ПРОТОКОЛ
№64
Днес, 31 октомври 2018 г., се проведе редовното за м. октомври 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
1700 часа.
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. Информация за дейността на спортните клубове, функциониращи в
Община Кнежа.
2. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-217/19.10.2018 г. от Катя Герговска – председател
на Общински съвет-Кнежа, относно даване на име на парк, находящ се в гр. Кнежа.
2) Докладна записка с вх. №0800-211/16.10.2018 г. от Добромир Грамов –
председател на Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби при Общински съвет-Кнежа, относно приемане на
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси при Общински съвет-Кнежа.
3) Докладна записка с вх. №0800-218/19.10.2018 г. от Катя Герговска – председател
на Общински съвет-Кнежа, относно приемане на промени в Правилника за
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организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и
взаимодействието му в Общинската администрация 2015-2019 г.
4) Докладна записка с вх. №0800-204-1/11.10.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№4 за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество.
5) Докладна записка с вх. №0800-205-1/11.10.2018 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 г.
6) Докладна записка с вх. №0800-206-1/11.10.2018 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 г.
7) Докладна записка с вх. №0800-207-1/12.10.2018 г. от Цветомир Миловски – зам.кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените командировъчни пари от кмета на
Община Кнежа за третото тримесечие на 2018 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата
за командировките в страната.
8) Докладна записка с вх. №0800-215-1/19.10.2018 г. от Капка Митева – зам.-кмет
на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от Община Кнежа в полза на
Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обезпечаващ заявения
размер на авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-2.004-0005-C01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 /ОПРЧР/, сключен между Министерство на труда и
социалната политика и Община Кнежа, във връзка с реализация на проект
„Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа“ по
процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент.
9) Докладна записка с вх. №0800-202-1/08.10.2018 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот – частна общинска собственост
чрез търг.
10)

Докладна записка с вх. №0800-203-1/08.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот – частна общинска
собственост чрез търг.
11)

Докладна записка с вх. №0800-208-1/15.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно одобряване на ПУП-ПП – окончателен проект за
мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“ от
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новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен до електромерно табло за ел. захранване на
съществуващи сгради в ПИ 731078, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен.
12)

Докладна записка с вх. №0800-209-1/15.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно одобряване на ПУП-ПП – окончателен проект за
мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“ от
новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен до електромерно табло за ел. захранване на
съществуваща сграда в ПИ 731082 местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа
ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен.
13)

Докладна записка с вх. №0800-210-1/15.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно:
1. Одобряване на изменение на подробен устройствен план /ИПУП-ПП/ окончателен проект за мрежите на техническата инфраструктура за удължаване трасето
на водопроводното отклонение от Противопожарния хидрант в ПИ 736078 до ПИ
736076 в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Криволя“, община Кнежа,
област Плевен с оглед захранване с вода на новопроектираните сгради за обект „База за
почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена“, собственост на ЕТ
„ПРИС – БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“.
2. Одобряване на оценка за право на прокарване през имоти общинска собственост.
3. Учредяване възмездно право на прокарване през имот общинска собственост.
14)

Информация с вх. №0404-55/03.10.2018 г. от Митко Симеонов – началник

на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018
г.
15)

Молба с вх. №1000-143-1/15.10.2018 г. от Павлин Дошмановски, жит. на

с. Бреница, относно поставяне на ограничителни и предупредителни пътни знаци,
обозначаване на пешеходни пътеки на територията на с. Бреница, общ. Кнежа.
16)

Молба с вх. №1000-143-2/15.10.2018 г. от Цезарина Ангелчовска, жит. на

с. Бреница, относно възстановяване на участъци от пътната настилка по ул. „Черно
море“ в с. Бреница, общ. Кнежа.
17)

Молба с вх. №1000-143-4/15.10.2018 г. от Светлин Иванчовски, жит. на с.

