ПРОТОКОЛ
№68
Днес, 31 януари 2019 г., се проведе редовното за м. януари 2019 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
1500 часа.
Г-жа Катя Герговска информира, че след председателски съвет за обсъждане са
постъпили следните материали:
- Докладна записка с вх.№0800-26-1/22.01.2019г 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 Асоциацията по ВиК –
Плевен.
- Докладна записка с вх.№0800-28-1/24.01.2019г от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот –
частна общинска собственост-свободен терен за нуждите на НЧ „Борба 1896“.
- Докладна записка с вх. №0800-33-1/29.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно: Кандидатстване на Община Кнежа по Процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Тя обясни, че горепосочените

материали са обсъждани на заседанията на

постоянните комисии и предложи цитираните докладни да бъдат включени в
предварително обявения проект за дневния ред.
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- Докладна записка с вх. №0800-2-1/02.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и
финансовото подпомагане на клубовете за пенсионери, хора с увреждания и офицери
от запаса в Община Кнежа.
Г-жа Катя Герговска

поясни,

че докладната е

разгледана от постоянните

комисии, но има предложение да отпадне от дневния ред на днешното заседание.
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред с направените предложениия за промяна.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за управление на общинската собственост в Община Кнежа за
периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.
2. Приемане на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2019 г.
3.

Приемане на бюджета на Община Кнежа за 2019 година.

4. Информация за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Община Кнежа за
2018 г.;
5. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-18-1/17.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно приемане на отчет за извършените дейности за 2018 година по
Програма за управление на Община Кнежа за периода 2015 – 2019 година.
2) Докладна записка с вх. №0800-21/18.01.2019 г. от Катя Герговска – председател
на Общински съвет-Кнежа относно приемане на Наредба за изменение на Наредба
№15 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти.
3) Докладна записка с вх. №0800-27-1/22.01.2019 г.от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа.
4) Докладна записка с вх. №0800-22-1/18.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно изменение предмета на дейност на „АСПАРУХОВ ВАЛ“
ЕООД.
Страница 2 от 42

5) Докладна записка с вх. №0800-7-1/08.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно изменение на Решение №586/30.03.2018 г. на Общински съвет
– Кнежа за поемане на общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.
6) Докладна записка с вх. №0800-15-1/16.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина в горски
територии – общинска собственост през 2019 г.
7) Докладна записка с вх. №0800-16-1/16.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно определяне начина на ползване на дървесина, която ще се
добие от горски територии собственост на Община Кнежа за 2019 година и цената за
продажба на дървесината.
8) Докладна записка с вх. №0800-23-1/16.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне
полски пътища и отразени в плана за земеразделяне, които не са необходими за
осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не
функционират /собственост на ОПФ/.
9) Докладна записка с вх. №0800-14-1/14.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот –частна общинска собственост
чрез търг.
10) Докладна записка с вх. №0800-26-1/22.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на община Кнежа за вземане
на решения на заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.
11) Докладна записка с вх.№0800-28-1/24.01.2019г от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот –
частна общинска собственост-свободен терен за нуждите на НЧ „Борба 1896“.
12) Докладна записка с вх. №0800-33-1/29.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа по Процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
13) Информация с вх.№0404-3/04.01.2019 г. от Митко Симеонов – началник на РУКнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
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6. Други.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

4.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

5.

Д-р Пламен Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница;

6.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

7.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
8.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
9.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

10.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

11.

Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;

12.

Михаил Хичков - управител на „Аспарухов вал“ ЕООД;

13.

Силвия Герговска-гл. счетоводител на „Аспарухов вал“ ЕООД;

14.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основните
материали и докладните записки да се докладва само проекта за решение, а за
Информацията за дейността на РУ Кнежа - да се представят само 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 - Отчет за управление на общинската собственост в
Община Кнежа за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г., докладва г-жа Цветелина
Калчева.
Отношение взеха:

