ПРОТОКОЛ
№67
Днес, 21 декември 2018 г., се проведе редовното за м. декември 2018 година
заседание на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 17 от общо 17 общински съветници.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1200 часа.
Предложения за промяна и допълнения в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на предварително обявения дневен ред.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Приемане на програма за работата на Общински съвет – Кнежа за периода
м. ЯНУАРИ – ЮНИ 2019г.
2. Отчет за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кнежа
за периода 01.07.2018 г.- 31.12.2018 г.
3. Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община
Кнежа.
4. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-255/06.12.2018 г. от Катя Герговска – председател
на Общински съвет-Кнежа, относно определяне на лице по чл.4, ал.5 от Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на
конфликт на интереси.
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2) Докладна записка с вх. №0800-262-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно изменение на Решение № 554/30.01.2018 г. за приемане
бюджета на Община Кнежа за 2018 година.
3) Докладна записка с вх. №0800-263-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно изменение на Решение № 554/30.01.2018 г. за приемане
бюджета на Община Кнежа за 2018 година.
4) Докладна записка с вх. №0800-264-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно Приемане на План – сметка за 2019 г. за дейностите по
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване.
5) Докладна записка с вх. №0800-266-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в гр.
Кнежа, на ул. „Христо Смирненски“№ 71.
6) Докладна записка с вх. №0800-267-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в гр.
Кнежа, на ул. „Христо Смирненски“№ 69.
7) Докладна записка с вх. №0800-268-1/12.12.2018 г. от Капка Митева – зам.-кмет
на Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа по проект „Красива
България“, кампания – 2019 г.
8) Докладна записка с вх. №0800-253-1/06.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти – публична
общинска собственост.
9) Докладна записка с вх. №0800-254-1/06.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост – помещение, находящо се в сградата на община
Кнежа, на първи етаж, в Общински център за услуги и информация на гражданите.
10) Докладна записка с вх. №0800-257-1/06.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно одобряване на частична промяна на регулационния план на
гр. Кнежа одобрен със Заповед № 8 от 06.01.1987г. на ОНС Враца.
11) Докладна записка с вх. №0800-261-1/11.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска собственост чрез
провеждане на търг.
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12) Докладна записка с вх. №0800-259-1/10.12.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно издаване на Разрешително за водовземане от воден обект
общинска собственост в землище на гр. Кнежа – ПИ 37376.96.4 по кадастрална карта и
кадастралните

регистри,

одобрени

със

Заповед

РД-18-1431/07.08.2018г.

на

Изпълнителния директор на АГКК, местност НЕНОВ ГЕРАН, с цел инвестиционно
намерение от ЕТ „ ПРИС- БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“ за изграждане на инсталация за
подземно капково напояване на собствени имоти, находящи се в землището на гр.
Кнежа, местност „Динището“.
13) Докладна записка с вх. №0800-269-1/12.12.2018 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 дете.
14) Докладна записка с вх. №0800-265/12.12.2018 г. от Михаил Хичков - управител
на ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД – гр. Кнежа, относно отдаване под наем активите,
собственост на „Аспарухов вал“ ЕООД на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.
Плевен
5. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

3.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

4.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

5.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
6.

Цветелина

Калчева

-

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
7.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

8.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;

9.

Михаил Хичков - управител на ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД – гр. Кнежа

10.

Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД.
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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.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
направеното предложение от г-жа Цолова.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Приемане на програма за работата на Общински
съвет – Кнежа за периода м. ЯНУАРИ – ЮНИ 2019г., докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Програмата за работата на
Общински съвет - Кнежа.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Програмата за работата на Общински съвет - Кнежа.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Програмата за работата на Общински съвет - Кнежа.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Програмата за работата на Общински съвет - Кнежа.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика Програмата за работата на
Общински съвет - Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №721
На основание чл.21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
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Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската

