ПРОТОКОЛ
№62
Днес, 07 септември 2018 г., се проведе извънредно заседание на Общинския
съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват 14 от общо 17
общински съветници. От заседанието отсъстват Симеон Шарабански, Росен Пещенски,
Тодор Патлиджански.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за извънредното заседание на Общинския съвет.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Писмо с вх. №4600-16/08.08.2018 година от инж. Митко Спасов –

управител на „ВиК“-ЕООД, относно Бизнес-план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за период 2017-2021 г., в
качеството на консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по
ВиК-област Плевен.
2.

Докладна записка с вх. №0800-178/04.09.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от Община Кнежа в
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ данък върху добавената стойност към
авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския
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земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на Мярка -7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект
„Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на
канализационната система“, сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“.
3.

Докладна записка с вх. №0800-179-1/04.09.2018 г. от Илийчо Лачовски

– кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от Община Кнежа
в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор
№15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), на мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа
след извършени ремонти на канализационната система“, сключен между Община
Кнежа и ДФ „Земеделие“.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
2.

Галя Шугльова – гл. експерт при Община Кнежа;

3.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Писмо с вх. №4600-16/08.08.2018 година от инж.
Митко Спасов – управител на „ВиК“-ЕООД, относно Бизнес-план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за период 20172021 г., в качеството на консолидиран оператор за обособената територия на
Асоциация по ВиК-област Плевен, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1.

Общински съвет-Кнежа приема допълнен Бизнес план за развитие на

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен за период 2017-2021
година, в качеството на консолидиран оператор за обособената територия на
Асоциация по ВиК – област Плевен.
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2.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и

предвид обстоятелството, че

заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен ще се проведе преди
да е влязло в сила решението, Общински съвет-гр. Кнежа допуска предварително
изпълнение на настоящето решение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1.

Общински съвет-Кнежа приема допълнен Бизнес план за развитие на

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен за период 2017-2021
година, в качеството на консолидиран оператор за обособената територия на
Асоциация по ВиК – област Плевен.
2.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и

предвид обстоятелството, че

заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен ще се проведе преди
да е влязло в сила решението, Общински съвет-гр. Кнежа допуска предварително
изпълнение на настоящето решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред – предложението за решение на Постоянните комисии.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №671
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Общински съвет-Кнежа приема допълнен Бизнес план за развитие на

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен за период 2017-2021
година, в качеството на консолидиран оператор за обособената територия на
Асоциация по ВиК – област Плевен.
2.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и

предвид обстоятелството, че

заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен ще се проведе преди
да е влязло в сила решението, Общински съвет-гр. Кнежа допуска предварително
изпълнение на настоящето решение.

Г-жа Катя Герговска направи процедурно предложение по докладните записки
да бъде докладван само проекта за решение.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
процедурното предложение.
Гласували: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ - няма.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-178/04.09.2018 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед
от Община Кнежа в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ данък върху
добавената стойност към авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00345 от
19.09.2017 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), на Мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за Проект „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след
извършени ремонти на канализационната система“, сключен между Община
Кнежа и ДФ „Земеделие“, 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.
Г-жа Катя Герговска поясни, че рехабилитацията на уличната мрежа касае улици
„23-септември“; „Юрий Гагарин“; „Александър Стамболийски“; „Цанко Церковски“,
„Ракитин“; „Огнян Михайлов“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №672
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), на Мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, за Проект „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след
извършени ремонти на канализационната система“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Кнежа да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 127 157,90 лева (Сто двадесет и седем хиляди сто петдесет и седем 0,90 лева)
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на данък добавена стойност по авансовото
плащане по договор за предоставяне на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от
19.09.2017 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на Мярка -7
„Основни

услуги

и

обновяване на селата в селските райони“ за Проект

„Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на
канализационната система“, сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС по авансовото плащане по договор № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017
г., и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-179-1/04.09.2018 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед
от Община Кнежа в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по
договор №15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на мярка -7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на уличната
мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на канализационната система“,
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сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, 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 ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №673
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), на мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, за Проект „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след
извършени ремонти на канализационната система“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Кнежа да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 641 914,51 лева (Шестстотин четиридесет и една хиляди деветстотин и
четиринадесет 0,51 лева ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на финансова помощ № 15/07/2/0/00345 от
19.09.2017 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на Мярка -7
„Основни

услуги

и

обновяване на селата в селските райони“ за Проект
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„Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на
канализационната система“, сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 15/07/2/0/00345 от 19.09.2017 г., и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”.

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 1725 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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