз

- 3 149 лв.

 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз
 друго финансиране

33 185 лв.
- 2 490 лв.

 остатък в левове по сметки от предходен период 01.01.2017 г. 294 566 лв.
 наличност по сметки в края на периода към 31.12.2017 г.

- 312 262 лв.

3.1.2. Приходи с общински характер – общо /Приложение №1/ 4 253 487 лв.


имуществени данъци



неданъчни приходи



обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от
ЦБ

731 763 лв.
2 636 582 лв.

759 700 лв.
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целева субсидия за капиталови разходи



трансфери между бюджети



трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз

183 900 лв.
- 327 667 лв.

- 87 085 лв.
 трансфери от/за държавни предприятия и други и лица, включени в
КФП

19 899 лв.

 временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз

- 67 738 лв.

 временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства – 80 000 лв.
 предоставена възмездна финансова помощ

18 079 лв.

 получени краткосрочни заеми от банки в страната

473 915 лв.

 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната

- 39 752 лв.

 събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други
бюджети, сметки и фондове

- 2 383 лв.

 остатък в левове по сметки от предходен период 01.01.2017 г. 63 193 лв.
 наличност по сметки в края на периода към 31.12.2017 г.

- 28 919 лв.

4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Кнежа за 2017
година по отношение на разходите в размер на 10 020 506 лв. /Приложение №3/
4.1. функция „Общи държавни служби“
4.2. функция „Отбрана и сигурност“
4.3. функция „Образование“

1 643 743 лв.
112 228 лв.
4 968 130 лв.

4.4. функция „Здравеопазване“

268 495 лв.

4.5. функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

447 703 лв.

4.6. функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
1 758 205 лв.
4.7. функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
4.8. функция „Икономически дейности и услуги“

690 213 лв.
91 543 лв.

4.9. функция „Разходи, некласифицирани в други функции“
(Резерв и разходи за лихви)

40 246 лв.

5. Приема доклад към сборния отчет за касово изпълнение на бюджета на
Община Кнежа към 31.12.2017 г.;
6. Приема отчета на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2017
г.;
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7. Приема информация за общинския дълг, издадените общински гаранции,
съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг
и издадените от тях гаранции през 2017 г.;
8. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет-Кнежа за период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
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 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
изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за период 01.01.2018 г. –
30.06.2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №645
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 във връзка с чл. 44,
ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за
период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
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ПО ПЕТА ТОЧКА - Информация за дейността на РУ-Кнежа за периода от
01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Информацията.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Информацията.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЕТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №646
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 Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г.
до 30.06.2018 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
6.1 Докладна записка с вх. №0800-145-1/18.07.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно възстановяване на имот от „нива“ в НТП
„пасище, мера“ в землище гр. Кнежа, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №647
На основание чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 33а, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и във
връзка със Заповед № РД 46-142/20.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и
горите, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа отменя свое Решение №125 по Протокол №12 от
31.03.2016 г. на ОбС-Кнежа в частта, касаеща промяна начина на трайно ползване на
част от имот №277001, пасище, мера с площ 184.558 дка., пета категория, местност
„Конунски дол“, землище Кнежа, а именно: новообразуван имот №277005 с площ
112.107 дка.
2. Общински съвет-Кнежа дава съгласие да бъде възстановен имот №277005, с
площ от 112.107 дка., пета категория, местност „Конунски дол“, землище Кнежа от
„нива“ в НТП „пасище, мера“.
3. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
отразяване промяната на начина на трайно ползване в картата на възстановената
собственост на имота, съобразно настоящето решение.
4. Общински съвет-Кнежа дава съгласие да бъде анексиран Договор
№371/15.07.2016 г. за Аренда на земеделска земя, сключен между Община Кнежа и ЕТ
„Агрокнез – Иван Пеевски“, съгласно горното решение.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да уведоми
Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен въз основа на горните решения.
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6. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящите
решения.
7. Неразделна част от настоящето решение са:
- скица-проект с № Ф15403/13.07.2018 г.;
- скица-проект с № Ф15402/13.07.2018 г.

