ПРОТОКОЛ
№66
Днес, 30.11.2018 г., се проведе редовното за м. ноември 2018г. заседание на
Общински съвет-Кнежа. От 17 общински съветници в заседателната зала на Общински
съвет-Кнежа присъстваха 17. Г-н Тодор Патлиджански закъсня.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Г-жа Катя Герговска информира, че след председателски съвет за обсъждане са
постъпили следните материали:
- Докладна записка с вх.№0800-244/28.11.2018г от Катя Герговска – председател
на Общински съвет

Кнежа,

относно: Промяна в Наредба №9 за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кнежа.
- Докладна записка с вх.№0800-243-1/26.11.2018г от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно: Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Кнежа.
- Докладна записка с вх.№0800-242-1/26.11.2018г от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно: Награждаване на изявени спортисти за 2018година.
Тя обясни, че горепосочените материали са обсъждани в постоянните комисии.
Председателят поясни, че Постоянната комисия по Бюджет и финанси предлага
от дневния ред да отпадне Молба с вх.№9400-747/30.10.2018г. от Илка Ахчийска,
относно отпускане на финансова помощ за закупуване на лекарства, тъй като
медикаментите, описани в представеното копие на рецепта ще бъдат предоставени от
„МБАЛ – Кнежа“ ЕООД .
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. ноември 2018г. заседание на Общински
съвет-Кнежа, с направените изменения и допълнения

Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Информация за дейността и изразходваните средства от пенсионерски клубове,
клубове на хората с увреждания и клубове на офицерите от запаса.
2. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-244/28.11.2018 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно промяна в Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Кнежа.
2) Докладна записка с вх. №0800-243-1/26.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно приемане на Наредба за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Кнежа.
3) Докладна записка с вх. №0800-242-1/26.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно награждаване на изявени спортисти за 2018г.
4) Докладна записка с вх. №0800-239-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 година за приемане
бюджета на Община Кнежа за 2018 година.
5) Докладна записка с вх. №0800-233-1/12.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост.
6) Докладна записка с вх. №0800-234-1/16.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно продажба на земя-частна общинска собственост, на
собственик на законно построена върху нея сграда и одобряване на оценка, изготвена за
продажба на земята, предмет на продажбата.
7) Докладна записка с вх. №0800-235-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на
общински имот в землище Кнежа.
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8) Докладна записка с вх. №0800-238-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с
идентификатор 37376.739.15 /три, седем, три, седем, шест, точка, седем, три, девет,
точка, едно, пет/, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастрална карта и по
кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителен
директор на АГКК с площ 7023 кв. м. /седем хиляди и двадесет и три квадратни метра/,
пасище, местност „Криволя“, категория 3, стар идентификатор: няма, номер по
предходния план: 739015 /седем, три, девет, нула, едно, пет/, при съседи: 37376.739.14,
37376.739.7, 37376.739.572, 37376.739.16, 37376.739.13.
9) Докладна записка с вх. №0800-236-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно гр. дело №535/2018 г. по описа на РС-Кнежа, относно
претенции за собственост от „Здравец-99“ АД, с ЕИК 106070572, чрез представител
Христина ******* Койнарска по отношение на сгради – гаражи-общинска собственост.
10) Докладна записка с вх. №2900-25/07.11.2018 г. от Валери Лачовски –
прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно отпускане на средства на „МБАЛКнежа“ ЕООД във връзка с новите изисквания по Наредба №9 от 13.07.2018 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“.
3. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1. Г-жа Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа;
2. Г-жа

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
3. Г-жа Петя Маринска - Хинкина – директор на дирекция „Обща администрация“
при Община Кнежа;
4. Г-жа Ирена Латинска-Ружова – юрисконсулт;
5. Г-жа Албена Занкова – главен експерт „ЗЗОС“ ;
6. Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;
7. Граждани
Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основния
материал и по докладните записки да се докладват само предложенията за решение и
съответно становищата на Постоянните комисии.
Други предложения не бяха направени.
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Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение от г-жа Цолова.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Информация за дейността и изразходваните средства
от пенсионерски клубове, клубове на хората с увреждания и клубове на офицерите
от запаса, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме информацията за сведение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме информацията за сведение.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси приема информацията и
предлага Общинска администрация да изработи Наредба за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на пенсионерските клубове, клубове на хората с
увреждания и клубове на офицерите от запаса в срок до приемане на бюджета за 2019 г.
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 приема информацията за
дейността и изразходените средства от пенсионерски клубове, клубове на хората с
увреждания и клубове на офицерите от запаса и възлага Общинска администрация да
разработи Вътрешни правила за финансово подпомагане на пенсионерските клубове,
клубове на хората с увреждания и клубове на офицерите от запаса до приемането на
бюджета на Община Кнежа за 2019г. Задължава Общинска администрация да запознае
своевременно ОбС-Кнежа с разработените правила.
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 Комисията по бюджет и
финанси.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното

Страница 4 от 21

Р Е Ш Е Н И Е №710
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-град Кнежа приема Информацията за дейността и
изразходваните средства от пенсионерски клубове, клубове на хората с увреждания и
клубове на офицерите от запаса.
2. Възлага на Общинска администрация да разработи Вътрешни правила за
финансово подпомагане на пенсионерските клубове, клубове на хората с увреждания и
клубове на офицерите от запаса до приемането на бюджета на Община Кнежа за 2019г.,
и задължава Общинска администрация да запознае своевременно ОбС-Кнежа

с

разработените правила.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
2.1. Докладна записка с вх. №0800-244/28.11.2018 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно промяна в Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
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 2.1. от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №711
На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.2, т.4 от Закона за местните
данъци и такси във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за гражданска регистрация, чл.141,
ал.4 от Конституцията на Република България, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове и във връзка с
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Протест с №04708/09.11.2018г. на Окръжна прокуратура-Плевен до Административен
съд – гр.Плевен и образувано административно дело №1028/2018г. по описа на съда,
Общински съвет-Кнежа

Р Е Ш И:
§1. Отменя т. 9 в чл. 52, ал. 1 от Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кнежа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.

2.2. Докладна записка с вх. №0800-243-1/26.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на Наредба за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Кнежа,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
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 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 със следната промяна - Чл. 19, т. 5.1, изр. 4 придобива следния вид: „Когато
договорът е сключен с юридически лица: фактура с платежно нареждане или фактура с
касов бон“.
Г-н Симеон Шарабански зададе въпрос: Редно ли е спортни клубове, които
събират такси да бъдат подпомагани по Спортен календар?
Г-жа Катя Герговска изрази мнение, че Общинска администрация-Кнежа би
трябвало да има предвид това при отпускане на средства.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2. от Дневния ред - предложението за решение на Комисията по бюджет и
финанси.
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Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №712
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 2, ал. 4 и чл. 17, ал.
1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 59, ал. 1 и
ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 75, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 във
връзка с чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 8, чл. 26 и при спазване
изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Чл. 19, т. 5.1, изр. 4 придобива следния вид: „Когато договорът е сключен с
юридически лица: фактура с платежно нареждане или фактура с касов бон“.
2. Приема Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане
на спортните клубове в Община Кнежа с направената поправка.
Текстът на Наредбата е неразделна част от настоящото решение.

2.3. Докладна записка с вх. №0800-242-1/26.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно награждаване на изявени спортисти за 2018г,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка, като се определи дата и място за награждаването.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка,като предлага следното:
1. Изявените спортисти да бъдат наградени и с плакети;
2. Наградите да бъдат връчени от председателя на Общински съвет-Кнежа на
18.12.2018г. от 15:00 часа в Ресторант „Хибрид“;
3. Подкрепя предложението за решение с направените допълнения.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се вземе следното
решение:
1. Да бъде отпусната сумата от 5 738 лв. за награждаване на изявени спортисти
за 2018г., както и на учители по физкултура и треньори от учебно-възпитателните
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заведения и спортните клубове в Община Кнежа, които имат заслуги и са допринесли
за успехите на излъчените за награждаване спортисти, съгласно приложен списък,
които е неразделна част от настоящето решение;
2. Средствата в размер на 3 500 лв. да бъдат взети от Спортен календар за 2018г.;
3. Да бъдат закупени плакети за награждаване на изявените спортисти за 2018г.
4. Допълнителната сума от 2 238 лв. да бъде осигурена от бюджета на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
5. Наградите да бъдат връчени от председателя на Общински съвет-Кнежа на
18.12.2018г. /вторник/ от 1500 часа в Ресторант „Хибрид“.
Бисерка Младжова, Добромир Грамов, Ивайло Дочовски и Дилян Беновски
декларираха конфликт на интереси.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.3. от Дневния ред - предложението за решение на Комисията по бюджет и
финанси.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №713
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да бъде отпусната сумата от 5 738 лв. за награждаване на изявени спортисти
за 2018г., както и на учители по физкултура и треньори от учебно-възпитателните
заведения и спортните клубове в Община Кнежа, които имат заслуги и са допринесли
за успехите на излъчените за награждаване спортисти, съгласно приложен списък,
които е неразделна част от настоящето решение;
2. Средствата в размер на 3 500 лв. да бъдат взети от Спортен календар за 2018г.;
3. Да бъдат закупени плакети за награждаване на изявените спортисти за 2018г.
4. Допълнителната сума от 2 238 лв. да бъде осигурена от бюджета на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
5. Наградите да бъдат връчени от председателя на Общински съвет-Кнежа на
18.12.2018г. /вторник/ от 1500 часа в Ресторант „Хибрид“.
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2.4. Докладна записка с вх. №0800-239-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №554/30.01.2018 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 година, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.4. от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №714
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 2018г. (поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) по Протокол №
52/30.01.2018г. и Решение №554/30.01.2018г. за приемане бюджета на Община Кнежа
за 2018 г., Приложени № 6 – Поименен списък за разпределение на капиталови разходи
по източник на финансиране, както следва:
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Проектно
предложение
по обекти