Страница 4 от 42

Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета за използването на
общинското имущество и поземлен фонд за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за използването на общинското имущество и поземлен фонд за периода
от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за използването на общинското имущество и поземлен фонд за периода от 01.01.2018 г.
до 31.12.2018 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за използването на общинското имущество и поземлен
фонд за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
използването на общинското имущество и поземлен фонд за периода от 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №738
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с вх.№ 08005/03.01.2019 г., Общински съвет-Кнежа
РЕШ И:
Общински съвет – Кнежа приема Отчета за използването на общинското
имущество и поземлен фонд за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Приемане на ПРОГРАМА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., докладва г-жа Цветелина
Калчева.
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Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме ПРОГРАМАТА.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме ПРОГРАМАТА.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
ПРОГРАМАТА.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме ПРОГРАМАТА.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
ПРОГРАМАТА.
Г-жа Цолова се поитересува кои са имотите, заложени за продажба, от които се
очаква приход в размер на 177 000 лв.
Г-н Лачовски поясни, че това са трите имота находящи се пред блок „ЗИМ“,
както и дворовете обявени за продажба. Г-н Лачовски се обърна с въпрос към г-н
Островски колко е точният брой на имотите.
Г-н Островски потвърди, че имотите пред блок „ЗИМ“ са три.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №739
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 23
и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в
изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост в Община Кнежа
за периода 2016-2019 година, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Приема ПРОГРАМАТА за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 година.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА - Приемане на бюджета на Община Кнежа за 2019
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 бюджета на Община Кнежа за 2019
година, със следното допълнение и изменение:
Да се допълни като мероприятие по спортен календар за месец септември –
състезание по спортна стрелба - III-ти регионален турнир по Спортна стрелба, който ще
се проведе от 30.08.2019 до 01.09.2019 г. с план/сума в размер на 3 000 лв. Така
общата сума за м. септември става 4 700 лв., а сумата по Приложение №10 се променя
от 24 900 лв. на 27 900 лв.
Настъпва промяна и при Приложение №5 т.7.5. – спортни бази за спорт за
всички – издръжка в т.ч. Спортен календар от 34 687 лв. става 37 687 лв.
В IX. Разходи некласифицирани в другите функции, позиция Резерв от 140 000
лв. става 137 000 лв., намалена с 3 000 за спортното мероприятие.
В Приложение №4 – функция 7., позиция 7.1 Спортни бази за спорт за всички
от 144 169 лв. става 147 169 лв.
– функция 9. Разходи некласифицирани в другите функции, т. 9.2. от 140 000 лв.
става 137 000 лв.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението на ПК по етика и да се приеме бюджета на Община Кнежа за
2019 година с направените допълнения и изменения.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението на ПК по етика и земеделие и да се приеме бюджета на Община Кнежа
за 2019 година с направените допълнения и изменения.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението на постоянните комисии по етика, земеделие и
образование и да се приеме бюджета на Община Кнежа за 2019 година с направените
допълнения и изменения.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика не излиза със решение по
докладната записка.
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Г-н Добромир Грамов обясни, че при гласуването на докладната записка на
заседанието на ПК по бюджет и финанси, той си е направил самоотвод, тъй като има
наличие на частен интерес.
Г-н Грамов направи предложение в качеството си на председател на ЦПКДК
клон гр. Кнежа. Той оттегли депозирано в деловодството на Общински съвет-Кнежа
заявление с вх.№0800-12/11.01.2019 г. и предложи заявеното мероприятие „16-ти
Национален турнир по карате“ Млади приятели на полицията-купа Кнежа“ да бъде
извадено от Спортния календар на Община Кнежа за 2019 година., а предвидените за
него средства – 3 000лв. да бъдат предоставени за състезанието по спортна стрелба.
Г-н Грамов заяви, че се отказва и от субсидията за подпомагане на карате клуба
в размер на 5 100 лв. и предлага тези средства да бъдат включени в резерва за
непредвидени разходи.
Г-жа Герговска поясни, че по този начин настъпват нови промени по
Приложение №10 на проектобюджет 2019 г., както и на част от останалите
приложения. С така направеното предложение сумата по приложение №10- Спортен
календар за м. март става 2 200 лв.; общата сума за м. септември става 4 700 лв., а
общата сума на Приложение №10 остава непроменена.
Субсидията за подпомагане на спортните клубове в Община Кнежа се намалява
и от 42 100 лв. става 37 000лв.
Г-жа Герговска обърна внимание , че с тези предложения

настъпват нови

промени по Приложение №5 - функция VII – Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело - т.7.5. дейност – Спортни бази за спорт за всички – от 144 169 лв.

става 139 069 лв., § 45-00 - Субсидии на организации с нестопанска цел от 42 100 лв.
става 37 000 лв.
-

функция IX. Разходи некласифицирани в другите функции, позиция
Резерв от 140 000 лв. става 145 100 лв., увеличен с 5 100лв. от субсидията за
ЦПККлуб.

В Приложение №4 – функция 7., позиция 7.1 –дейност -Спортни бази за
спорт за всички от 144 169 лв. става 139 069 лв.
-

функция 9. Разходи некласифицирани в другите функции, т. 9.2. от
140 000 лв. става 145 100 лв.