6.2 Докладна записка с вх. №0800-143-1/16.07.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПРЗ за включване в регулация на нови квартали 63 и 64, с.
Еница, община Кнежа, област Плевен, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология 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 6.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №648
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 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 – план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за включване в регулация /строителни граници/ на нови
квартали 63 и 64 в с. Еница, община Кнежа, област Плевен.
2. ПУП да съдържа:
ПР /План Регулация/
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Да се представи графичен и цифров вид, отразяващ очертанията на

засегнатите УПИ и имоти.


В табличен вид да се представят документите за собственост и площи.



Да се запазят съществуващите трасета за транспортен достъп и се

оформят регулационно като улици. За новопроектираните да се представят напречни
профили.


Съществуващото застрояване да се включи в зона „за индивидуално

жилищно строителство с преобладаващо ниско застрояване“ – зона Жм.


Регулацията по възможност да покрива съществуващия кадастър /при

наличие на документ за собственост/.


Да се отреди имот за обслужване на населението /за КОО/

ПЗ /План Застрояване/


Да се представи в графичен и табличен вид засегнатите имоти от

мероприятията. Да се отрази зоната, в която ще се преотреди терена и за какви нужди.


Да

се

предвиди

евентуално

пристрояване

и

надстрояване

на

съществуващата постройка.


Да се обособи терен за КОО и се покаже застрояване.



Застрояването да се представи с линии на застрояване.



Да се покажат транспортните връзки със с. Еница.

