ПРОТОКОЛ
№63
Днес, 28 септември 2018 г., се проведе редовното за м. септември 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-н Иван
Дановски и г-н Николай Бачийски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обясни, че след председателски съвет са
постъпили докладни записки, които са били разгледани на заседанията на постоянните
комисии и предлага те да влязат в дневния ред на предстоящата сесия, а именно:
- Докладна записка с вх. №0800-196-1/19.09.2018 г. от Цветомир Миловски –
заместник-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 г.
за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г.;
- Докладна записка с вх. №0800-199-1/27.09.2018 г. от Илийчо ****** Лачовски
– кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на Община Кнежа
за вземане на решения на заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен.
- Докладна записка с вх. №0800-197-1/21.09.2018 г. от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно одобряване план схеми, разрешение за
изработване на ИП- на елементи от техническата инфраструктура и учредяване право
на преминаване на кабели за обекти: КМР за Радио- и TV сигнали, интернет и пренос
на охранителна дейност в с. Еница и с. Лазарово, община Кнежа.
Г-жа Герговска поясни, че тази докладна е оттеглена от вносителя и няма да
влезе за разглеждане на сесия.
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Оттеглена е Молба с вх. №9400-595/23.08.2018 година от Васко ******
Дамяновски, живущ в гр. Кнежа, относно проблем с границите на имот, съгласно ОУП
на Община Кнежа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обясни, че всички комисии са
разгледали материала:
- Писмо за намерения от Антоанета Георгиева – управител на МБАЛ „Вива
Медика“ ООД, относно закупуване на обособена част – болничен корпус, ведно с
прилежащ към него поземлен имот към МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца.
Предложението на постоянните комисии е материала да не влиза за обсъждане на
сесия.
Други предложения във връзка с дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред с така направените предложения за промени.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Информация за изпълнението на бюджета на Община Кнежа за

първото полугодие на 2018 г.
2.

Информация за дейността на Общински исторически музей, гр.

Кнежа за период 01 октомври 2017 г. – 15 септември 2018 г.
3.

Информация за дейността на зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа за период

01 септември 2017 г. – 31 август 2018 г.
4.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-190-1/17.09.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на маломерни площи общинска земя.
2)

Докладна записка с вх. №0800-191-1/17.09.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на маломерни площи общинска земя на
Институт по царевицата-Кнежа.
3)

Докладна записка с вх. №0800-192-1/17.09.2018 г. от Илийчо Лачовски –

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.
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4)

Докладна записка с вх. №0800-199-1/27.09.2018 г. от Илийчо *******

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на
Община Кнежа за вземане на решения на заседание на Общото събрание на Асоциация
по ВиК-Плевен.
5)

Докладна записка с вх. №0800-184-1/14.09.2018 г. от Цветомир Миловски

– заместник-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554 по Протокол
№52 от 30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г.
6)

Докладна записка с вх. №0800-193-1/17.09.2018 г. от Цветомир Миловски

– заместник-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 г.
за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г.
7)

Докладна записка с вх. №0800-196-1/19.09.2018 г. от Цветомир Миловски

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

Докладна записка с вх. №0800-185-1/14.09.2018 г. от Цветомир Миловски

– заместник-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 деца.
9)

Докладна записка с вх. №0800-186-1/14.09.2018 г. от Цветомир Миловски

– заместник-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 дете.
10)

Молба с вх. №9400-636-1/07.09.2018 г. от Ирена Христова, относно

отпускане на еднократна помощ за ремонт след пожар, причинен от мълния.
5.

Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

3.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
4.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