Бреница, относно възстановяване на участъци от пътната настилка по ул. „Стефан
Кратунски“ в с. Бреница, общ. Кнежа.
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18)

Молба с вх. №1000-143-5/15.10.2018 г. от Павлин Дошмановски, жит. на

с. Бреница, относно възстановяване на построена чешма, намираща се в близост до
детска площадка на ул. „Вит“ в с. Бреница, общ. Кнежа.
3. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

3.

Д-р Пламен Лъжовски - кмет на Кметство Бреница;

4.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

5.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основния
материал да се докладват становищата на постоянните комисии, по докладните записки
да се докладва само проекта за решение и становищата на постоянните комисии, а по
молбите от граждани да се докладват предложенията за решение на постоянните
комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Информация за дейността на спортните клубове,
функциониращи в Община Кнежа, 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.
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.

Страница 4 от 31

Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика не излиза с предложение за
решение.
Добромир Грамов направи самоотвод във връзка с частен интерес, съгласно чл.
65 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Г-жа Малина Цолова изрази мнението си, че й е направил впечатление докладът
на одиторите, в който е отбелязана липсата на финансова дисциплина от страна на
клубовете. Г-жа Малина Цолова запозна присъстващите със своето предложение
Общинска администрация да изготви Наредба, уреждаща отпускането на финансови
средства на клубовете и разясни, че е получила отговор от г-н Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, че такава Наредба е разработена вече. Г-жа Малина
Цолова предложи да бъде изготвен вариант и на Наредба за реда и начина за отпускане
на финансови средства, касаеща пенсионерските клубове.
Г-жа Катя Герговска заяви, че според информацията, която има, се работи и по
изготвянето на Наредба за пенсионерските клубове.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №687
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Информация за дейността на спортните клубове, функциониращи в
Община Кнежа.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
2.1 Докладна записка с вх. №0800-217/19.10.2018 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно даване на име на парк, находящ
се в гр. Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
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
бъде наименуван парка, находящ се в гр. Кнежа, в част от имот с идентификатор
37376.1001.4154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кнежа Централен парк „Ахтирка“.
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 2.1 от Дневния ред – направеното предложение за решение от Постоянната
комисия по земеделие и екология.
Гласували поименно: „За“ - 3; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 14.
Предложението не се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.1 от Дневния ред – направеното предложение в докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №688
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и направено от председателя на Общински съвет-Кнежа
Предложение с вх. №0800-195/19.09.2018 г., Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава име на парк, находящ се в гр. Кнежа, в имот с идентификатор
37376.1001.1843 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кнежа,
одобрени със Заповед РД-18-1431 от 07.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК
– „Централен парк за култура, отдих и спорт „Ахтирка““.
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2.2 Докладна записка с вх. №0800-211/16.10.2018 г. от Добромир Грамов –
председател на Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен
ред, нормативна уредба и жалби при Общински съвет-Кнежа, относно приемане
на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси при Общински съвет-Кнежа, докладва гжа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Поименният състав на Постоянната комисия да бъде следния:
Председател: Бисерка Младжова
Зам.-председател: Борислав Цанковски
Членове: 1. Данаил Огнянов
2. Методи Петров
3. …………………
2. Да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Поименният състав на комисията да бъде следният
Председател: Бисерка Младжова
Зам.-председател: Борислав Цанковски
Членове:

1. Малина Цолова
2. Данаил Огнянов
3. Николай Бачийски

2. Да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението за решение на Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси,
като 5-ят член на комисията да бъде Николай Бачийски.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението за решение на Постоянната комисия по етика и
конфликт на интереси, като 5-ят член на комисията да бъде Николай Бачийски.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Съставът на комисията да бъде от седем общински съветници.
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2. Съставът на комисията да бъде попълнен на редовната сесия на Общински
съвет-Кнежа на 31.10.2018 г.
3. Да се приеме първа точка от докладната записка.
4. Да се приеме 3 точка от докладната записка.
5. Да се приеме четвърта точка от докладната записка.