Устройствената зона да е с конкретно жилищно предназначение за „Жилищно
строителство“ /Жм/ с малка височина до 10 м., като се спазят нормативните показатели
съгласно „Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони“
- височина на застрояването – ниско до 10 м.;
- плътност (процент) на застрояването (П застр.) – от 20 до 60 %;
- озеленена площ (П озел.) – от 40 до 60 на сто;
- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПРЗ за включване в регулация на нови квартали 63 и 64 в с.
Еница, община Кнежа, област Плевен като неразделна част от представената схема за
ПУП-ПРЗ.
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6.3 Докладна записка с вх. №0800-141-1/12.07.2018 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 ****** ******* *******, живуща в гр.
Кнежа, ул. „******** ********“ №***., докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме проекта за решение.
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 6.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №649
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 ****** *******
*******, живуща в гр. Кнежа, ул. „******** ********“ №***.
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6.4 Докладна записка с вх. №0800-146-1/18.07.2018 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно управлението на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Да се приеме за решение вторият предложен в докладната записка вариант;
2. Да се изиска от „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да представят пред Общинския съвет
списък на лицата от персонала на лечебното заведение, които отговарят на
изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения за заемане на длъжността „ВрИД управител на „МБАЛ-Кнежа“
ЕООД“ и тяхно писмено съгласие;
3. ВрИД управител на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да сключи договор за прокура с
Валери ********** Лачовски;
4. Утвърждава втори вариант на проекта на договора за възлагане управлението
на ЕООД „МБАЛ – Кнежа“.
5. Утвърждава проекта на договора за прокура.
6. Възнаграждението на ВрИД управител на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД и
прокуриста да бъде в размер на 300 % от отчетената средномесечна брутна работна
заплата в лечебното заведение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението за решение на Постоянната комисия по етика и конфликт на
интереси.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
I. Определя за временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛКнежа“ЕООД Светлана ******* Тодорова – Цекова с ЕГН **********.
II. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛКнежа“ЕООД, който да се сключи от Цветомир ********** Миловски - заместниккмет на Община Кнежа с лицето определено в т.1 от Решението, с направените
предложения от Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси.
III. Утвърждава проект на договор за прокура, с направените предложения от
Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси.
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IV. Възлага на лицето посочено в т.1 от Решението своевременно да сключи
Договор за прокура с Валери ******** Лачовски с ЕГН *********.
V. Задължава лицата, визирани в настоящето Решение, да предприемат
своевременни действия относно вписването на промяната в обстоятелствата по
партидата на „МБАЛ-Кнежа“ЕООД в ТР и РЮЛНЦ, съобразявайки се с факта, че
действащият към датата на вземане на настоящите решения – Договор за прокура
изтича на 01.10.2018 година.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението за решение на Постоянната комисия по
образование.
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 образование.
Г-жа Малина Цолова предложи размерът на възнаграждението на ВрИД
управител и прокуриста да бъде в размер на 300 % от средната месечна брутна работна
заплата в лечебното заведение, каквото е възнаграждението и сега.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.4 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
образование ведно с предложението на г-жа Малина Цолова.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №650
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, предложение
първо и второ от Търговския закон, чл. 23, ал. 1, т. 9 от Наредба №13 за управление и
упражняване правата на Община Кнежа в качеството на собственик върху търговски
дружества с общинско участие в капитала, Уведомително писмо с изх. №704/24.07.2018
г. на прокуриста на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, съгласно което е посочено лице от
персоналния състав на ЛЗ, отговарящо на изискванията на Наредба №9 от 26.06.2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Наредба №9) за заемане на
длъжността управител на ЛЗ, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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I. Определя за временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Кнежа“
ЕООД Светлана ******** Тодорова-Цекова, с ЕГН **********.
II. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛКнежа“ ЕООД и определя възнаграждение в размер на 300 % /Триста на сто/ от
отчетената средномесечна брутна работна заплата в лечебното заведение, който да се
сключи от Цветомир ******** Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа с лицето,
определено в т. 1 от Решението.
III. Утвърждава проект на договор за прокура и определя възнаграждение в
размер на 300 % /Триста на сто/ от отчетената средномесечна брутна работна заплата в
лечебното заведение.
IV. Възлага на лицето, посочено в т. 1 от Решението своевременно да сключи
Договор за прокура с Валери ********* Лачовски, с ЕГН ************.
V. Задължава лицата, визирани в настоящето Решение, да предприемат
своевременни действия, относно вписването

на промяната в обстоятелствата по

партидата на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД в ТР и РЮЛНЦ, съобразявайки се с факта, че
действащият към датата на вземане на настоящите решения – Договор за прокура
изтича на 01.10.2018 г.

6.5 Докладна записка с вх. №0800-150-1/19.07.2018 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените командировъчни пари
от кмета на Община Кнежа за второто тримесечие на 2018 г. на основание чл. 8,
ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за второто тримесечие на
2018 г. за сведение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.5 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №651
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На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 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 получените командировъчни пари от кмета на Община
Кнежа за второто тримесечие на 2018 г. за сведение.

6.6 Докладна записка с вх. №0800-149-1/19.07.2018 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет на показателите по чл. 14 от Закона
за публичните финанси на подсектор „Местно управление“ – МБАЛ-Кнежа ЕООД
за 2017 г., докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета на
показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на подсектор „Местно
управление“ – МБАЛ-Кнежа ЕООД за 2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №652
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 50 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. Приема отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси, т.е. отчета на показателите по чл. 14 от същия закон на подсектор
„Местно управление“ – МБАЛ-Кнежа ЕООД за 2017 година.

6.7 Докладна записка с вх. №0800-155-1/23.07.2018 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018
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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.
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
предложението за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №653
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 и
писмо с вх. №10 00-114/19.07.2018 г. от Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница
за средства в размер на 1 700 лв., необходими за подмяна на дървена дограма на две
класни стаи на ОУ „Васил Левски“, с. Еница, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Изменя Приложение №5 Справка проект за разпределение на разходите за
делегираните от държавата дейности и общински дейности за 2018 г. на Община Кнежа
от Решение №554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г. в т.
IX Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“, дейност „Резерв“,
параграф 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи и т. III Функция
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„Образование“, т. 3.2. Неспециализирани училища, без професионални гимназии, както
следва:

№
по
ред
1.

