ПРОТОКОЛ
№61
Днес, 31 август 2018 г., се проведе редовното за м. август 2018 година заседание
на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 12 от общо 17 общински съветници. От заседанието отсъстват Добромир
Грамов, Дилян Беновски, Иван Дановски, Ивайло Дочовски, Борислав Цанковски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1715 часа.
Г-жа Катя Герговска информира, че е постъпила:
- Докладна записка с вх. №0800-175-1/30.08.2018 година от Цветомир Миловски
–зам.-кмет на Община Кнежа, относно допускане на изключения от минималния брой
на учениците в паралелки и формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от
два класа в неспециализирано училище – ОУ „Васил Левски“, с. Еница, съгласно
разпоредбите на Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование.
Председателят на Общинския съвет поясни, че докладната записка не е
включена в проекта за дневен ред, но е разгледана на съвместното заседание на
Постоянната комисия по образование и Постоянната комисия по бюджет и финанси и
предложи същата да бъде включена към дневния ред.
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. август 2018 година заседание на
Общинския съвет, с направените изменения и допълнения.
Общинските съветници приеха с 12 гласа „За“ следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.

Информация за готовността на учебните заведения на територията

на Община Кнежа за учебната 2018/2019 година.
2.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-164-1/07.08.2018 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно предложение за включване на общинско училище в
Списък на средищните детски градини и средищните училища за учебната 2018/2019
година.
2)

Докладна записка с вх. №0800-173-1/28.08.2018 година от Илийчо

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно допускане за сформиране на паралелка с
по-малко от 10 ученици в неспециализирано училище – НУ „Кнежица“, гр. Кнежа,
съгласно разпоредбите на Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование.
3)

Докладна записка с вх. №0800-175-1/30.08.2018 година от Цветомир

Миловски –зам.-кмет на Община Кнежа, относно допускане на изключения от
минималния брой на учениците в паралелки и формиране на паралелки с не по-малко
от 10 ученици от два класа в неспециализирано училище – ОУ „Васил Левски“, с.
Еница, съгласно разпоредбите на Наредба за финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищно образование.
4)

Докладна записка с вх. №0800-168-1/13.08.2018 година от Илийчо

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН за
РЕГУЛАЦИЯ и ЗАСТРОЯВАНЕ - /ИПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 748124 и ПИ 748125,
като от тях се образуват НОВИ ПИ 748136, ПИ 748137 и ПИ 748138 в землището на гр.
Кнежа, местност „Трите декара“, община Кнежа, област Плевен.
5)

Докладна записка с вх. №0800-169-1/14.08.2018 година от Илийчо

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно закупуване на 1 бр. употребявана
многофункционална машина за събиране на зелени отпадъци от натрупаните средства
по чл. 64, ал. 1 от ЗУО и чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (изм. и доп. бр. 7 от 20.01.2017 г.)
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6)

Докладна записка с вх. №0800-171-1/22.08.2018 година от Илийчо

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на
Община Кнежа за вземане на решения на заседание на Общото събрание на Асоциация
по ВиК-Плевен.
7)

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

управител на „ВиК“-ЕООД, относно Бизнес-план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за период 2017-2021 г., в
качеството на консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиКобласт Плевен.
8)

Отчет с вх. №2900-17/06.08.2018 година от Валери Лачовски – прокурист

на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода
01.01.2018 година до 30.06.2018 година и таблица за сравнение на показателите за 1-во
шестмесечие на 2018 г. с показателите за 1-во шестмесечие на 2017 г.
9)

Молба с вх. №9400-488-1/23.07.2018 година от Гена Ангелова, жив. в гр.

Кнежа, относно ремонт на бордюр по ул. „Средна гора“ №13.
10)

Молба с вх. №9400-595/23.08.2018 година от Васко Георгиев Дамяновски,

жив. в гр. Кнежа, относно проблем с границите на имот, съгласно ОУП на Община
Кнежа.
3.

Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

4.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
5.

Стефан Гърньовски – гл. експерт при Община Кнежа;

6.