Г-жа Катя Герговска направи процедурно предложение, а именно да се гласува
всяка една точка от предложението за решение в докладната записка по отделно, и го
подложи на гласуване.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2 от Дневния ред – първа точка от предложението за решение в докладната
записка.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №689
На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3, §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,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.

Отменя свое Решение №148 по Протокол №15/28.04.2016 година.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси по втора точка от докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 2; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 15.
Предложението не се прие.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
земеделие и екология по втора точка от докладната записка.
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Гласували поименно: „За“ - 4; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 13.
Предложението не се прие.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянните комисии по ТСУ
и образование по втора точка от докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №690
На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3, §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,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Определя 5-членен брой на Постоянната комисия по етика, конфликт на
интереси, обществен ред, нормативна уредба и жалби при Общински съвет-Кнежа със
следния поименен състав:
Председател: Бисерка Младжова
Зам.-председател: Борислав Цанковски
Членове: 1. Данаил Огнянов
2. Методи Петров
3. Николай Бачийски

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2 от Дневния ред – трета точка от предложението за решение в докладната
записка.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №691
На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3, §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,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Определя Галя ******** Късовска за лице по чл. 4, ал. 5 от на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2 от Дневния ред – четвърта точка от предложението за решение в докладната
записка.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №692
На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3, §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,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации
и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Кнежа, съгласно текста,
приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

2.3 Докладна записка с вх. №0800-218/19.10.2018 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно приемане на промени в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите
комисии и взаимодействието му в Общинската администрация 2015-2019 г.,
докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. В чл.16 да се добави точка 4, която да гласи:
„(4) При отсъствие от заседание на Председателския съвет, ръководителят на
група е длъжен да информира писмено председателя на ОбС за това обстоятелство и да
посочи кой общински съветник ще го замества на заседанието и има право да гласува.“
2. Да се приеме докладната записка с направеното предложение за допълнение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението за решение на Постоянната комисия по етика.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението за решение на Постоянната комисия по етика и конфликт на интереси.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението за решение на Постоянната комисия по етика и
конфликт на интереси.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
предложението за решение на Постоянната комисия по етика и 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, с направеното предложението за допълнение на Постоянната
комисия по етика и конфликт на интереси.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №693
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и §1 от Заключителните разпоредби на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет-Кнежа, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема следното изменение на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация:
- Чл. 24, ал.10 се изменя по следния начин:
,,Комисията по етика, конфликт на интереси, обществен ред, нормативна уредба
и жалби, заседава съгласно приетите с Решение №692 по Протокол №64 от 31.10.2018
г. Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси.“
2. Приема следното допълнение в Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация:
- В чл. 16 да се добави точка 4, която да гласи:
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„4. При отсъствие от заседание на Председателския съвет, ръководителят на
група е длъжен да информира писмено председателя на ОбС за това обстоятелство и да
посочи кой общински съветник ще го замества на заседанието и има право да гласува.“

2.4 Докладна записка с вх. №0800-204-1/11.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме 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: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №694
На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 2 и ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и ал. 77 във връзка с
чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост във връзка с
Протест №3118/26.07.2018 г. от Окръжна прокуратура, гр. Плевен до Административен
съд-Плевен и образувано Административно дело №712/2018 г. по описа на съда,
Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Кнежа.
§1. Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да
се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 10 години.“.

2.5 Докладна записка с вх. №0800-205-1/11.10.2018 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 г., докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 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 №695
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредба №23
за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Кнежа, чл. 2 от Наредба №1/16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование и докладна
записка с вх. №6700-318-13/10.10.2018 г. от директора на ОУ „Христо Ботев“, с.
Бреница, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Изменя от т. V. Утвърждава разходи по функции т. 10 от Решение
№554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 година, като
актуализира Приложение №12 – Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за пътуване до местоживеене и обратно за 2018 г.
Приложение №12 е неразделна част от решението.