Г-жа Герговска обясни, че промяна трябва да бъде направен и в текстовата част
на докладната записка – в III. По разходите в размер на 12 498 157 лв., разпределени
по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5, т. 3. За местни
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дейности в размер на 4 343 847 лв., в това число резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи става в размер на 145 100 лв.;
В V. Утвърждава разходи по функции 4. Субсидии за: 4.2 Спортни клубове
става 37 000лв.,съгласно Приложение №10;
Други мнения, становища или предложения не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред - 3.1. - предложението на г-н Грамов и последващите
промени в съответните Приложения към Докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Предложението се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред – 3.2. – приемане на бюджета на Община Кнежа за 2019
година с направените допълнения и изменения.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №740
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.
39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 година, ПМС № 344 от 21 декември 2018
година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 година и
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Приема бюджета на Община Кнежа за 2019 година в размер на 12 498 157
лева, както следва:
По приходите в размер на 12 498 157 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
І. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 704 617 лв., в т.ч.:
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от Централния
бюджет за общини в размер на 7 312 456 лв., съгласно Приложение №1;
2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 88 660 лв.,
съгласно Приложение №1;
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3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 214 838 лв., съгласно Приложение №1;
4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 518 339 лв., съгласно
Приложение №1, в това число: с целеви характер – 518 339 лв., от тях за капиталови
разходи – 3 755 лв.
ІІ. Приходи за местни дейности в размер на 4 793 540 лв., в т.ч.:
1. Данъчни приходи в размер на 809 800 лв., съгласно Приложение №1;
2. Неданъчни приходи в размер на 3 249 586 лв., съгласно Приложение №1;
3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от
Централния бюджет за общини в размер на 979 800 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване в размер на 29 900 лв.;
4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 235
700 лв., съгласно Приложение №1;
5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на минус 320 472 лв.,
съгласно Приложение №1;
6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 287 000 лв., съгласно Приложение №1;
7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 4 483 лв., съгласно Приложение №1;
8. Преходен остатък от 2018 година в размер на 130 609 лв., съгласно
Приложение №1, в това число: с целеви характер – 103 135 лв., от тях за капиталови
разходи – 25 140 лв., за разпределение от Общински съвет – 27 474 лв.
ІІІ. По разходите в размер на 12 498 157 лв., разпределени по функции, дейности
и параграфи, съгласно Приложение №5;
1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 704 617 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на не повече от 2% от средствата
предвидени за функция "Образование" по Единните разходни стандарти / 118 464 лева/;
2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 449 693 лв.;
3. За местни дейности в размер на 4 343 847 лв., в това число резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 145 100 лв.;
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4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на минус 429 627 лв.
ІV. Приема програма за капиталовите разходи за 2019 г. (поименен списък по
обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение №6:
1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер
на 235 700 лв.;
2. Приема разчет на капиталовите разходи от преходния остатък от целевата
субсидия за 2018 г. в размер на 28 895 лв;
3. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани от собствени приходи в
размер на 572 454 лв. в т.ч. капиталови разходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 177 397 лв;
4. Приема индикативен резчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и
общинско съфинансиране.
5. Дава съгласие кмета на Общината да прави промени на сумите по т.3 без да
изменя общата сума утвърдена с приемането на поименния списък.
V. Утвърждава разходи по функции
1. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата на
образованието,

които прилагат

системата

на

делегирани

бюджети,

съгласно

Приложение №5;
2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функция „Здравеопазване” се определя от кмета на Общината в рамките на средствата,
определени по стандартите и утвърдените размери.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 7 550 лв.;
3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, които не са на
основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане
в размер на – 15 000 лв.
4. Субсидии за:
4.1. Читалища – 28 980 лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие
на читалищната дейност, съгласно Приложение №5 и на основание чл.26а, ал.3 от