администрация,

Общински съвет – Кнежа
РЕШ И:
Общински съвет – Кнежа приема Програма за работата на Общински съвет Кнежа и график за провеждане на заседанията за периода м. ЯНУАРИ - м. ЮНИ 2019г.,
които са неразделна част от решението.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Кнежа за периода 01.07.2018 г.- 31.12.2018 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 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 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
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кнежа за периода
01.07.2018г.- 31.12.2018 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“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №722
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Кнежа
РЕШИ :
Приема Отчет за изпълнението на общинския план за развитие на Община Кнежа
за периода юли – декември 2018 г.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА - Информация за изпълнението на проектите, по които
работи Община Кнежа, докладва г-жа Цветелина Калчева.
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 изпълнението на проектите, по които работи Община Кнежа за
периода 01.07.2018г.- 31.12.2018 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“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №723
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Кнежа
Р Е Ш И:
Приема Информация за изпълнението на проектите, по които работи Община
Кнежа за периода 01.07.2018г.- 31.12.2018 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и
юридически лица.
4.1. Докладна записка с вх. №0800-255/06.12.2018 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно определяне на лице по чл.4, ал.5
от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
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декларациите и за установяване на конфликт на интереси, докладва г- жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се измени текста на решението по следния
начин: „Допълва свое Решение № 691 по Протокол № 64/ 31.10.2018г. като определя и
Галина ******** Божилова за лице по чл. 4, ал. 5 от Наредбата за организацията и реда
за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси“.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка с направената промяна от комисията по етика.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка с направената промяна.
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 с направената промяна.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.1 от Дневния ред – направеното предложение за допълнение на решението в
докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №724
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с

§4 от

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси и
във връзка с настъпили промени от организационно технически характер касаещи
служителите в звеното по чл.29а от ЗМСМА, Общински съвет – Кнежа
Р Е Ш И:
1. Допълва свое Решение № 691 по Протокол № 64/ 31.10.2018г. като
определя и Галина ******* Божилова за лице по чл. 4, ал. 5 от Наредбата за

Страница 7 от 29

организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси“.

4.2 Докладна записка с вх. №0800-262-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение № 554/30.01.2018 г. 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 4.2 от Дневния ред – направеното предложение в докладната записка
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №725
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. № 6700-449/10.12.2018 г. от Мария Костова – изпълняващ длъжността
директор на Детска ясла №1 гр. Кнежа, относно актуализация на бюджета на детското
заведение в частта на местните дейности, Общински съвет – Кнежа
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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. IV. Функция
„Здравеопазване“, дейност т.4.1. „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска
градина“, както следва:
№ по

Позиция

План било

План става

Разлика

Дейност „Резерв“, & 00-98 Резерв за

126 488

121 988

-4 500

40 000

44 500

+4 500

ред
1.

непредвидени и неотложни разходи

2.

Дейност „Детски ясли, детски кухни
и яслени групи в детска градина “, &
10-00 Издръжка

4.3 Докладна записка с вх. №0800-263-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение № 554/30.01.2018 г. 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 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.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.3 от Дневния ред – направеното предложение в докладната записка
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №726
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
РЕШИ:
1. Изменя т. I Функция „Общи държавни служби“, т. 1.1. „Общинска
администрация“, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на „Общински
съвет“ от Приложение № 5 Справка проект за разпределение на разходите за
делегираните от държавата дейности и общински дейности за 2018 г. на Община
Кнежа и т. IX Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“, дейност
„Резерв“, параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, както следва:
№ по

Позиция

План било

План става

Разлика

Дейност „Резерв“, & 00-98 Резерв за

121 988

120 823

-1 165

14 000

15 165

+1 165

ред
1.

непредвидени и неотложни разходи

2.