5.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа.
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Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основните
материали и докладните записки да се докладва само проекта за решение и
становищата на постоянните комисии, а по молбите от граждани да се докладват само
становищата на постоянните комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Информация за изпълнението на бюджета на Община
Кнежа за първото полугодие на 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
докладната записка.
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 изпълнението на бюджета на Община Кнежа за първото полугодие на
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 поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №674
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 49, ал. 2 от
Наредба №23 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
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местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет, гр. Кнежа приема информация за изпълнение на бюджета на
Община Кнежа за първото полугодие на 2018 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Информация за дейността на Общински исторически
музей, гр. Кнежа за период 01 октомври 2017 г. – 15 септември 2018 г., докладва гжа 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 информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията за дейността на Общински исторически музей, гр. Кнежа за период 01
октомври 2017 г. – 15 септември 2018 г.
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.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №675
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправления и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет, гр. Кнежа приема информация за дейността на Общински
исторически музей, гр. Кнежа за периода 01 октомври 2017 г. – 15 септември 2018 г.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА - Информация за дейността на зоопарк „Гергана“, гр.
Кнежа за период 01 септември 2017 г. – 31 август 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
докладната записка.
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 зоопарк „Гергана“, гр. Кнежа за период 01 септември
2017 г. – 31 август 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 №676
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, гр. Кнежа приема информация за дейността на зоопарк
„Гергана“, гр. Кнежа за периода 01 септември 2017 г. – 31 август 2018 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Докладни записки, молби на граждани и
юридически лица.
4.1 Докладна записка с вх. №0800-190-1/17.09.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на маломерни площи общинска
земя, докладва г-жа Александра Нинова.
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Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка, като срокът за разпоредителните сделки да бъде променен
от 2 години на 5 години.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да бъде променен срокът по следния начин: „да не са извършвали
разпоредителни сделки със собствена земя в предходните пет години“;
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 4.1 от Дневния ред - предложението на Постоянната комисия по бюджет и
финанси.
Гласували поименно: „За“ - 5; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 10.
Предложението не се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.1 от Дневния ред – предложението за решение в докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - 3; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №677
На основание чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 17, ал. 2, т. 2, ал. 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. За задоволяване потребностите на безимотни и малоимотни лица за
стопанската 2018/2019 г., да се предоставят маломерни площи общинска земя в размер
до 10/Десет/ дка. с цена 20,00 /Двадесет/ лева/дка. при следните условия:
- Лицата, които кандидатстват за общинска земя, като малоимотни и безимотни
да не са извършвали разпоредителни сделки със собствена земя в предходните две
години.
- Да се дават до 10/Десет/ декара общинска земя на домакинство.
- Лицата, които кандидатстват за общинска земя, като малоимотни и безимотни
да имат постоянен адрес в община Кнежа и да живеят постоянно в общината.
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2. Останалите маломерни площи след сключване на договори с лицата по т.1, да
се предоставят на ползвателите, където се намират тези площи на цена 55.00 /Петдесет
и пет/ лева за декар.
Г-н Симеон Шарабански поиска думата, за да обясни отрицателния си вот и
разясни, че е гласувал по този начин, защото много от гражданите са се оземлили с
общинска земя преди време, впоследствие продават тези земи и отново кандидатстват,
като малоимотни и безимотни. Това според него е не е редно. Смята, че има лица, които
наистина се нуждаят от тази помощ.
4.2 Докладна записка с вх. №0800-191-1/17.09.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на маломерни площи общинска
земя на Институт по царевицата-Кнежа, 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 приеме докладната
записка.
Г-жа Бисерка Младжова декларира частен интерес, съгласно разпоредбите на
ЗПКОНПИ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №678
На основание чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с
писмо с вх. №5700-28/22.08.2018 г. от директора на Институт по царевицата - Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Във връзка с осъществяване на научно-изследователската работа: полски
опити от различен характер, създаване на изолационни полета за получаване на нови
експериментални хибриди, както и за размножаване на родителски компоненти,
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необходими за пространствени изолации да се предоставят за стопанската 2019/2020 г.
на Института по царевицата – Кнежа маломерните площи общинска земя в размер на
401.115 дка. с цена средна рентна за гр. Кнежа след определянето й през януари 2019 г.
от комисия на ОД „Земеделие“ – Плевен.
4.3 Докладна записка с вх. №0800-192-1/17.09.2018 г. от Илийчо Лачовски –
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 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:
1. Да бъде допълнено изречението по следния начин: „Експертната оценка е в
размер на 529,00 /Петстотин двадесет и девет/ лева без включено ДДС, като сумата да
бъде за сметка на Пламен ******* Вановски.“.
2. Да се приеме докладната записка с направеното допълнение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.3 от Дневния ред - предложението 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 №679
На основание чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с Искане с вх. №9400-633/07.09.2018 г. от Пламен ***** Вановски, 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 731082 в землището на
гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, местност „Мерата“, съгласно Подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за мрежите на техническата инфраструктура извън
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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 /стар
идентификатор на имота: ПИ 731054/, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, в полза на Пламен ******* Вановски през поземлен
имот – публична общинска собственост, а именно: ПИ 731055 – полски път, местност
„Мерата“, землище гр. Кнежа.
Общо засегнатите площи от имота са в размер на 522,49 м2.
Експертната оценка е в размер на 529.00 /Петстотин двадесет и девет/ лева без
включено ДДС, като сумата да бъде за сметка на Пламен ******* Вановски.
Оценката е изготвена от лицензиран оценител Ленка ******* Танева,
сертифицирана от КНОБ с рег. № 810100166/20.06.2011 г.
2. Учредява възмездно право на прокарване и сервитутни права през поземлен
имот публична общинска собственост, а именно ПИ 731055 – полски път, местност
„Мерата“, землището на гр. Кнежа в полза на Пламен ******* Вановски.
Засегнатите площи от имота са в размер на 522,49 м2.
3. Титулярът на учреденото право на прокарване не трябва да влошава условията
за застрояване на поземления имот, да препятства установения начин на трайно
ползване на поземления имот и да не засяга разрешени строежи или съществуващи
сгради.
4. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнение на решението.
4.4 Докладна записка с вх. №0800-199-1/27.09.2018 г. от Илийчо ******
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на
Община Кнежа за вземане на решения на заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК-Плевен, докладва г-жа Александра Нинова.
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 4.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
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Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №680
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 10в, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 198е, ал. 3, ал. 5 от Закона
за водите, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие представителят на Община Кнежа в Общото събрание