2.6 Докладна записка с вх. №0800-206-1/11.10.2018 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 г., докладва г-жа Александра
Нинова.
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 2.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №696
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. №5300-257/20.09.2018 г. от директора на Детска ясла №1, гр. Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Изменя т. IV Приема програма за капиталови разходи за 2018 г. (поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) по Протокол
№52/30.01.2018 г. и Решение №554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община
Кнежа за 2018 г., Приложение №6 Поименен списък за разпределение на капиталовите
разходи по източник на финансиране, както следва:
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лева

Проектно предложение по обекти

Приходи от постъпления

Разлика

от продажба на
общински нефинансови
активи
План било

План става

Изграждане на детски площадки на
територията на Община Кнежа
24 000
17 670
- 6 330
Ограда от стъклопласт за Детска ясла
№1, гр. Кнежа
0
5 202
+ 5 202
Разлика
- 1 128
2. Изменя Приложение №5 Справка за разпределение на разходите за
делегираните от държавата дейности и общински дейности за 2018 г. на Община Кнежа
от Решение №554/30.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2018 г. в т.
IX Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“, дейност „Резерв“,
параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, както следва:
лева

Позиция
Дейност „Резерв“, & 00-98 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи“

План било

План става

131 599

132 727

Разлика
+ 1 128

2.7 Докладна записка с вх. №0800-207-1/12.10.2018 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените командировъчни пари
от кмета на Община Кнежа за третото тримесечие на 2018 г. на основание чл. 8, ал.
4 от Наредбата за командировките в страната, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.7 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №697
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема за информация Отчет за командировъчните пари на кмета на Община
Кнежа за третото тримесечие на 2018 г.

2.8 Докладна записка с вх. №0800-215-1/19.10.2018 г. от Капка Митева –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от Община
Кнежа в полза на Министерство на труда и социалната политика, в качеството му
на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
обезпечаващ заявения размер на авансово плащане по Договор № BG05M9OP0012.004-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /ОПРЧР/, сключен между
Министерство на труда и социалната политика и Община Кнежа, във връзка с
реализация на проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и
родители в Община Кнежа“ по процедура чрез директно предоставяне на
конкретен бенефициент, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме 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 2.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №698
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. Упълномощава кмета на Община Кнежа да учреди/издаде Запис на заповед,
без протест и без разноски в размер на 17 820,95 лв. /Седемнадесет хиляди осемстотин
и двадесет лева и 0,95 ст./, платим на предявяване в полза на поемателя – Министерство
на труда и социалната политика, с адрес: 1051, гр. София, ул. „Триадица“ №2, ЕИК
000695395, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 /ОПРЧР/, представлявано от Зорница Русинова, за
обезпечаване на авансовото плащане по Договор №BG05M9OP001-2.004-0005-С01, за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР, сключен между
Министерство на труда и социалната политика и Община Кнежа, във връзка с
реализация на проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и
родители в Община Кнежа“ по процедура чрез директно предоставяне на конкретен
бенефициент.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Договор №BG05M9OP001-2.004-0005-С01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР и да ги представи пред
Министерство на труда и социалната политика.

2.9 Докладна записка с вх. №0800-202-1/08.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот – частна общинска
собственост чрез търг, докладва г-жа Александра Нинова.
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.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №699
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл.
51, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и искане с вх. №9400687/02.10.2018 г. от Румен ******* Росенов, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:
- Помещение №8 с площ от 20 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор
37376.1001.1843.4 на Общински пазар-Кнежа, в поземлен имот с идентификатор
37376.1001.1843 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кнежа за срок
от 5 години с първоначална тръжна цена 53.00 /Петдесет и три / лева без ДДС месечен
наем и 63.60 /Шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/ месечен наем с включено
ДДС.
2. Начин на публикация - РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете,
посочени в чл. 55, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа.
3. ОбС-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши всички
необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. ОбС-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане на търга да
сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
5. ОбС-Кнежа актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 година, в частта регламентираща управлението на имоти
– частна общинска собственост, съгласно т. 1 от докладната.