Дейност

„Общинска

администрация“,
„Обезщетения

&
и

помощи

42-14
по

решение на Общински съвет“

4.4 Докладна записка с вх. №0800-264-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно Приемане на План – сметка за 2019 г. за
дейностите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване, докладва г-жа Цветелина Калчева.
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-н Шарабански се поинтересува дали в 2019 г. е предвидено да се закупуват
кофи и контейнери за отпадъци с оглед малката сума, която е заложена в План –
сметката за 2019 г. за това.
Г-н Лачовски разясни подробно като направи съпоставка между приходи и
разходи за дейностите свързани със сметосъбирането през тази и предходни години и
изтъкна, че за пръв път през 2018г. приходите от таксите за битови отпадъци са повече
от разходите и не е необходимо дофинансиране от бюджета на Общината. Относно
закупуване на съдове за сметосъбиране, г-н Лачовски обясни, че това е задължение на
фирмата, която извършва сметоизвозването на територията на Община Кнежа и поради
тази причина в План – сметката за 2019г. е заложена такава сума.
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“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №727
На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.66 от Закона за местните
данъци и такси и чл. 16 от Наредба № 9 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги , Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
Приема и одобрява План-сметка за 2019 г. – Приложение № 1 и обяснителна
записка към План-сметка 2019 г. – Приложение №2 за дейностите, включващи
необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци- контейнери, кофи и
други;
2. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата и други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци и други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии
от населените места , предназначени за обществено ползване.
Приложение № 1 и Приложение №2 са неразделна част от решението.

4.5 Докладна записка с вх. №0800-266-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ
се в гр. Кнежа, на ул. „Христо Смирненски“№ 71., 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 4.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №728
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД, чл. 8, ал. 1, ал. 2
във връзка с чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 9,ал. 1 от Наредба №4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и изразена воля в Заявление с вх. №
9400-830-1/29.11.2018 г. от Димитър ********** Джанабетски от гр. Кнежа,
Общински съвет – Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кнежа да придобие безвъзмездно правото на собственост
върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.1001.127
/Тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка , хиляда и едно, точка, сто
двадесет и седем/ в гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастралната карта и
кадастралните

регистри,

одобрени

със

Заповед

РД-18-1431/07.08.2018

г.

на

Изпълнителен директор на АГКК, с площ от: 957 кв.м. ( Деветстотин петдесет и седем
квадратни метра),трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма.
Номер на предходен план 371 /Триста седемдесет и едно/, квартал: 67 /Шестдесет и
седем/, парцел: XX /двадесети/, при съседи: 37376.1001.5020, 37376.1001.370,
37376.1001.371, 37376.1001.5019, с адрес на поземления имот по приложеното
Удостоверение за административен адрес с изх. № АБ-25-291/16.11.2018 г., издадено от
Община Кнежа: гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, улица „Христо Смирненски“
№ 71 /Седемдесет и едно /, и кмета на Община Кнежа да приеме направеното дарение
от Димитър ******** Джанабетски с ЕГН ******** на подробно описаният по-горе
недвижим имот по реда и условията на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.
2. Възлага на Кмета на Община Кнежа в изпълнение на настоящето решение да
сключи договор за дарение при условията по т. 1.
3. Общински съвет - Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година в частта,
регламентираща разпореждането с имоти – частна общинска собственост.

4.6 Докладна записка с вх. №0800-267-1/12.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ
се в гр. Кнежа, на ул. „Христо Смирненски“№ 69, докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:
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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“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №729
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД, чл. 8, ал. 1, ал. 2
във връзка с чл. 34, ал. 3 от ЗОС, чл. 9,ал. 1 от Наредба №4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и изразена воля в Заявление с вх. №
9400-830/29.11.2018 г. от Иван ******* Джанабетски и Иванка ******* Джанабетска, и
двамата от гр. Кнежа, Общински съвет – Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кнежа да придобие безвъзмездно правото на собственост
върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.1001.371
/Тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка , хиляда и едно, точка,
триста седемдесет и едно/ в гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, с площ от: 965 кв.м. ( Деветстотин шестдесет и пет
квадратни метра),трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма.
Номер на предходен план 371 /Триста седемдесет и едно/, квартал: 67 /Шестдесет и
седем/, парцел: I /първи/, при съседи: 37376.1001.370, 37376.1001.354, 37376.1001.353,
37376.1001.5019, 37376.1001.127 с адрес на поземления имот: град Кнежа, община
Кнежа, област Плевен , улица „Христо Смирненски“ № 69 /Шестдесет и девет /,

по

Удостоверение за административен адрес на имота с изх. № АБ-25-276/13.11.2018 г.,
издадено от Община Кнежа, и кмета на Община Кнежа да приеме направеното дарение
от Иван ******* Джанабетски с ЕГН ******* и Иванка ******* Джанабетска с ЕГН
******* на подробно описаният по-горе недвижим имот по реда и условията на чл. 61,
ал. 2 от Закона за наследството.
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2. Възлага на Кмета на Община Кнежа в изпълнение на настоящето решение да
сключи договор за дарение при условията по т. 1.
3. Общински съвет - Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година в частта,
регламентираща разпореждането с имоти – частна общинска собственост.