Миглена Горнишка – гл. експерт при Община Кнежа;

7.

Илийка Танчева – гл. експерт при Община Кнежа;

8.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

9.

Силвия Бръмчийска – гл. счетоводител на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;

10.

Представители на ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа.
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Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основния
материал и по докладните записки да се докладват предложенията за решение и
съответно становищата на Постоянните комисии.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение от г-жа Цолова.
Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Информация за готовността на учебните заведения на
територията на Община Кнежа за учебната 2018/2019 година, 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.
Представители на ПГЗ „Стефан Цанов“ обясниха, че ремонтът в училището
продължава. Не могат да кажат дали ще приключи до началното на учебната година, но
на първо време може да се започне учебния процес в училището.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №660
На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение предоставената информация
относно готовността на учебните заведения на територията на Община Кнежа за
учебната 2018/2019 година.
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ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
2.1 Докладна записка с вх. №0800-164-1/07.08.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предложение за включване на общинско
училище в Списък на средищните детски градини и средищните училища за
учебната 2018/2019 година, 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 2.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 10; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №661
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал. 1 от ПМС №128/29.06.2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на
средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година да бъде включено
ОУ „Васил Левски“, село Еница.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да внесе в Министерство на
образованието и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС №128/29.06.2017 г. срок,
мотивирано писмено предложение за включване на посоченото в т. 1 училище в
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид факта, че срока, посочен в т. 2 е
до 10 септември, Общински съвет-Кнежа допуска предварително изпълнение на
настоящето решение.
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2.2 Докладна записка с вх. №0800-173-1/28.08.2018 година от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно допускане за сформиране на
паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирано училище – НУ
„Кнежица“, гр. Кнежа, съгласно разпоредбите на Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование, 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 2.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №662
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и прилагане на процедурата по чл.
69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Допуска формиране и съществуването на паралелка – I „а“ клас с по-малко от
10 ученици в неспециализирано училище – НУ „Кнежица“, гр. Кнежа за учебната
2018/2019 година.
2. Средствата за обезпечаване на учебния процес през учебната 2018/2019
година на НУ „Кнежица“, гр. Кнежа ще са в рамките на делегирания бюджет на
училището.
3. Възлага на кмета на Община Кнежа да изготви мотивирано искане до
началника на Регионално управление на образованието, гр. Плевен за формиране на
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паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирано училище – НУ „Кнежица“, гр.
Кнежа.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид факта, че предстои откриване на
учебната 2018/2019 г., Общински съвет-гр. Кнежа допуска предварително изпълнение
на настоящето решение.
2.3 Докладна записка с вх. №0800-175-1/30.08.2018 година от Цветомир
Миловски –зам.-кмет на Община Кнежа, относно допускане на изключения от
минималния брой на учениците в паралелки и формиране на паралелки с не помалко от 10 ученици от два класа в неспециализирано училище – ОУ „Васил
Левски“, с. Еница, съгласно разпоредбите на Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование, 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.
Г-н Симеон Шарабански попита по колко деца от съответния клас са в една
слята паралелка.
Г-жа Катя Герговска изрази мнение, че Общинска администрация-Кнежа в
понеделник ще може да даде такава информация и същата да бъде изпратена на
електронните пощи на всеки един общински съветник.
Г-н Николай Бачийски попита дали ОУ „Васил Левски“, с. Еница е в състояние
да поеме разходите.
Г-жа Петя Маринска отговори, че от наем на земя, училището ще осигури
необходимите средства.
Г-н Симеон Шарабански каза, че не е необходимо въпросът му да се включва в
решението, но да му се отговори.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.3 от Дневния ред.
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Гласували поименно: „За“ - 10; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №663
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и прилагане на процедурата по чл.
68 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Одобрява две слети паралелки под определения минимум в ОУ „Васил
Левски“, с. Еница за учебната 2018/2019 г.:
I и II (слят) клас – 10 (десет) ученици – недостиг до минималния брой слята
паралелка – 6 (шест) ученици;
III и IV (слят) клас – 14 (четиринадесет) ученици – недостиг до минималния
брой слята паралелка – 2 (двама) ученици;