Страница 11 от 42

Закона за народните читалища, възлага на кмета на общината да сключи договори с
председателите на читалищните настоятелства на територията на Община Кнежа;
4.2. Спортни клубове 37 000 лв., съгласно Приложение №10;
4.3. Пенсионерски клубове, клубове на хората в неравностойно положение и
офицери от запаса в размер на 4 500 лв., съгласно Приложение №5;
4.4. Упълномощава кмета на Общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства от т.4.1. до т. 4.3.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по
трудови правоотношения;
5.2. Разходи за представителни цели на кметовете на Общината в размер на 10
066 лв.;
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 033
лв.;
5.4. Във връзка с чл.4 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на
безвъзмездните кръводарители одобрява сумата от 3 200 лв. за стимулиране на
безвъзмездните кръводарители /в размер на 30 лв. на кръводарител/.
6. Утвърждава структурата и определя числеността на персонала за делегираната
от държавата дейност "Общинска администрация" в рамките на средствата, определени
по стандартите, съгласно Приложение №7;
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение
№8;
8. Определя разходи за културни мероприятия, спортни мероприятия и здравни
дейности, одобрени от Общински съвет Кнежа, съгласно Приложения № 9,10,11;
9. Дава съгласието си за прилагането на системата на делегирани бюджети в
детските заведения на територията на Община Кнежа, а именно:
9.1. ДГ “Огнян Михайлов” гр. Кнежа;
9.2. ДГ “Звездица” гр. Кнежа;
9.3. ДГ “Детска планета” с.Бреница;
9.4. ДГ “Мечо Пух” гр. Кнежа;
9.5. ДГ „Лиляна Димитрова” с. Еница;
като на директорите на детските заведения дава следните права:
 на второстепенен разпоредител с бюджети;
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 да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите
като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за
това;
 да се разпорежда със средствата на детската градина;
 да определя индивидуалните възнаграждения на персонала;
 самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки
прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на
детската градина.
10. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,
съгласно Приложение №12;
11. Възлага на кмета на Общината:
11.1. Да определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители
с бюджети;
11.2. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като дарения средства;
11.3. Да актуализира

общинския бюджет с постъпилите като обезщетения

средства по застрахователни събития;
11.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани
дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, както следва:
12.1. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз,
администрирани от Националния, съгласно Приложения №13.1,13.2 и 13.3;
12.2. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони, администрирани от Разплащателната агенция към
Държавен фонд "Земеделие", съгласно Приложение №14;
12.3. Индикативен годишен разчет на средствата по други програми и проекти,
финансирани от фондовете и институциите на Европейския, съгласно Приложение
№15;
13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза
показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода

за местните дейности с
2020 г. и 2021 г. по
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приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по
разходите, съгласно Приложение №16;
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2019 година по бюджета на Общината, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер
на 1 313 603 лева.
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 година, като наличните към края на годината поети ангажименти
за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години в размер на 4 378 677 лева.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 година в размер на 483 956 лева.
17. Определя максимален размер на дълга, както следва:
17.1. Размер на дълга към 31.12.2018 г. – 2 209 482 лв., в това число дълг към
Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД – 510 000 лева
и 1 699 482 лева – овърдрафт.
17.2. Годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2019 г. до 691 167
лв.
17.3. Максимален размер на дълга към края на бюджетната 2019 г. - 1 700 000 лв.
18. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет;
19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
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19.3. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на Министерство на финансите.
20. Упълномощава кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни,
национални и други програми,включително и на бюджетни организации, чиито бюджет
е част от общинския бюджет;
20.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2019 година;
20.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за
публичните финанси;
20.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от Европейския
съюз да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от Закона за публичните финанси;
20.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на Общината внася предложение
за предоставянето им по решение на ОбС;
20.6. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за
публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на
годината;
20.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие;
20.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
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21. Приема доклад относно приемане бюджета на Община Кнежа за 2019 година.
22. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета 4
/четири/ броя.
Г-жа Герговска поздрави Кмета Лачовски и Общинска администрация за
балансирания и същевременно амбициозен бюджет, който са изготвили. Тя изрази
увереността си, че те ще се справят и бюджета ще бъде изпълнен.
Г-н Шарабански поиска думата за да обясни отрицателният си вот. Той
констатира, че бюджетът е бил в по-малки размери в предходни години, и е съгласен,
че е балансиран в своята цялост, но според него не е балансиран в сферите на дейност и
по мероприятия. Той изрази мнение, че някои дейности и мероприятия се ощетяват за
сметка на други - например в културния и спортния календари. Той смята, че в
капиталовите разходи заложените обекти не са справедливо разпределени между
населените места.
Г-н Лачовски направи кратка характеристика и описание на капиталовата
програма от 2014 и 2015 г., като спомена конкретни суми отделени за ремонт на
подпорна стена в с. Лазарово, ремонти на училища и детски градини, ремонти на улици
и пътна инфраструктура, отчасти съпоставяйки направените разходи с тези заложени в
списъка с капиталови разходи за 2019г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Информация за дейността на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –
Община Кнежа за 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 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.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията.
Г-жа Цолова изрази мнението си, че мероприятията, които се отчитат съвпадат с
мероприятия от културния и спортния календари на Общината. Според нея никъде
няма посочена информация по основните параметри по които трябва да работи тази
комисия, а именно: работа с деца в риск, мероприятия за осведомяване и превенция,
сътрудничество с училищните съвети.
Г-жа Герговска обясни, че в Информацията са посочени извършените дейности и
разходите от бюджета на Комисията. Тя припомни, че сумата от 2 238 лв., която
комисията отчита в своята информация, е в изпълнение на взето решение на ОбСКнежа за осигуряване на средствата за награждаване на изявени спортисти.
Г-жа Герговска обърна внимание, че информацията се предоставя в типова
форма съобразно изискванията на ЦКБППМН и нейният вносител се е съобразил
именно с това.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 3.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №741
На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 71 ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Приема Информацията за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Кнежа за 2018 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
5.1. Докладна записка с вх. №0800-18-1/17.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на отчет за извършените дейности за
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2018 година по Програма за управление на Община Кнежа за периода 2015 – 2019
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 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 Отчета.
Г-жа Митева напусна залата.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.1 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №742
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Приема отчет за извършените дейности за 2018 година по Програма за управление
на Община Кнежа за периода 2015 – 2019 година.
Г-н Симеон Шарабански поиска думата за да обясни отрицателният си вот като
информира г-н Лачовски, че сутринта му се е наложило да посети кв.“Вапцаров“ и е
установил, че канализацията по ул. „Назъм Хикмет “ е пропаднала.
Г-н Лачовски попита г-н Огнянов, живущ в гореспоменатият квартал, дали това
наистина е така.
Г-н Огнянов не потвърди.
Г-жа Герговска обяви, че сигналът е направен и трябва да бъде проверен от
Общинска администрация.
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5.2