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

Капиталови разходи,финансирани от собствени
приходи
Разлик
а
План
било
Собстве
ни
приходи

План
става
Собствен
и
приходи

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

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

Асфалтиране 38
на
ул. 490
"Стефан
Цанов"
/източна част/
гр. Кнежа
Асфалтиране 0
на
ул.
"Кресна" гр.
Кнежа

38
490

28 827

47 211

0

0

+18 384

0

19 948

20 545

0

0

+597

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"
Основен
ремонт
на
покрив
на
сградата на
детска
градина
“Лиляна
Димитрова”
село Еница,

0

0

64 186

53 792

0

0

10 394

0

0

14 552

5 965

45 820

45 820

- 8 587

52
087

52
118

31

0

0

0

0
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Община
Кнежа
Закупуване
на
компютърни
конфигураци
и за нуждите
на Общинска
администрац
ия
Основен
ремонт
на
траурна зала
– гробищния
парк
с.
Лазарово
Основен
ремонт
на
сградата на
ПРУв
с.
Лазарово
Основен
ремонт
на
сградата на
ПРУв
с.
Лазарово
Изграждане
на подпорна
стена при НЧ
„Димитър
Цонов“
с.
Лазарово
Модули
за
автоспирка –
1 бр. в с.
Бреница
Основен
ремонт
на
покрива
на
сграда № 2 –
филиал
на
НУ
„Кнежица“гр. Кнежа

0

0

1 349

0

0

0

- 1 349

0

0

3 734

4 054

0

0

3 000

1 804

0

0

-1 196

0

0

1 804

0

0

0

- 1 804

3
786

3 755

0

31

0

0

0

0

0

2 000

2 640

0

0

+640

31
996

31 99
6

0

7 824

0

0

+7 824

+320

2. Изменя Приложение № 5 – Справка проект за разпределение на разходите за
делегирани от държавата дейности и общински дейности за 2018 г. на Община Кнежа, в
т.IX Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“, дейност „Резерв“,
параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, както следва:
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наименование на параграфа

план било

§§ 00-98 „Резерв за непредвидени и 132 727
неотложни разходи“

план става

разлика

126 488

-6 239

3. Изменя Приложение № 5 – Справка проект за разпределение на разходите за
делегирани от държавата дейности и общински дейности за 2018 г. на Община Кнежа,
функция „Отбрана и сигурност“, дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка,
поддържане на запаси и мощности“ – дофинансиране за изпълнение на текущ ремонт
на сградата на ПРУ в село Лазарово, както следва:

наименование на параграфа

план било

план става

разлика

§§ 10-00„Издръжка“

0

1 804

+1 804

2.5. Докладна записка с вх. №0800-233-1/12.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, докладва г-жа
Цветелина Калчева.
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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.5. от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №715
На основание чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8
във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот, находящ се в землището на
с.Еница, с ЕКАТТЕ 27509, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда
на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество , както следва:
- Имот № 000216 с площ 5.388 дка., шеста категория, с отразен начин на трайно
ползване „трайни насаждения”, находящ се в местност „Лъга”, землището на с.Еница,
при граници и съседи: имот № 000160 – пасище, мера – на общинска земя; имот
№ 000220 – вътрешна река – на фонд съоръжения.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 542.00/Четири хиляди петстотин
четиридесет и два/ лв. без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител на земеделска
земя.
3. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка остават за сметка на
участника, обявен от комисията за спечелил търга, и се възстановяват от него преди
сключване на договора за покупко – продажба.
4. Продажната цена, определена след провеждане на публичния търг с явно
наддаване, следва да се заплати от обявения за спечелил търга участник, преди
сключване на договора за покупко – продажба, по сметка посочена в заповедта, въз
основа на която се сключва договора.
5. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
6. Обявлението за провеждане на публичния търг с явно наддаване да се
публикува на интернет страницата на Община Кнежа, както и на таблото за обяви в
сградата на Община Кнежа.
7. Възлага на Кмета на Община Кнежа, организацията по провеждане на
публичния търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост,
съгласно горните решения.

2.6. Докладна записка с вх. №0800-234-1/16.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно продажба на земя-частна общинска собственост,
на собственик на законно построена върху нея сграда и одобряване на оценка,
изготвена за продажба на земята, предмет на продажбата, 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.
Г-н Шарабански попита, логично ли е цената, която е платена за закупуване на
земята да е по-ниска от цената за придобиване правото на строеж.
Г-жа Катя Герговска отговори, че оценката е направена от лицензиран оценител.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.6. от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №716
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35,
ал. 3, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 42, чл. 42а и чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. ОбС-Кнежа одобрява пазарната оценка на имот-частна общинска собственост,
находящ се в землището на с.Еница с ЕКАТТЕ 27509, общ. Кнежа, а именно: ДРУГ
ПРОМИШЛЕН ТЕРЕН с площ от 0,902 дка. (Деветстотин и два квадратни метра),
шеста категория, в местността „Смрадликите“, Имот №260005 (две, шест, нула, нула,
нула, пет) по плана за земеразделяне землището на с.Еница, при граници и съседи:
№260002-Пасище, мера на Общинска земя и № 000261-Полски път на Община Кнежа, в
размер на 5 015лв. (Пет хиляди и петнадесет лева) без включено ДДС, изготвена от
лицензиран оценител.
2. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който
възлиза на 130 лв. (Сто и тридесет лева) да бъде за сметка на купувача.
3. ОбС-Кнежа възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупкопродажба с купувача.
4. ОбС-Кнежа актуализира програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2018 г. в частта, регламентираща разпореждането с имотичастна общинска собственост, съгласно горните решения.

Страница 14 от 21

2.7. Докладна записка с вх. №0800-235-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на
общински имот в землище Кнежа, докладва г-жа Цветелина Калчева.
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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.7. от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №717
На основание чл. 12, ал. 1 и ал. 3, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 (изм. и доп. с
Решение № 694/31.10.2018г. на ОбС-Кнежа) от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2
от ЗМСМА, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10
/Десет/ години на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, Регионална дирекция
„Борба с градушките“ Враца област, ЕИК 00062558700068 с адрес: с. Бърдарски геран,
обл. Враца, извън регулация, следния общински имот:
1.1. Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ
земеделска земя с идентификатор 37376.305.49 /три, седем, три, седем, шест, точка, три,
нула, пет, точка, четири, девет/ гр. Кнежа, общ.Кнежа, обл. Плевен по кадастрална
карта и по кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК с площ 13144кв.м. /Тринадесет хиляди сто
четиридесет и четири квадратни метра/, пасище, местност „Конунски дол“, категория 4,
стар идентификатор: няма, номер по предходния план 305049 /три, нула, пет, нула,
четири, девет/, при съседи: 37376.305.4, 37376.305.5, 37376.305.40, 37376.305.47,
37376.305.3, 37376.305.48, АПОС № 2211/13.11.2018г.
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2. Общински съвет-Кнежа упълномощава Кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по предоставянето на имота по т. 1.1., както и да сключи
договор за безвъзмездно управление.