2.10 Докладна записка с вх. №0800-203-1/08.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот – частна общинска
собственост чрез търг, докладва г-жа Александра Нинова.
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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 2.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №700
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл.
51, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и искане с вх. №9400687/02.10.2018 г. от Румен ****** Росенов, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:
- Помещение №9 с площ от 16 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор
37376.1001.1843.4 на Общински пазар-Кнежа, в поземлен имот с идентификатор
37376.1001.1843 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кнежа за срок
от 5 години с първоначална тръжна цена 42,40 /Четиридесет и два лева и четиридесет
стотинки/ без ДДС месечен наем и 50.88 /Петдесет лева и осемдесет и осем стотинки/
месечен наем с включено ДДС.
2. Начин на публикация - РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете,
посочени в чл. 55, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа.
3. ОбС-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши всички
необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. ОбС-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане на търга да
сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
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5. ОбС-Кнежа актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 година, в частта регламентираща управлението на имоти
– частна общинска собственост, съгласно т. 1 от докладната.

2.11 Докладна записка с вх. №0800-208-1/15.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно одобряване на ПУП-ПП – окончателен проект за
мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“
от

новопредвиден

Трафопост

в

ПИ

с

идентификатор

37376.731.83

по

кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община
Кнежа, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен до електромерно табло за ел. захранване на съществуващи сгради в ПИ с
идентификатор 37376.731.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, собственост на
ГЕОРГИ ****** БЕБОВ с адрес гр. Кнежа, ул. „****** ******“ №***, с
документи за собственост – Договор за замяна на земя от ДПФ №72 от 21.12.2006
г., том V, рег. №2103, Договор за замяна на земя от ОПФ №92 от 24.08.2010 г.,
вписан в служба по вписванията при РС-Кнежа №1722 от 27.08.2010 г., акт №101,
том IV, дело 9 и Договор за продажба на земя от ДПФ №1 от 14.01.2013 г., вписан в
Службата по вписванията на РС-Кнежа, вх. рег. №89 от 14.01.2013 г., акт №5, том I
и на ВЕНЦИСЛАВ ********* ЦВЕТКОВ с адрес гр. Кнежа, ул. „*******“
№**, с документи за собственост – Договор за замяна на земя от ДПФ №72 от
21.12.2006 г., том V, рег. №2103, Нотариален акт за продажба №27 от 21.10.2010 г.,
том VII, рег. №3429, дело 802/10, вписан в служба по вписванията при РС-Кнежа
№2242 от 21.10.2010 г., акт №164, том V, дело 909 и Договор за продажба на земя от
ДПФ №1 от 14.01.2013 г., вписан в Службата по вписванията на РС-Кнежа, вх. рег.
№89 от 14.01.2013 г., акт №5, том I и одобряване на Задание за изработване на
ПУП-ПП, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
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Г-жа Катя Герговска обясни, че са възникнали въпроси по отношение номерата
на имотите, посочени в докладните записки, касаещи ПУП. След уточняване от ОСЗКнежа, г-жа Катя Герговска направи предложение иманата на имотите да се четат по
следния начин: поземлен имот с идентификатор 37376.731.83 и поземлен имот с
идентификатор 37376.731.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №701
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
постъпило Искане с вх. №АБ 20-36 от 12.10.2018 г. от Георги Бебов и Решение на
ЕСУТ при Община Кнежа по т. 2 от Протокол №11 от 12.10.2018 г., Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ - окончателен
проект за мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за изграждане на „Външен кабел НН“ от новопредвиден Трафопост в ПИ с
идентификатор 37376.731.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен до ново електромерно табло за ел. захранване на
съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 37376.731.78 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа, местност „Мерата“ в
землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, собственост
на Георги ****** Бебов и Венцислав ****** Цветков.
Решението да се съобщи чрез обнародване в „Държавен вестник“ в седем
дневен срок.