2.

Позиция

План било

План става

Разлика

Дейност „Резерв“, § 00-98
Резерв за непредвидени и
неотложни разходи
Дейност
„Неспециализирани
училища,
без
професионални гимназии“,
§
10-00
Издръжка,
дофинансиране

139 599

137 899

1 700

0

1 700

1 700

6.8 Докладна записка с вх. №0800-154-1/23.07.2018 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно учредяване на възмездно право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през общински имот и одобряване на експертна оценка, 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 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
предложението за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.8 от Дневния ред.
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Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №654
На основание Искане с вх. №5300-156/23.07.2018 г. от Венцислав *********
Цветков и Георги ******* Бебов, чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Одобрява Експертна оценка за възмездно право на прокарване на
електропровод и съответния му сервитут за захранване на ПИ 731078 в землището на
гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, местност „Мерата“, съгласно ПУП-Парцеларен план за имот
№ 731078 в местността „Мерата“, гр. Кнежа, на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабел НН от
трафопост в ПИ731054 до сгради в ПИ 731078, в полза на Венцислав *********
Цветков и Георги ******* Бебов през поземлен имот публична общинска собственост,
а именно ПИ 731032 – полски път, местност „Мерата“, землище гр. Кнежа.
Общо засегнатите площи от имота са в размер на 21,63 м2.
Експертната оценка е в размер на 11,00 /Единадесет/ лева без включено ДДС.
Оценката е изготвена от „Стройконсулт РН“ ЕООД, с лицензиран оценител инж.
Росица Цанкова, сертифицирана от КНОБ с рег. № 810100454/11.02.2015 г.
2. Учредява възмездно право на прокарване на електропровод и съответните
сервитутни права през поземлен имот публична общинска собственост, а именно ПИ
731032 – полски път, местност „Мерата“, землище гр. Кнежа в полза на Венцислав
********* Цветков и Георги ******* Бебов на стойност 11,00 /Единадесет/ лева без
включено ДДС.
Засегнатите площи от имота са в размер: 21,63 м2.
3. Титулярите на учреденото право на прокарване не трябва да влошават
условията за застрояване на поземления имот, да препятстват установеният начин на
трайно ползване на поземления имот и да не засягат разрешени строежи или
съществуващи сгради.
4. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнение на решението
по т. 2 по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.

6.9 Докладна записка с вх. №0800-158-1/26.07.2018 г. от Капка Митева –
зам.-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 съществуваща сграда в ПИ 731082, местност „Мерата“ в землището на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, собственост на
Пламен ******* Вановски с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Кнежа,
ул. „******* ******“ №** с документ за собственост Договор за делба №200 от
07.12.2016 г., том V, рег. 4603, вписан в СВ Кнежа с вх. рег. №4263, акт. 174, том
VII.
2. Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.
3. Предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имотиобщинска 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 да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №655
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 20-19 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 съществуваща сграда в ПИ
731082, 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.
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2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия на изграждане на „Външен кабел НН“, захранващ
съществуваща сграда в ПИ 731082, 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 съществуваща сграда в ПИ 731082, 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.
Предварителното съгласие важи за срок от десет години.
4. Общинският съвет на Община Кнежа дава предварително съгласие за
Учредяване право на прокарване през ПИ 731055 – полски път, собственост на Община
Кнежа за изграждане на „Външен кабел НН“, захранващ съществуващи сгради в ПИ
731082, 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.