2.8. Докладна записка с вх. №0800-238-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно промяна начина на трайно ползване на поземлен
имот с идентификатор 37376.739.15 /три, седем, три, седем, шест, точка, седем, три,
девет, точка, едно, пет/, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастрална карта
и по кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на
Изпълнителен директор на АГКК с площ 7023 кв. м. /седем хиляди и двадесет и
три квадратни метра/, пасище, местност „Криволя“, категория 3, стар
идентификатор: няма, номер по предходния план: 739015 /седем, три, девет, нула,
едно, пет/, при съседи: 37376.739.14, 37376.739.7, 37376.739.572, 37376.739.16,
37376.739.13, докладва г-жа Цветелина Калчева.
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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.8. от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №718
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 5, ал. 1 от Закона за устройство на
територията във връзка с чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА и с оглед Решение № ПН ЕО 8/2017г. за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка, издадено от РИОСВ-Плевен, Общински съветКнежа
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Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Кнежа дава съгласие за промяна на начина на трайно
ползване на общински поземлен имот с идентификатор 37376.739.15 /три, седем, три,
седем, шест, точка, седем, три, девет, точка, едно, пет /, гр. Кнежа, общ.Кнежа, обл.
Плевен по кадастрална карта и по кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ 7023 кв.м. /Седем хиляди
и двадесет и три квадратни метра/, пасище, местност "Криволя", категория 3, стар
идентификатор: няма, номер по предходния план: 739015 /седем, три, девет, нула, едно,
пет/, при съседи: 37376.739.14, 37376.739.7, 37376.739.572, 37376.739.16, 37376.739.13.
Общински съвет - Кнежа определя срок на валидност на предварителното
съгласие по т.1 от настоящето решение - до промяна на начина на трайно ползване на
описания по-горе поземлен имот.
2. Общински съвет - Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа на основание
чл.78а ППЗСПЗЗ да инициира процедурата по промяна на начина на трайно ползване
на поземлен имот с идентификатор 37376.739.15 / три, седем, три, седем, шест, точка,
седем, три, девет, точка, едно, пет/, гр. Кнежа, общ.Кнежа, обл.Плевен по кадастрална
карта и по кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК с площ 7023 кв.м. /Седем хиляди и двадесет и три
квадратни метра/, пасище, местност "Криволя", категория 3, стар идентификатор: няма,
номер по предходния план: 739015 /седем, три, девет, нула, едно, пет/, при съседи:
37376.739.14, 37376.739.7, 37376.739.572, 37376.739.16, 37376.739.13, като подаде
заявление до Общинска служба "Земеделие"- Кнежа, придружено от становище от
РИОСВ - Плевен, както и да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурата.
3. Общински съвет - Кнежа задължава Кмета на общината да възложи
отразяването на извършената промяна, съобразно решението на Общински съвет по
реда на Наредба № 3 / 2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.

2.9. Докладна записка с вх. №0800-236-1/19.11.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно гр. дело №535/2018 г. по описа на РС-Кнежа,
относно претенции за собственост от „Здравец-99“ АД, с ЕИК 106070572, чрез
представител Христина ******* Койнарска по отношение на сгради – гаражиобщинска собственост, докладва г-жа Цветелина Калчева.
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Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси приема информацията и
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-н Шарабански направи кратко резюме на докладната записка и изказа мнение,
че т.2 и т.3 се припокриват, от което следва т.2 да отпадне.
По т.4 Г-н Шарабански изказа становище, че Общински съвет не е инстанция,
която делегира права на Кмета на Общината по въпросния казус.
Г-жа Герговска помоли Г-н Шарабански да формулира предложение, което да
бъде подложено на гласуване.
Г-н Шарабански предложи следното: по докладната записка т. 1 да остане
непроменена, т. 2 да отпадне, т. 3 да остане непроменена, т. 4 в частта „ОбС –Кнежа не
делегира права...“да отпадне.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
предложението на Г-н Шарабански.
Гласували поименно: „За“ - 5; „Против“ -няма; „Въздържал се“ - 12.
Направеното предложение не се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.9. от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 5.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №719
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
предвид факта, че е образувано Гр.Д.№535/2018г. по описа на РС – Кнежа, Общински
съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. ОбС-Кнежа приема за сведение Писмения отговор по чл. 131 от ГПК,
депозиран от Община Кнежа на 12.10.2018г. пред РС-Кнежа по Гр. Д. №535/2018г. по
описа на съда.
2. ОбС-Кнежа изцяло споделя заявеното становище на Община Кнежа,
разписано в Писмения отговор по чл. 131 от ГПК, депозиран от Община Кнежа на
12.10.2018г. пред РС-Кнежа по Гр. Д. №535/2018г., което се състои в отправено искане
пред съда да отхвърли изцяло предявения от „Здравец-99“ АД, с ЕИК 106070572, със
седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 11, вх. „В“, ап. 60, чрез
представител Христина ******** Койнарска, с адрес: гр. Кнежа, ул. „Опълченска“ №
11, с ЕГН ********** иск, предявен със петитум: „Моля да ни призовете с Община
Кнежа, чрез кмета Илийчо Лачовски и след като пред КРС докажа твърдените от мен
факти да постановите Съдебно решение, с което да ПРИЗНАЕТЕ ЗА УСТАНОВЕНО
по отношение на Община Кнежа, че недвижим имот:
Сграда гараж с обща разгърната площ 54 кв. м. в кв. № 124, УПИ II-4147 по ЗРП
на гр. Кнежа, разделен на три гаражни клетки. № 1 с площ от 18 кв. м., № 2 с площ от
18 кв. м. и № 3 с площ от 18 кв. м. и два броя гаражи с РЗП от 24 кв. м., находящ се в №
124, УПИ II-4147 по ЗРП на гр. Кнежа са собственост на „Здравец-99“ АД, с ЕИК
106070572.
Моля на осн. чл.537, ал.2 от ГПК да отмените Акт за частна общинска
собственост