2.12 Докладна записка с вх. №0800-209-1/15.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно одобряване на ПУП-ПП – окончателен проект за
мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел НН“
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от

новопредвиден

Трафопост

в

ПИ

с

идентификатор

37376.731.83

по

кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община
Кнежа, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен до електромерно табло за ел. захранване на съществуваща сграда в ПИ с
идентификатор 37376.731.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа
ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, собственост на ПЛАМЕН *******
ВАНОВСКИ с постоянен адрес гр. Кнежа, ул. „****** *******“ №**, с документ за
собственост Договор за делба №200 от 07.12.2016 г., том V, рег.4603, вписан в СВКнежа с вх. рег. №4263, акт. 174, том VII, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Г-жа Катя Герговска направи предложение иманата на имотите да се четат по
следния начин: поземлен имот с идентификатор 37376.731.83 и поземлен имот с
идентификатор 37376.731.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.12 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №702
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
постъпило Искане с вх.№АБ 20-25-1 от 02.08.2018 г. от Пламен ****** Вановски и
Решение на ЕСУТ при Община Кнежа по т. 1 от Протокол №11 от 12.10.2018 г.,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ - окончателен
проект за мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
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територия за изграждане на „Външен кабел НН“ от новопредвиден Трафопост в ПИ с
идентификатор 37376.731.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен до ново електромерно табло за ел. захранване на
съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 37376.731.82 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа, местност „Мерата“ в
землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, собственост
на Пламен ******* Вановски.
Решението да се съобщи чрез обнародване в „Държавен вестник“ в седем
дневен срок.

2.13 Докладна записка с вх. №0800-210-1/15.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно:
1. Одобряване на изменение на подробен устройствен план /ИПУП-ПП/ окончателен проект за мрежите на техническата инфраструктура за удължаване
трасето на водопроводното отклонение от Противопожарния хидрант в ПИ с
идентификатор 37376.735.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа до ПИ с идентификатор 37376.735.76 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община
Кнежа в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Криволя“, община
Кнежа, област Плевен с оглед захранване с вода на новопроектираните сгради за
обект „База за почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена“,
собственост на ЕТ „ПРИС – БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“, ЕИК 816022038 с адрес гр.
Кнежа, ул. „****** ******“ №**, представлявано от Борислав ***** Горанов,
съгласно Договор за продажба на земя от ОПФ №231 от 09.09.2015 г., вписан в
Служба по вписванията КРС вх. рег.№ 3142 от 04.09.2015 г., акт. 139, том VIII.
2. Одобряване на оценка за право на прокарване през имоти общинска
собственост.
3. Учредяване възмездно право на прокарване през имот общинска
собственост, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология 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.
Г-жа Катя Герговска направи предложение иманата на имотите да се четат по
следния начин: поземлен имот с идентификатор 37376.735.78, поземлен имот с
идентификатор 37376.735.76 и поземлен имот с идентификатор 37376.735.34 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.13 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №703
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
постъпило Искане с вх. № 20-35 от 05.10.2018 г. от Борислав Горанов и Решение на
ЕСУТ при Община Кнежа по т. 3 от Протокол №11 от 12.10.2018 г., Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ - окончателен
проект за мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия

за

удължаване

на

трасето

на

водопроводното

отклонение

от

Противопожарния хидрант в ПИ с идентификатор 37376.735.78 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа до ПИ с идентификатор
37376.735.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в
община Кнежа в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Криволя“, община
Кнежа, област Плевен с оглед захранване с вода на новостроящите се сгради за обект
„База за почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена“, собственост на
ЕТ „ПРИС – БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“
Решението да се съобщи чрез обнародване в „Държавен вестник“ в седем
дневен срок.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представената оценка за
правото на прокарване през имоти общинска собственост извън границите на
урбанизираната територия за удължаване на трасето на водопроводното отклонение от
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Противопожарния хидрант в ПИ с идентификатор 37376.735.78 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа до ПИ с идентификатор
37376.735.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в
община Кнежа в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Криволя“, община
Кнежа, област Плевен с оглед захранване с вода на новостроящите се сгради за обект
„База за почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена“, собственост на
ЕТ „ПРИС – БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“ през ПИ с идентификатор 37376.735.34 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа –
общински път
с площ на засегнатата територия 0,005 дка
експертна оценка – 2,50 лв. без ДДС
Оценката е изготвена от „Стройконсулт“ ЕООД от инж. Росица ********
Цанкова, сертифицирана от КНОБ с рег. №810100454 от 11.02.2015 г.
3. Общинският съвет на Община Кнежа учредява възмездно право на прокарване
през имот – общинска собственост, за удължаване на трасето на водопроводното
отклонение от Противопожарния хидрант в ПИ с идентификатор 37376.735.78 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа до
ПИ с идентификатор 37376.735.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
земеделски земи в община Кнежа в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност
„Криволя“, община Кнежа, област Плевен с оглед захранване с вода на новостроящите
се сгради за обект „База за почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на
семена“, собственост на ЕТ „ПРИС – БОРИСЛАВ ГОРАНОВ“
на стойност 2,50 лв. без ДДС за сметка на възложителя.
4. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнение на решението
по т. 3 по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.

2.14 Информация с вх. №0404-55/03.10.2018 г. от Митко Симеонов –
началник на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г.
до 30.09.2018 г.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме информацията.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме информацията.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
информацията.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.
Г-н Николай Бачийски информира, че са проведени акции от служители на РУКнежа срещу разпространението на наркотични вещества на територията на учебните
заведения и обясни, че е имало положителен ефект от това. Г-н Николай Бачийски
отправи своите поздравление към служителите на реда за свършената работа и апелира
да продължат с провеждането на такива акции.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.14 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №704
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г.
до 30.09.2018 г.

2.15 Молба с вх. №1000-143-1/15.10.2018 г. от Павлин Дошмановски, жит. на
с. Бреница, относно поставяне на ограничителни и предупредителни пътни знаци,
обозначаване на пешеходни пътеки на територията на с. Бреница, общ. Кнежа,
докладва г-жа Катя Герговска.

Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се изпрати материалът на кмета на Кметство с. Бреница, за да се предвидят
средства от бюджета на Кметството за знаци и пътна маркировка.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение на ПК по ТСУ.
Д-р Пламен Лъжовски обясни, че трябва да се направи съвместна комисия със
служителите на реда, за да предвиди къде да бъдат поставени пътните знаци и къде да
бъдат обозначени пешеходните пътеки.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.15 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №705
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. Материалът да бъде изпратен на кмета на Кметство с. Бреница, за да се
предвидят средства от бюджета на Кметството за знаци и пътна маркировка.

2.16 Молба с вх. №1000-143-2/15.10.2018 г. от Цезарина Ангелчовска, жит. на
с. Бреница, относно възстановяване на участъци от пътната настилка по ул.
„Черно море“ в с. Бреница, общ. Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се възложи на Общинска администрация да изготви количественостойностна сметка и да бъдат предвидени средства в бюджета за 2019 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение на ПК по ТСУ.
Г-жа Катя Герговска информира, че е станал дебат кои да бъдат участъците,
защото не са уточнени и попита до какво решение е стигнала комисията по този въпрос.
Добромир Грамов отговори, че се има предвид участъците, които са найзасегнати.
Г-ца Мариета Асенова напусна залата.
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Д-р Пламен Лъжовски заяви, че улицата е асфалтирана и всяка година се прави
частично реставриране на дупките, но бързо се издълбават.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.16 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №706
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. Възлага на Общинска администрация да изготви количествено-стойностна
сметка и да бъдат предвидени средства в бюджета за 2019 г.