2. Одобрява една слята паралелка в ОУ „Васил Левски“, с. Еница за
учебната2018/2019 г.:
V и VI (слят) клас – 18 (осемнадесет) ученици в слята паралелка, брой равен на
норматива за минимален брой.
3. Одобрява една паралелка под определения минимум в ОУ „Васил Левски“, с.
Еница за учебната 2018/2019 г.:
VII клас – 11 (единадесет) ученици – недостиг до минималния брой – 7 ученици.
4. Средствата за допълнително обезпечаване на учебния процес през учебната
2018/2019 година на ОУ „Васил Левски“, с. Еница, ще са в рамките на делегирания
бюджет на училището.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид факта, че предстои откриване на
учебната 2018/2019 г., Общински съвет-гр. Кнежа допуска предварително изпълнение
на настоящето решение.
2.4 Докладна записка с вх. №0800-168-1/13.08.2018 година от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
за изработване на ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –
ПЛАН за РЕГУЛАЦИЯ и ЗАСТРОЯВАНЕ - /ИПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 748124
и ПИ 748125, като от тях се образуват НОВИ ПИ 748136, ПИ 748137 и ПИ 748138 в
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землището на гр. Кнежа, местност „Трите декара“, община Кнежа, област Плевен,
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 2.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №664
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и постъпило
заявление №АБ-25-199 от 03.08.2018 г. от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа РАЗРЕШАВА на Възложителите
изработването на ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН за
РЕГУЛАЦИЯ и ЗАСТРОЯВАНЕ - /ИПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 748124 и ПИ 748125,
като от тях се образуват НОВИ ПИ 748136, ПИ 748137 и ПИ 748138 в землището на гр.
Кнежа, местност „Трите декара“, Община Кнежа, Област Плевен.
Възложители
1. „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958 Област София,
Община Столична, гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №159, блок
„Бенч марк център“, представлявано от Томаш Пецка, Петър Холаковски и Виктор
Любомиров Станчев от всеки двама заедно. „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
е с учредено право на строеж, съгласно Нотариален акт №194, том XI, рег. № 5019,
дело №1604 от 10.12.2014 г., вписан в СВ Кнежа с вх. рег. № 132, том XI, дело 2077 за
изграждане на Мачтов трафопост /МТП/ заедно със сервитутните му права в нов ПИ
748137 с площ 52,07 м2.
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2. ЕТ „АНА-ВИКТОРИЯ – ТОДОР ХИНКИН“ ЕИК *********** с адрес гр.
Кнежа, община Кнежа, област Плевен, ул. „*************“ №**, представлявано от
Тодор ********** Хинкин – собственик на УПИ 748124 в землището на гр. Кнежа,
местност „Трите декара“, съгласно Договор №10 от 23.03.2012 г. за покупко-продажба
на недвижим имот ЧДС
3. Иван ********* Хинкински ЕГН *********** и Димитрина **********
Хинкинска ЕГН ********** с адрес гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, ул.
„***********“ №** – собственици на УПИ 748125 в землището на гр. Кнежа, местност
„Трите декара“, съгласно Договор №9 от 23.03.2012 г. за покупко-продажба на
недвижим имот ЧДС.
С ИПУП-ПРЗ да се запази Зоната за производствени и складови дейности,
означена като Предимно производствена /Пп/ като се спазят Правилата и нормативите
за прилагане на ПУП съгласно „НАРЕДБА №7 от 22 декември 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“
- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 80 на сто;
- минимална озеленена площ (П озел.) – 20 на сто;
- интензивност на застрояване (К инт.) – до 2,5;
- височина до 15 м.
Новото застрояване да е със съоръжения и сгради, свързани с конкретното
предназначение на имотите. С настоящия ИПУП-ПРЗ да се измени действащият
Застроителен и регулационен план в обхвата на територията.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ИПУП-ПРЗ в посочения обхват като неразделна част от представената
схема за ПУП-ПРЗ.
2.5 Докладна записка с вх. №0800-169-1/14.08.2018 година от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно закупуване на 1 бр. употребявана
многофункционална машина за събиране на зелени отпадъци от натрупаните
средства по чл. 64, ал. 1 от ЗУО и чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци (изм. и доп. бр. 7 от 20.01.2017 г.), докладва
г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
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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 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“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №665
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, 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. За нуждите на Община Кнежа да се закупи 1 бр. употребявана
многофункционална машина за събиране на зелени отпадъци на стойност до 70 000 лв.
/Седемдесет хиляди лева/ с ДДС от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (изм. и доп., бр.
7 от 20.01.2017 г.).
2.6 Докладна записка с вх. №0800-171-1/22.08.2018 година от Илийчо
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на
Община Кнежа за вземане на решения на заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК-Плевен, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по 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 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“ - 10; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №666
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 10в, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 198е, ал. 3, ал. 5 от Закона
за водите, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие представителят на Община Кнежа в Общото събрание