6.10 Докладна записка с вх. №0800-159-1/27.07.2018 г. от Капка Митева –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на ИПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура за
захранване с вода ПИ 735076 в землището на гр. Кнежа, местност „Криволя“,
община Кнежа, област Плевен, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
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 6.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Страница 25 от 31

Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №656
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-25-26 от 27.07.2018 г. от ЕТ „ПРИСБОРИСЛАВ ГОРАНОВ“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на Изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план
/ИПУП-ПП/ за мрежите на техническата инфраструктура за захранване с вода на ПИ
735076 в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Криволя“, община Кнежа,
област Плевен извън границите на урбанизираната територия. ПИ 735076 е собственост
на ЕТ „ПРИС – БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“ ЕИК 816022038 с адрес гр. Кнежа, ул. „******
*****“ №**, представлявано от Борислав ******* Горанов, съгласно Договор за
продажба на земя от ОПФ №231 от 09.09.2015 г., вписан в Служба по вписванията КРС
вх. рег. № 3142 от 04.09.2015 акт. 139 том VIII.
С изменението на ПУП-ПП се удължава трасето на водопроводното отклонение
от Противопожарния хидрант в ПИ 736078 до ПИ 736076 с оглед захранване с вода на
новопроектираните сгради за обект „База за почистване, заготовка, обеззаразяване и
пакетиране на семена“.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ИПУП-ПП в териториалния обхват на разрешението, като заданието е
неразделна част от разрешението по т.1.
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 захранване с
вода на „База за почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена“ в ПИ
735076 в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Криволя“, община Кнежа,
област Плевен извън границите на урбанизираната територия, включително и за
учредяване на необходимите вещни права и сервитути. Предварителното съгласие важи
за срок от десет години.
4. Общинският съвет на Община Кнежа дава съгласие за Учредяване право на
прокарване през ПИ 736034 – полски път, собственост на Община Кнежа за удължаване
на водопроводното отклонение за захранване с вода на обект „База за почистване,
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заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена“ в ПИ 736076 в землището на гр.
Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Криволя“, община Кнежа, област Плевен.

6.11 Докладна записка с вх. №1000-107/10.07.2018 г. от Цветан Иванов –
кмет на Кметство с. Лазарово, относно провеждане на изнесена работна сесия в с.
Лазарово.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Редовната за м. август 2018г. сесия на ОбС Кнежа да се проведе в с. Лазарово.
2. Жителите на с. Лазарово да внесат предварително и писмено – до заседанията
на комисиите, въпросите за разглеждане на сесията.
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
проекта за решение, направен 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 от Постоянната
комисия по етика и конфликт на интереси.
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 етика и конфликт на
интереси.
Г-н Добромир Грамов предложи председателят на Общинския съвет да насрочи
извънредна сесия през месец август по въпроси, касаещи жители на с. Лазарово, които
да внесат писмено седмица преди това въпросите си, за да може да получат конкретни
отговори.
Г-жа Малина Цолова изрази мнението си, че според нея не е удачно
организирането на извънредна сесия през месец август, защото в този месец има много
хора в отпуск, а за редовната сесия има заложен само един основен материал.
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Според г-н Симеон Шарабански редовната сесия за м. август не е натоварена от
към материали, а извънредната сесия не се знае кога ще бъде насрочена, а
същевременно се задължават жителите на селото да внесат въпросите си седмица преди
това, въпреки че не се знае кога ще бъде.
Г-н Данаил Огнянов предложи да се отложи разглеждането на докладната
записка до септември месец и след това да се направят извънредни сесии в трите села,
като жителите представят писмено проблемите си преди заседанията на комисиите.
Г-н Борислав Цанковски обясни, че според него е крайно неудачно едно такова
предложение, защото останалите села не са отправили покана към Общинския съвет.
Д-р Пламен Лъжовски - кмет на Кметство с. Бреница, отговори, че трябва да се
знаят датите предварително, за да могат да организират жителите на населените места.
Г-жа Лорита Желязкова -

кмет на Кметство с. Еница,

също подкрепи

предложението на г-н Данаил Огнянов.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.11 от Дневния ред – последно постъпило предложение - предложението за
решение на г-н Данаил Огнянов.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №657
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. От септември месец 2018 година до края на същата да се проведе всеки месец
по една извънредна сесия във всяко село на територията на Община Кнежа.
2. Жителите на съответното населено място трябва да депозират писмено
въпросите си в деловодството на Общински съвет-Кнежа една седмица преди
заседанията на комисиите и провеждането на съответната извънредна сесия на
Общинския съвет.