№1798/08.10.2012г.,

Акт

за

частна

общинска

собственост

№1799/08.10.2012г. вписан в АВ при КРС на 09.12.2012г. том IV, дв. Вх. рег. №3935 и
Акт за частна общинска собственост № 2151/21.12.2017г.вписан в АВ при КРС на
22.12.2017г. том ХI, дв. Вх. рег. №4052.
Да осъдите община Кнежа да предаде владението върху Сграда гараж с обща
разгърната площ 54 кв.м. в кв.№124, УПИ II-4147 по ЗРП на гр. Кнежа, разделен на три
гаражни клетки. №1 с площ от 18 кв.м., №2 с площ от 18 кв.м. и № 3 с площ от 18 кв.м.
и два броя гаражи с РЗП от 24 кв.м. находящ се в №124, УПИ II-4147 по ЗРП на гр.
Кнежа на „Здравец-99“ АД, ЕИК-106070572 като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
3. ОбС-Кнежа потвърждава изцяло действията на Кмета на Община Кнежа,
предприети до момента по отношение на образуваното Гр. Д. № 535/2018г. по описа на
РС-Кнежа.
4. ОбС-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да участва по Гр. Д. №
535/2018г. по описа на РС-Кнежа, ведно с правомощията, дадени му от процесуалния
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закон – Граждански процесуален кодекс, освен следните: ОбС-Кнежа не делегира права
на Кмета на Общината да дава съгласие за оттегляне на иска, да сключва съдебна
спогодба, да дава съгласие за спиране на делото, в случаите, регламентирани в ГПК, в
които се изисква такова като ответник.

2.10. Докладна записка с вх. №2900-25/07.11.2018 г. от Валери Лачовски –
прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно отпускане на средства на „МБАЛКнежа“ ЕООД във връзка с новите изисквания по Наредба №9 от 13.07.2018 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“, докладва г-жа
Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка, като :
1.

Общински

съвет-Кнежа

дава

съгласие

средствата,

необходими

за

дигитализация да бъдат заложени в бюджета на Община Кнежа за 2019 г.;
2. „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да предостави допълнителна информация на
Общински съвет –Кнежа след събиране на всички оферти;
3. Конкретната сума ще бъде заложена и приета с бюджета на Община Кнежа за
2019 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.10. от Дневния ред - предложението за решение на Комисията по бюджет и
финанси.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №720
На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2 от ЗМСМА и Наредба № 9/13.07.2018г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Общински

съвет-Кнежа

дава

съгласие

средствата,

необходими

за

дигитализация да бъдат заложени в бюджета на Община Кнежа за 2019 г.;
2. „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да предостави допълнителна информация на
Общински съвет –Кнежа след събиране на всички оферти;
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3. Конкретната сума ще бъде заложена и приета с бюджета на Община Кнежа за
2019 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Други.
Г-жа Герговска запозна Общински съвет-Кнежа с постъпило Уведомление от
д-р Светлана Тодорова-Цекова - ВрИД Управител на "МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, че не
желае да заема длъжността Временно изпълняващ длъжността Управител и иска да
бъде заличена от ТР и РЮЛНЦ, като за целта е приложила необходимите справки.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, благодари на общинските съветници за
участието им и закри заседанието в 1750 часа.

Протоколчик:
/Петя Писъшка/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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