Докладна записка с вх. №0800-6/04.01.2019 г. от Катя Герговска –

председател на Общински съвет-Кнежа относно приемане на Наредба за
изменение на Наредба №15 за реда за управление, ползване и разпореждане с
общински жилищни имоти, докладва г-жа Катя Герговска.
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 5.2 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 №743
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка
с Протест с № 05799/ 13.12.2018г. от Окръжна прокуратура-гр.Плевен до
Административен съд-гр.Плевен и образувано административно дело № 1165/2018г. по
описа на съда, Общински съвет - Кнежа
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба № 15 за реда за управление, ползване
и разпореждане с общински жилищни имоти.
Наредба за изменение на Наредба № 15 за реда за управление, ползване и
разпореждане с общински жилищни имоти.
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§1. В чл.5, ал.1 думата „български” се заличава.
§2. В чл.11, ал.3 текста „Плевенски Окръжен съд” се заменя с текста
„Административния съд”.
§3. Чл.27 се изменя така:
„Чл.27. С решение на Общинския съвет в резервния жилищен фонд могат да се
настаняват и кметове, зам.-кметове и кметски наместници, които нямат жилище в
съответното населено място за срок не по-дълъг от две години.“
§4. В чл.32, ал.1, т.1 текста „6 месеца” се заменя с текста „ 3 месеца”.
§5. В чл.33, ал.2 текста „Плевенския окръжен съд” се заменя с текста
„Административния съд”.
§6. В чл.39, ал.1, точка 1 се заличава, точка „2” става точка „1”, точка „3” става
точка „2”, точка „4” става точка „3”, точка „5” става точка „4” и точка „6” става точка
„5”.
§7. В чл.39, ал.2 цифрата на точка „6” се заменя с цифрата „5”.
§8. В чл.40, ал.1, точка 1 се заличава, точка „2” става точка „1”, точка „3” става
точка „2”, точка „4” става точка „3”, точка „5” става точка „4”.
§9. В чл.40, ал.2 вместо цифрата на точка „6” се заменя с цифрата „4”.
5.3 Докладна записка с вх. №0800-27-1/22.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на
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 докладната записка със следните
изменения и допълнения:
1. В §10 в чл.41 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 :
имуществен компонент

лв.