на

Асоциация по ВиК – Плевен кмета на Община Кнежа Илийчо ******* Лачовски да
гласува за приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД – гр.Плевен, за 2019 г. от 18 000 (Осемнадесет хиляди) лева.
Мотиви: съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и
К следва да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
Правно основание е предвидената в чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА компетентност на
общинския съвет да взема решения по въпроси от местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
2. Общински съвет - Кнежа определя Капка ******* Митева- заместник – кмет
на Община Кнежа да замести кмета на общината на заседанието при негово отсъствие и
й предоставя мандат в обема, който е предоставен на кмета на Общината съгласно т.1.
Мотиви: чл.10в, ал.1, т.7 от Закона за водите регламентира, че общинския съвет
определя представителя на общината в съответната асоциация по ВиК и съгласува
мандата му, а чл.198е, ал.3 посочва, че представителят на общината в асоциацията по В
и К е кметът на общината. При невъзможност той да участва в заседание на
асоциацията по ВиК общинският съвет определя друг представител.
Решението се приема на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.10в, ал.1, т.7, във връзка с чл.198е, ал.3
от Закона за водите.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
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4.5 Докладна записка с вх. №0800-184-1/14.09.2018 г. от Цветомир Миловски
– заместник-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554 по
Протокол №52 от 30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г.,
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 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 №681
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 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 чл. 2 от Наредба №1/16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя от т. V Утвърждава разходи по функции т. 10 от Решение
№554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 година, като
актуализира Приложение №12 – Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно за 2018 г.
Актуализацията е във връзка с новата учебна година 2018/2019 г.
Приложение №12 е неразделна част от решението.
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4.6 Докладна записка с вх. №0800-193-1/17.09.2018 г. от Цветомир Миловски
–

заместник-кмет

на

Община

Кнежа,

относно

изменение

на

Решение

№554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г., докладва гжа 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 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 №682
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя т. IV Приема програма за капиталови разходи за 2018 г. (поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) по Протокол
№52/30.01.2018 г. и Решение №554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община
Кнежа за 2018 г., Приложение №6 – Поименен списък за разпределение на
капиталовите разходи по източник на финансиране, както следва:
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Проектно
предложение по
обекти

Целева
субсидия за
капиталови
разходи
2018 г.
План План
било
става

Асфалтиране на
ул. "Стефан
Цанов" /източна
част/ гр. Кнежа
Асфалтиране на
"Г.С.Раковски" от
ул. "9-ти
септември" до ул.
"Карл Маркс"
село Еница
Асфалтиране на
ул. "Кресна" гр.
Кнежа

38 490

38 490

0

0

0

Асфалтиране на
ул. "Васил
Априлов" гр.
Кнежа в отсечката
от ул. "Георги
Димитров" до ул.
"Иван Бонов"
Асфалтиране на
ул. "Шипка" гр.
Кнежа в отсечката
от ул. "Васил
Левски" до ул.
"Райна Княгиня"
Асфалтиране на
ул. "Вела Пеева"
гр. Кнежа в
отсечката от ул.
"Назъм Хикмет"
до ул. "Софроний
Врачански"
Асфалтиране на
ул. "Кочо
Честименски" с.