4.7 Докладна записка с вх. №0800-268-1/12.12.2018 г. от Капка Митева – зам.кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа по проект
„Красива България“, Кампания – 2019 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
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 4.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №730
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Кнежа подкрепя община Кнежа да кандидатства по проект
„Красива България“, Мярка М02 с проектно предложение „Въвеждане на мерки за
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енергийна ефективност в сградата на ДЯ № 1, находяща се на ул. „Стефан Цанов “№ 40
в п.и. с идентификатор № 37376.1002.1959.1 по КК на гр. Кнежа, община Кнежа“ и
одобрява осигуряването на изискуемото съфинансиране от 50 % от общия бюджет на
проекта в размер на 110 000 /Сто и десет хиляди/лв. с ДДС. Средствата да бъдат
предвидени при изготвяне на общинския бюджет за 2019 г.
2. Определя проектното предложение като приоритетно, отговарящо на ОПР на
Община Кнежа: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване условия за духовно, физическо и
социално развитие на населението.
Приоритет 1. Развитие на образователна, здравна, социална, културна и спортна
инфраструктура.
Мярка 1.1. Подобряване на състоянието на МТБ на образователната, здравната,
социалната, културната инфраструктура в общината – Ремонт, подобряване на
материалната база и оборудването на детски градини и ясла.
3. Задължава Кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими документи
за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение в
Регионалното звено в гр. София, съгласно изискванията на Проект „Красива България“.

4.8

Докладна записка с вх. №0800-253-1/06.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти
– публична общинска собственост, 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.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №731
На основание чл.12, ал.1, ал.3, ал.4, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с молба с вх.№9200-215/13.09.2018г. от СКВТ
„МИЗИЯ – ГР. КНЕЖА“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Общински съвет – Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да сключи договор
между Община Кнежа и СКВТ „МИЗИЯ – ГР. КНЕЖА“ за безвъзмездно ползване на
първи етаж от Спортна зала „Александър Бачийски“ с идентификатор 37376.1002.234.1
и площ от 491 кв.м., с адрес гр.Кнежа, ул. „23-ти септември“№1, находяща се в
поземлен имот с идентификатор 37376.1002.234 по кадастралната карта и кадастралния
регистър на гр. Кнежа за срок от 5 години.

Г-жа Малина Цолова напусна залата.