на

Асоциация по ВиК – Плевен кмета на Община Кнежа – Илийчо Пламенов Лачовски, да
гласува за:
а) одобряване и съгласуване на Допълнително споразумение към Договор от
07.04.2016 г., сключен между Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и „Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги за присъединяване на Община Кнежа към обособената територия на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД, гр. Плевен;
б) одобряване и съгласуване на Бизнес план 2017 – 2021 г. на „Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД, гр.Плевен;
в) приемане на решения по въпроси, възникнали на регулярната работна среща
между Асоциация по ВиК – гр. Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Плевен.
Мотиви: съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК
следва да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
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Правно основание е предвидената в чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА компетентност на
общинския съвет да взема решения по въпроси от местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
2. Общински съвет - Кнежа определя Капка Ангелова Митева- заместник-кмет
на Община Кнежа да замести кмета на Общината на заседанието при негово отсъствие
и й предоставя мандат в обема, който е предоставен на кмета на общината съгласно т.1.
Мотиви: чл.10в, ал.1, т.7 от Закона за водите регламентира, че общинския съвет
определя представителя на общината в съответната асоциация по ВиК и съгласува
мандата му, а чл.198е, ал.3 посочва, че представителят на Общината в асоциацията по
ВиК е кметът на Общината. При невъзможност той да участва в заседание на
асоциацията по ВиК общинският съвет определя друг представител.
Решението се приема на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.10в, ал.1, т.7, във връзка с чл.198е, ал.3
от Закона за водите.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
3. Допуска предварително изпълнение на взетите съгласно т.1 и т.2 решения.
Мотиви:

правно

основание:

чл.60,

ал.1,

предложение

четвърто

от

Административнопроцесуалния кодекс;
Фактически основания: предвид обстоятелството, че заседанието на Общото
събрание на Асоциация по ВиК – Плевен ще се проведе преди да са влезли в сила
решенията по т.1 и т.2, допускането на предварителното им изпълнение ще даде
възможност на представителя на община Кнежа да участва в заседанието и във
вземането на решения. Пропускането на възможността за участие в Общото събрание
на Асоциация по ВиК – Плевен ще нанесе на община Кнежа трудно поправима вреда,
изразяваща се в невъзможността да бъдат защитени интересите на общината във ВиК
сектора.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
2.7 Писмо с вх. №4600-16/08.08.2018 година от инж. Митко Спасов –
управител на „ВиК“-ЕООД, относно Бизнес-план за развитие на дейността на
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„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен за период 2017-2021 г., в
качеството на консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по
ВиК-област Плевен, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. Да се отложи докладната записка;
2. Да се организира среща на общинските съветници с инж. Митко Спасов –
управител на „ВиК-Плевен“ и инж. Михаил Хичков – управител на „Аспарухов вал“
ЕООД, гр. Кнежа.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се отложи докладната записка;
2. Да се организира среща на общинските съветници с инж. Митко Спасов –
управител на „ВиК-Плевен“ и инж. Михаил Хичков – управител на „Аспарухов вал“
ЕООД, гр. Кнежа.
Г-жа Катя Герговска предложи да бъде определен срок за провеждане на
срещата до 05.09.2018 година.
Г-н Симеон Шарабански изказа мнението си, че е редно да се отмени
предишното гласувано решение, защото с него се дава мандат на кмета и одобрява
дневния ред.
Г-жа Катя Герговска обясни, че общинските съветници нямат мандат да приемат
или не бизнес-плана, а трябва да изразят становище за допълнения Бизнес план.
Г-жа Малина Цолова каза, че срещата не води до вземане на решение на
Общинския съвет.
Г-жа Катя Герговска отговори, че ако общинските съветници присъстват на
срещата, могат с въпросите си да си изяснят неяснотите и това да помогне за вземане
на решение. Тя поясни, че ще бъде определена дата за извънредна сесия, на която
общинските съветници ще вземат решение за становището си за допълнения Бизнес
план.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.7 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянните комисии,
допълнено с предложението на г-жа Катя Герговска.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №667
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. Отлага за разглеждане докладната записка;
2. Да се организира среща на общинските съветници с инж. Митко Спасов –
управител на „ВиК-Плевен“ и инж. Михаил Хичков – управител на „Аспарухов вал“
ЕООД, гр. Кнежа до 05.09.2018 година.
2.8 Отчет с вх. №2900-17/06.08.2018 година от Валери Лачовски – прокурист
на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за
периода 01.01.2018 година до 30.06.2018 година и таблица за сравнение на
показателите за 1-во шестмесечие на 2018 г. с показателите за 1-во шестмесечие на
2017 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме отчета за
сведение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме отчета за
сведение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.8 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №668
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Приема за сведение Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода
01.01.2018 година до 30.06.2018 година и таблица за сравнение на показателите за 1-во
шестмесечие на 2018 г. с показателите за 1-во шестмесечие на 2017 г.
2.9 Молба с вх. №9400-488-1/23.07.2018 година от Гена Ангелова, жив. в гр.
Кнежа, относно ремонт на бордюр по ул. „Средна гора“ №13 , докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. Да се изготви количествено-стойностна сметка за поставяне на бордюри по ул.
„Средна гора“, гр. Кнежа, която да бъде представена на Общински съвет-Кнежа на
следваща сесия;
2. Необходимите средства за поставянето на бордюри по ул. „Средна гора“, гр.
Кнежа да бъдат предвидени в бюджета на Община Кнежа за 2019 година.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се изготви количествено-стойностна сметка за поставяне на бордюри по ул.
„Средна гора“, гр. Кнежа, която да бъде представена на Общински съвет-Кнежа на
следваща сесия;
2. Необходимите средства за поставянето на бордюри по ул. „Средна гора“, гр.
Кнежа да бъдат предвидени в бюджета на Община Кнежа за 2019 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.9 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянните комисии.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №669
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. Да се изготви количествено-стойностна сметка за поставяне на бордюри по ул.
„Средна гора“, гр. Кнежа, която да бъде представена на Общински съвет-Кнежа на
следваща сесия;
2. Необходимите средства за поставянето на бордюри по ул. „Средна гора“, гр.
Кнежа да бъдат предвидени в бюджета на Община Кнежа за 2019 година.
2.10. Молба с вх. №9400-595/23.08.2018 година от Васко Георгиев
Дамяновски, жив. в гр. Кнежа, относно проблем с границите на имот, съгласно
ОУП на Община Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се отложи
материала, за да се получи повече информация от общинска администрация.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се отложи материала,
за да се получи повече информация от общинска администрация.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.10 от Дневния ред - предложението за решение на Постоянните комисии.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №670
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.Отлага молбата за разглеждане на следваща сесия.
ПО СЕДМА ТОЧКА – Други.
Нямаше желаещи да вземат отношение.
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След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска – председател на
Общински съвет-Кнежа, благодари на общинските съветници за участието и закри
заседанието в 1810 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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