2.17 Молба с вх. №1000-143-4/15.10.2018 г. от Светлин Иванчовски, жит. на
с. Бреница, относно възстановяване на участъци от пътната настилка по ул.
„Стефан Кратунски“ в с. Бреница, общ. Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се възложи на Общинска администрация да изготви количественостойностна сметка и да бъдат предвидени средства в бюджета за 2019 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение на ПК по ТСУ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.17 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №707
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:
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1. Възлага на Общинска администрация да изготви количествено-стойностна
сметка и да бъдат предвидени средства в бюджета за 2019 г.

Г-ца Мариета Асенова зае мястото си в залата.

2.18 Молба с вх. №1000-143-5/15.10.2018 г. от Павлин Дошмановски, жит. на
с. Бреница, относно възстановяване на построена чешма, намираща се в близост
до детска площадка на ул. „Вит“ в с. Бреница, общ. Кнежа, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се възложи на ОбА да провери какви разходи са необходими за
възстановяване на чешмата.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се възложи на Общинска администрация да провери какви разходи са
необходими за възстановяване на чешмата;
2. Да се направи изследване за годността на водата за използването й за питейни
нужди.
3. В случай, че водата не е годна за използване на питейни нужди, Общинска
администрация да изготви количествено-стойностна сметка за отвеждането на тръби с
питейна вода до посочената чешма.

Д-р Пламен Лъжовски обясни, че е започнала частична реставрация на
посочената чешма – миналата година е било почистено с багери, но са необходими
средства за пълното възстановяване на чешмата.
Г-н Николай Бачийски попита дали водата от тази чешма е изворна или от
водопровода.
Д-р Пламен Лъжовски изясни, че водата е изворна и даде сведение, че са
правени изследвания на 3-4 други чешми в селото, за които е установено, че водата е
годна за пиене.
Г-н Илийчо Лачовски предложи количествено-стойностната сметка да бъде
изготвена от Кметство в с. Бреница, след като са предприети действия по
възстановяването на чешмата, защото ако отиде комисия от Общината може да
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изчислят и предвидят други ремонтни дейности, а не предвидените вече от Кметство.
Така би се получило разминаване.
Д-р Пламен Лъжовски отговори, че не е проблем да изчислят и да внесат
впоследствие докладна записка. Той заяви, че ще бъдат направени изследвания на
водата от тази чешма, за да се установи дали водата е годна за пиене.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.18 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №708
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. Възлага на Кметство с. Бреница да провери какви разходи са необходими за
възстановяване на чешмата;
2. Да се направи изследване за годността на водата за използването й за питейни
нужди.
3. В случай, че водата не е годна за използване на питейни нужди, Общинска
администрация да изготви количествено-стойностна сметка за отвеждането на тръби с
питейна вода до посочената чешма.

ПО ТРЕТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Катя Герговска запозна присъстващите с Уведомление от г-н Симеон
Шарабански – председател на Политическа група, относно изключване на Иван
Шарабански от политическата група „Коалицията за Община Кнежа“.

Г-жа Малина Цолова постави въпрос относно възстановяване на тротоарните
плочки при ремонтираната къща, която се намира на ул. „Димитър Бутански“ – при
кръговото кръстовище.
Г-н Илийчо Лачовски обясни, че са предприети действия от страна на Общинска
администрация и е изпратено писмо по конкретния въпрос. Г-н Илийчо Лачовски
информира, че още преди да започнат ремонтните дейности по къщата, са проведени
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разговори със собствениците относно възстановяването на тротоарните плочки и има
уверение от тях, че ще закупят нови такива и ще ги подменят.

Г-н Симеон Шарабански попита защо решението за промяна на Наредба №4 е
гласувано с вдигане на ръка, а не поименно.
Г-жа Катя Герговска отговори на г-н Симеон Шарабански, че въпросната
Наредба е приета с такъв начин на гласуване през 2005 г, промените по нея от 2014 г. са
приети по същия начин, а не поименно и по тази причина я е подложила на гласуване
чрез вдигане на ръка.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска – председател на
Общински съвет-Кнежа, благодари на общинските съветници за участието и закри
заседанието в 1815 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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