4.9 Докладна записка с вх. №0800-254-1/06.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на
част от имот публична общинска собственост – помещение, находящо се в
сградата на община Кнежа, на първи етаж, в Общински център за услуги и
информация на гражданите, 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 4.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №732
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка и
чл.54, ал.2 от Наредба №4 на Общински съвет – Кнежа за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от
имот публична общинска собственост – помещение , находящо се в сградата на община
Кнежа, на първи етаж, в Общинския център за услуги и информация на гражданите, с
площ 14,24кв.м.
2. Конкурсът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална наемна цена за един месец – 379,76 /Триста седемдесет и девет
0,76/лв. без ДДС или 455,71/Четиристотин петдесет и пет 0,71/ лв. с включен ДДС;
2.2. До участие в конкурса да се допускат банки, които имат издаден от
Българска народна банка лиценз за извършване на банкова дейност на територията на
Република България, и които нямат задължения от публичен или частен характер към
община Кнежа;
2.3. Спечелилият конкурса участник да не променя предназначението на
помещението и да го използва за банков офис за обслужване на своите клиенти и на
клиентите на община Кнежа;
2.4. При оповестяването на конкурса към участниците да бъдат поставени
следните специфични изисквания, за които те да поемат ангажимент за изпълнението
им, ако спечелят конкурса:
2.4.1. Да се поеме безплатно касовото обслужване на клиентите на общината –
физически и юридически лица;
2.4.2. Обслужването да се извършва с не по- малко от двама служители;
2.4.3. Да бъде инсталирано ПОС устройство за картови разплащания;
2.4.4. Да се издават безплатни дебитни карти Mastercard pay – pass;
2.4.5.Служителите на община Кнежа да имат възможност да получават
овърдрафт кредит в размер до пет нетни работни заплати;
2.4.6. Да се предоставя безплатно интернет банкиране и известяване чрез SMS;
2.4.7. Да се извършва банкиране на бързи плащания по сметки на договорните
партньори на община Кнежа до 24 часа след представяне на необходимите документи в
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банката и извършване на плащания чрез системата брутен сетълмент в реално време
RINGS;
2.5. Договорът за наем да съдържа следните условия:
2.5.1. Срок на договора – 10 години;
2.5.2. Наемателят няма право да преотдава под наем помещението на трети лица.
3. Общински съвет – Кнежа възлага на Кмета на община Кнежа да проведе
конкурсната процедура и да сключи договор за наем със спечелилия участник.
Мотиви:

Фактическите

основания

за

това

решение

са

свързани

необходимостта от ефективно използване на имотите на община Кнежа

с

и от

осигуряване на качествено и лесно достъпно банково обслужване на гражданите и
организациите в сградата на община Кнежа.
Правното основание е предвидената в чл.14,ал.7 от Закона за общинската
собственост възможност за отдаване под наем на част от имоти публична общинска
собственост.
Решението се приема на

основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската

собственост, чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд
– Плевен.

Г-жа Малина Цолова зае мястото си в залата.

4.10 Докладна записка с вх. №0800-257-1/06.12.2018 г. от Илийчо Лачовски
– кмет на Община Кнежа, относно одобряване на частична промяна на
регулационния план на гр. Кнежа одобрен със Заповед № 8 от 06.01.1987г. на ОНС
Враца, 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.
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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 4.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №733
На основание чл. 129, ал.1, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
постъпило Искане вх.№ АБ 20-43 от 06.12.2018г. от собствениците на сгради в бившите
Тютюневи складове, Влязъл в сила Общ устройствен план на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Отпада нереализираният пътен възел на изхода на гр.Кнежа посока гр. Червен
бряг, отпадат нереализираните улици между осови кръстовища както следва: от 385 до
383, от 383 до 384, от 383 до 381, от 381 до 379, от 379 до 377, от 375 до 377, от 377 до
376, от 375 до 374 и от 374 до 373.
2. Запазва улица от о.к. 382 до 380 и до 381 и се свързва със съществуващият път за
Института по царевицата.
3. Запазват се като габарити и трасета съществуващите пътища в посока Червен
бряг и към Института по царевицата.
4. Имотите които са попадали под отпадналите пътен възел и улици да запазят
съществуващите си имотни граници, като се изработи Изменение на Подробен
устройствен план - план за регулация /ИПУП ПР/.

4.11. Докладна записка с вх. №0800-261-1/11.12.2018 г. от Илийчо Лачовски
– кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска
собственост чрез провеждане на търг, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
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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 4.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №734
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от
ЗОС, чл. 52, т. 1, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване , управление и
разпореждане с общинско имущество, чл.21,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Кнежа обявява публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим поземлен имот с идентификатор 37376.1002.4004 (три, седем, три, седем,
шест, точка, едно, нула, нула, две, точка, четири, нула, нула, четири) по Кадастрална
карта и кадастралните регистри на град Кнежа, одобрени