Капиталови разходи,финансирани от собствени
приходи
Разлика
План
било
Собст
вени
приход
и

План
става
Собстве
ни
приходи

План било
приходи от
постъплени
я от
продажба
на
общински
нефинансов
и активи

План става
приходи от
постъпления от
продажба на
общински
нефинансови
активи

30 100

28 827

0

0

0

0

1 273

43 844

43 322

522

0

20 820

19 948

0

0

872

0

0

66 572

64 186

0

0

2 386

0

0

16 736

14 552

45 820

45 820

2 184

0

0

0

0

35 359

34 144

1 215

0

0

0

3 182

83 280

84 495

- 4 397
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Бреница
Направа на
топлоизолация на
Сграда № 1 на НУ
„Кнежица“- гр.
Кнежа, находяща
се на ул. „Христо
Ботев“ в гр. Кнежа
Основен ремонт
на покрив на
сградата на детска
градина “Лиляна
Димитрова” село
Еница, Община
Кнежа
Закупуване на
компютърни
конфигурации за
нуждите на
Общинска
администрация

35 641

35 641

0

2 675

0

0

- 2 675

52 087

52 087

0

31

0

0

- 31

0

0

0

1 349

0

0

1 349

4.7 Докладна записка с вх. №0800-196-1/19.09.2018 г. от Цветомир Миловски
–

заместник-кмет

на

Община

Кнежа,

относно

изменение

на

Решение

№554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г., докладва гжа 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 докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - 4; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №683
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя приложение №5 Справка 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. I. Функция „Общи
държавни служби“, дейност „Общинска администрация“, параграф 10-00 „Издръжка“,
както следва:
лева

№ по
ред
1.

Позиция
Дейност „Резерв“ &00-98 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи“
Дейност „Общинска администрация“,
& 10-00 „Издръжка“, местни дейности

2.

План
било

План
става

Разлика

137 899

131 899

- 6 000

466 067

472 067

+ 6 000

4.8 Докладна записка с вх. №0800-185-1/14.09.2018 г. от Цветомир Миловски
– заместник-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 деца, 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.
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Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №684
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 децата **** ****** ****** и
**** ***** ******, с постоянен и настоящ адрес: гр. ****, общ. *****, обл. *****, ул.
„******“ №**.
4.9 Докладна записка с вх. №0800-186-1/14.09.2018 г. от Цветомир Миловски
– заместник-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 дете, докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Г-жа Малина Цолова обясни, че по време на комисиите е коментирано, че има
техническа грешка в т. 5 в изброяването на приложените документи, защото има
дублиране от предходната докладна записка.
Г-жа Катя Герговска попита г-жа Малина Цолова дали желае тази забележка да
фигурира в решението или да бъде отнесена към Общинска администрация.
Г-жа Малина Цолова отговори, че смята, че трябва да се изчисти от докладната
записка.
Г-жа Бисерка Младжова взе отношение и поясни, че корекцията не касае
решението, а номерацията на описаните приложени документи.
Г-жа Малина Цолова заяви, че оттегля предложението си.
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 №685
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:
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1. Дава съгласие да бъде внесено предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на детето **** ******* ******,
с постоянен и настоящ адрес: гр. ******, общ. ****, обл. *****, ул. „******“ №**.
4.10 Молба с вх. №9400-636-1/07.09.2018 г. от Ирена Христова, относно
отпускане на еднократна помощ за ремонт след пожар, причинен от мълния.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да бъде отпусната сумата от 300 /Триста/ лева, която да бъде осигурена от
„Резерв за непредвидени разходи“.
2. Да бъде представен разходооправдателен документ за отпуснатата сума.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да бъде отпусната сумата от 300 /Триста/ лева за строителни материали, която
да бъде осигурена от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.
2. Да бъде представен разходооправдателен документ за отпуснатата сума.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.10 от Дневния ред - 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 №686
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Молба с вх. №9400-636-1/07.09.2018 г. от Ирена Христова, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да бъде отпусната сумата от 300 /Триста/ лева за строителни материали,
която да бъде осигурена от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.
2. Да бъде представен разходооправдателен документ за отпуснатата сума.
ПО ПЕТА ТОЧКА – Други.
Нямаше желаещи да вземат отношение.
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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 1750 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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