6.12 Докладна записка с вх. №5200-77/24.07.2018 г. от Маргарита Нинова –
зооинженер в зоопарк „Гергана“, относно съгласие за договори за размножителен
заем.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Общински съвет-Кнежа да даде съгласие с договори за размножителен заем
да бъдат предоставени от зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа на зоокът в гр. Павликени 3
броя животни от вид „Черен муфлон“ – 2 броя женски и 1 брой мъжки. Зоопаркът в гр.
Кнежа да получи от зоокът гр. Павликени 1 брой животно от вид „Европейски
муфлон“, пол – мъжки.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.12 от Дневния ред – предложението за решение на Комисията по бюджет и
финанси.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №658
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие с договори за размножителен заем да
бъдат предоставени от зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа на зоокът в гр. Павликени 3 броя
животни от вид „Черен муфлон“ – 2 броя женски и 1 брой мъжки. Зоопаркът в гр.
Кнежа да получи от зоокът гр. Павликени 1 брой животно от вид „Европейски
муфлон“, пол – мъжки.

6.13 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, докладва г-н Георги
Патлиджански.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се отложи разглеждането на материала до
обсъждане на въпросите, засегнати в предложението, с вносителя.
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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 от Постоянната
комисия по етика и конфликт на интереси.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се направи
предложение на училището и читалището в с. Бреница да подготвят разяснителна
кампания относно живота и делото на Екзарх Йосиф I, а също така да предложат за
включване в културния календар за 2019 г. на мероприятия, свързани с Екзарх Йосиф I.
Д-р Пламен Лъжовски попита къде ще бъде разположена паметната
плоча/барелефа.
Г-жа Катя Герговска отговори, че инициативният комитет, за който е
разговаряно с г-н Патлиджански по време на заседанието на Комисията по бюджет и
финанси, трябва да излезе с предложението къде да се разположи.
Г-н Илийчо Лачовски изказа становището си, че е най-добре да се започне с
информираност на населението и помоли г-н Патлиджански да подготви информация,
която да предостави на Общинска администрация, за да се изготвят информационни
материали, които да бъдат разпространение сред населението на Община Кнежа и
увери, че ще бъде проведен разговор с Врачанския митрополит за разрешение за
поставяне на паметна плоча/барелеф в двора на църквата в с. Бреница, ако това е
невъзможно, ще бъде обсъдено с кмета на Кметството и обществеността, за да се
определи подходящо място.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.13 от Дневния ред - предложението за решение на Комисията по бюджет и
финанси.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №659
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. Предлага на училището и читалището в с. Бреница да подготвят разяснителна
кампания относно живота и делото на Екзарх Йосиф I.
2. Училището и читалището в с. Бреница да предложат за включване в
културния календар за 2019 г. на мероприятия, свързани с Екзарх Йосиф I.

Г-жа Катя Герговска благодари на г-н Георги Патлиджански за инициативата.

ПО СЕДМА ТОЧКА – Други.
Г-н Симеон Шарабански изрази мнението си във връзка с декларациите за
конфиденциалност, които трябва да попълнят общинските съветници.
Г-жа Катя Герговска помоли г-н Симеон Шарабански като юрист да посочи
какви точно трябва да са направените промени.
Г-н Илийчо Лачовски отговори, че ще бъде проверен отново текстът на
декларациите и ще се вземе отношение по поставения въпрос.

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 1840 часа.

Протоколчик:/п/

Председател на ОбС:/п/

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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