със Заповед РД-18-

1431/07.08.2018г. на ИД на АГКК, с площ 959,00 (Деветстотин петдесет и девет) кв. м.,
в гр. Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен, на ул. „Елин Пелин“ № 23 (Двадесет и
три), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор: няма. Номер на предходен
план: 4004, квартал 203, парцел XVIII, при съседи: 37376.1002.5177, 37376.1002.4003,
37376.1002.4005, 37376.1002.5154.
2. Общински съвет – Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 6 900 /Шест хиляди и деветстотин/ лв., без включен ДДС и 8 280 /Осем хиляди
двеста и осемдесет/ лв., с включен ДДС, съгласно изготвена Експертна оценка за
определяне стойността на недвижим имот от лицензиран оценител от месец декември
2018 г.
3. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка такси и разноски
остават за сметка на спечелилият търга.
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4. Общински съвет – Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по обявяването и провеждането на процедурата относно
публичния търг с явно наддаване.
5. Общински съвет – Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да сключи договор за
продажба на имота частна общинска собственост, съгласно горните решения.
6. Общински съвет – Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. в частта, регламентираща
разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно горните решения.

4.12. Докладна записка с вх. №0800-259-1/10.12.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно издаване на Разрешително за водовземане от
воден обект общинска собственост в землище на гр. Кнежа – ПИ 37376.96.4 по
кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед

РД-18-

1431/07.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност НЕНОВ ГЕРАН,
с цел инвестиционно намерение от ЕТ „ ПРИС- БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“ за
изграждане на инсталация за подземно капково напояване на собствени имоти,
находящи се в землището на гр. Кнежа, местност „Динището“, 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 4.12 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №735
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8
и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр.с чл. 8, ал. 2, чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“,
чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закон за водите, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. ОбС – Кнежа задължава Кмета на Община Кнежа да открие процедура по
издаване на разрешителното за водовземане съгласно Заявление с вх. № 5300298/10.12.2018 г., депозирано пред Община Кнежа от ЕТ „ПРИС – БОРИСЛАВ
ГОРАНОВ“, ЕИК816022038 от воден обект общинска собственост, в землище гр.
Кнежа – поземлен имот с идентификатор 37376.96.4 в гр. Кнежа, община Кнежа, обл.
Плевен по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Кнежа,
местност НЕНОВ ГЕРАН, площ: 127127 кв. м., трайно предназначение на територията:
ТЕРИТОРИЯ, ЗАЕТА ОТ ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ, начин на трайно ползване: ЗА
ДРУГ ВИД ВОДНО ТЕЧЕНИЕ, ВОДНА ПЛОЩ СЪОРЪЖЕНИЕ, стар идентификатор :
няма, номер по предходен план: 096004, при съседи: 37376.124.364; 37376.95.4;
37376.95.5; 37376.96.3; 37376.96.5 – с цел инвестиционно намерение от ЕТ „ПРИС –
БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“ за изграждане на инсталация за подземно капково напояване
на собствени имоти – 37376.124.12, 37376.124.13, 37376.124.18, 37376.124.19 и
37376.124.20 с площ 106,072 дка, находящи се в землището на гр. Кнежа, местност
„Динището“.
2. ОбС – Кнежа определя годишна такса за водовземане от описания в т. 1 от
Решението общински обект в размер на 300 /Триста/ лв. годишно, дължима от ЕТ
„ПРИС – БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“, ЕИК816022038.

4.13. Докладна записка с вх. №0800-269-1/12.12.2018 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 дете, 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.
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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 4.13 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №736
На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, 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 съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде внесено предложение до Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на детето ***** ******* *****,
живущ в гр. *****, ул. „**** ****“ № ***.

4.14. Докладна записка с вх. №0800-265/12.12.2018 г. от Михаил Хичков

-

управител на ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД – гр. Кнежа, относно отдаване под наем
активите, собственост на „Аспарухов вал“ ЕООД на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД – гр. Плевен, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби не излиза с предложение за решение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка със направени следните промени:
1/ В част II от Договора- СРОК НА ДОГОВОРА да бъде променен срока за
сключване на договора от 10 на 1 година, като текста на чл. 2 да придобие следният
вид: “Настоящият договор се сключва за срок от 1(Една) година“.
2/ В част IV.II. от Договора – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
да се допълни чл. 10 като той придобие следният вид: „НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да
ползва наетите активи, подробно и изчерпателно описани в Приложение № 1,
неразделна част от настоящия договор, с грижата на добър стопанин и само на
територията на Община Кнежа“.
3/ В част V от Договора – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
- чл.16(1) се преномерира в чл. 17(1)
- в чл. 17(1) се добавя точка 4, която гласи: „При виновно неизпълнение на
задълженията по Договора - с едномесечно предизвестие“.
4/ Поради открита техническа грешка в номерацията, следва преномериране на
последващите членове по следният начин:
чл. 17 става чл. 18; чл. 18 става чл. 19;чл. 19 става чл.20; чл.20 става чл.21; чл. 21
става чл. 22; чл. 22 става чл. 23, като текстовете им се запазват непроменени.
5/ да се изменят наемните цени на част от активите изброени в Приложение № 1
към Договора, а именно:
№ по
ред

наименование на актива

7.

Хидролукс HL 5000-Н2

година
на
придоби
ване
12.2012г.

12.

Багер Товарач-LВ95

04.2007г.

13.

11.2010г.

15.

Самосвал „ИвекоФорд“ с
резервна гума
LandRover Freelander XI SWAGON
Опел Комбо

18.

ФУГОРЕЗ TS 700

11.2018г.

19.

ФУГОРЕЗ TS 420

11.2018г.

14.

11.2010г.
11.2017г.

адрес на актива

гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а

ул.

„23-ти

наемна
цена за 1
мес./
лв./
било
18.00

наемна
цена за 1
мес./
лв./става
70.00

ул.

„23-ти

100.00

400.00

ул.

„23-ти

100.00

200.00

ул.

„23-ти

20.00

100.00

ул.

„23-ти

30.00

50.00

ул.

„23-ти

10.00

45.00

ул.

„23-ти

10.00

45.00
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Останалите позиции в Приложение № 1 към Договора да останат непроменени.
Месечната наемна цена става 2 040лв.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепят
направените от ПК по ТСУ допълнения и изменения на Договора за наем и
Приложение № 1 и допълва следните промени в Договора:
1.В част IV.II. от Договора – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
да се допълни чл. 11 като той придобие следният вид:
- чл. 11(1) „НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща дължимия наем съгласно
уговореното в този договор.
- чл. 11(2) „НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща винетна такса, задължителни
застраховки и годишен технически преглед на отдадените под наем МПС.
2. Да се приеме предложеното решение в докладната записка с направените
промени.
Г-н Шарабански попита след като „Аспарухов вал“ ЕООД – гр.Кнежа спре да
съществува, кой ще съблюдава клаузите по договора свързани с това активите на
дружеството да не бъдат преотдавани под наем и къде ще се помещава дружеството
„Аспарухов вал“ ЕООД след като сградата бъде отдадена под наем.
Г-н Лачовски сподели бъдещи намерения за промяна в статута на „Аспарухов вал“
ЕООД – гр.Кнежа.Той изтъкна, че в момента най-важен е социалният аспект – да не се
допусне да бъдат закрити работни места, а хората работещи сега в „Аспарухов вал“
ЕООД – гр.Кнежа да бъдат преназначени във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –
гр. Плевен. Според думите на г-н Лачовски - числеността на персонала е 29 човека и
тяхната съдба е важна. Вторият основен аспект е цената на водата за гражданите на
Община Кнежа, отбеляза той. Чрез присъединяването към Асоциацията по ВиК и
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен, тази цена няма да достигне
нивата, заложени в бизнес плана на „Аспарухов вал“ ЕООД, напомни г-н Лачовски.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.14 от Дневния ред - предложенията направени от ПК по ТСУ и Бюджет и
финаси.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №737
Страница 26 от 29

На основание чл. 23, ал. 1, т. 7, предложение последно от Наредба № 13 за
управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството и на собственик
върху търговски дружества с общинско участие в капитала, чл. 137, ал. 1, т. 7,
предложение последно, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 21, ал. 1, т.23, предложение
първо и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК, във вр. с Решение № 230 по
Протокол №23 от 30.08.2016 г. ОбС – Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Общински съвет – Кнежа нанася промени в приложеният към докладната

записка договор за наем на активи, собственост на „Аспарухов вал“ ЕООД, както и
приложенията към него, въз основа на който „Аспарухов вал“ ЕООД да отдаде под
наем – временно и възмездно, срещу определената в договора цена активи негова
собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –гр. Плевен, изрично описани в
Приложение № 1 към договора. Промените са следните:
1.1. В част II от Договора- СРОК НА ДОГОВОРА да бъде променен срока за
сключване на договора от 10 на 1 година, като текста на чл. 2 да придобие следният
вид: “Настоящият договор се сключва за срок от 1(Една) година“.
1.2. В част IV.II. от Договора – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
- да се допълни чл. 10 като той придобие следният вид: „НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да
ползва наетите активи, подробно и изчерпателно описани в Приложение № 1,
неразделна част от настоящия договор, с грижата на добър стопанин и само на
територията на Община Кнежа“.
-

да се допълни чл. 11 като той придобие следният вид:
-чл. 11(1) „НАЕМАТЕЛЯТ

е длъжен да заплаща дължимия наем съгласно

уговореното в този договор.
- чл. 11(2) „НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща винетна такса, задължителни
застраховки и годишен технически преглед на отдадените под наем МПС“.

1.3. В част V от Договора – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
- чл.16(1) се преномерира в чл. 17(1)
- в чл. 17(1) се добавя точка 4, която гласи: „При виновно неизпълнение на
задълженията по Договора - с едномесечно предизвестие“.
1.4. Поради открита техническа грешка в номерацията, следва преномериране на
последващите членове по следният начин:
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чл. 17 става чл. 18; чл. 18 става чл. 19;чл. 19 става чл.20; чл.20 става чл.21; чл. 21
става чл. 22; чл. 22 става чл. 23, като текстовете им се запазват непроменени.
1.5. да се изменят наемните цени на част от активите изброени в Приложение
№1 към Договора, а именно:
№ по
ред

наименование на актива

7.

Хидролукс HL 5000-Н2

година
на
придоби
ване
12.2012г.

12.

Багер Товарач-LВ95

04.2007г.

13.

11.2010г.

15.

Самосвал „ИвекоФорд“ с
резервна гума
LandRover Freelander XI SWAGON
Опел Комбо

18.

ФУГОРЕЗ TS 700

11.2018г.

19.

ФУГОРЕЗ TS 420

11.2018г.

14.

11.2010г.
11.2017г.

адрес на актива

гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а
гр.
Кнежа,
септември“№ 6а

ул.

„23-ти

наемна
цена за 1
мес./
лв./
било
18.00

наемна
цена за 1
мес./
лв./става
70.00

ул.

„23-ти

100.00

400.00

ул.

„23-ти

100.00

200.00

ул.

„23-ти

20.00

100.00

ул.

„23-ти

30.00

50.00

ул.

„23-ти

10.00

45.00

ул.

„23-ти

10.00

45.00

Останалите позиции в Приложение № 1 към Договора да останат непроменени.
Месечната наемна цена става 2 040лв.
2. Общински съвет – Кнежа задължава Управителя на „Аспарухов вал“ ЕООД –
гр. Кнежа, Михаил ******* Хичков своевременно да подпише одобрения, съгласно т.1
от настоящето решение договор за наем на активи, собственост на „Аспарухов вал“
ЕООД, както и приложенията към него, въз основа на които „Аспарухов вал“ ЕООД да
отдаде под наем – временно и възмездно, срещу определената в договора цена активи
на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –гр. Плевен, изрично описани в
Приложение № 1 към договора.
3. Общински съвет – Кнежа допуска предварително изпълнение на направеното
решение.

ПО ПЕТА ТОЧКА – Други.

Г-н Лачовски поздрави всички присъстващи и им пожела весели празници и
успешна нова година.
Г-жа Герговска благодари на общинските съветници за работата през
изтичащата година и им пожела здраве, професионални успехи и ползотворна работа
през настъпващата година.
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След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска – председател на
Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1310 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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