а) до 55 kW включително – от 0.80 лв. за 1 kW да се измени на 0,46 лв.
б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0.85 лв. за 1 kW да се измени на 0,62
останалите категории да останат непроменени
коригиращ коефициент
Страница 20 от 42

да остане непроменен
екологичен компонент
да се измени по следния начин:
Екологична категория

Коефициент
било

Без екологична категория
„Евро 1”

Коефициент
става
1.3
1.2

1.1
1.1

2. В §10 в чл.41 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 да
бъде добавена точка 5 със следния текст: Ал. 6 се изменя и допълва така:„(6) За товарен
автомобил с техническа допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. се
заплаща данък от 13,00 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.“
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението за решение на ПК по етика.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. В §3 в чл.8 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 да бъде
отстранена техническа грешка както следва:
1.1. т. 2 да се допълни така:“Създават се ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9“
1.2.
- в последващото изброяване първите 4 позиции остават със същата номерация;
- дублираната ал. 4 става ал. 6
- останалите ал. се преномерират както следва: ал. 6 става ал. 7; ал. 7 става ал. 8;
ал.8 става ал. 9.
2. Да се подкрепи предложението за решение на ПК по етика и земеделие,
допълнено и с отстранената техническа грешка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага се подкрепи предложението за решение на ПК по образование включващо
всички направени изменения и допълнения по докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага се подкрепи
предложението за решение на ПК по образование и ТСУ включващо всички направени
изменения и допълнения по докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.3 от Дневния ред –5.3.1. - предложението на ПК по образование включващо
всички направени изменения и допълнения по докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 17 „Против“ - няма; „Въздържал се“ -няма.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.3 от Дневния ред – 5.3.2. - докладната записка със всички изменения и
допълнения към нея.
Гласували поименно: „За“ - 17 „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №744
На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 2, ал. 4 и ал. 17, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 във
връзка с чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове, произтичаща законодателна инициатива на Общинския
съвет-Кнежа за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа, Общински
съвет – Кнежа
РЕШИ:
1. В §10 в чл.41 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 :
имуществен компонент

лв.

а) до 55 kW включително – от 0.80 лв. за 1 kW да се измени на 0,46 лв.
б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0.85 лв. за 1 kW да се измени на 0,62
останалите категории да останат непроменени
коригиращ коефициент
да остане непроменен
екологичен компонент
да се измени по следния начин:
Екологична категория

Без екологична категория
„Евро 1”

Коефициент
било

Коефициент
става
1.3
1.2

1.1
1.1

2. В §10 в чл.41 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 да
бъде добавена точка 5 със следния текст: Ал. 6 се изменя и допълва така:„(6) За товарен
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автомобил с техническа допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. се
заплаща данък от 13,00 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.“
3. В §3 в чл.8 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 да бъде
отстранена техническа грешка както следва:
1.1. т. 2 да се допълни така:“Създават се ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9“
1.2.
- в последващото изброяване първите 4 позиции остават със същата номерация;
- дублираната ал. 4 става ал. 6
- останалите ал. се преномерират както следва: ал. 6 става ал. 7; ал. 7 става ал. 8;
ал.8 става ал. 9.
4. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Кнежа и Приложение №2,
което е неразделна част от настоящото решение със направените изменения и
допълнения.
5.4 Докладна записка с вх. №0800-22-1/18.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет

на

Община

Кнежа,

относно

изменение

предмета

на

дейност

на

„АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД, 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.
Г-н Валери Лачовски напуска залата.
Г-н Симеон Шарабански заяви, че от докладната записка се е осведомил, че има
депозирани молби за освобождаване на старият и назначаване на нов управител на
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„АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД. Воден от тази информация той се обърна към г-жа
Силвия Герговска и пожела тя да го запознае с концепцията към която ще се придържа
дружеството извършвайки своята дейност.
Г-жа Катя Герговска изказа мнение, че е много по-удачно исканата концепция да
бъде предоставена в писмен вид, каквато е била практиката и до сега.
Г-н Симеон Шарабански, сподели мнението си, че дружеството няма ясни цели и
планове за по нататъшната си дейност и не би могло да извършва селскостопанска
дейност, тъй като няма наличния машино-тракторен парк, няма подготвени за този тип
дейност кадри.
Г- н Лачовски подкрепи мнението на г-жа Герговска, като направи препратка
към това, че

„АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД, е работил по предварително изготвен

бизнес-план. Г-н Лачовски помоли всички да не се прибързва и да се даде време, както
на новият управител така и на дружеството да намери най-подходящият и рентабилен
предмет на дейност, който да бъде от полза както за община Кнежа, така и за
дружеството, а най-вече да се реализира най-важният ефект, а именно – социалният –
създавайки нови работни места в дружеството.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №745
На основание чл. 10, чл. 23, ал. 1, т. 9, т. 10 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. 5, чл. 140, ал. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23, предложение първо и чл. 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №230 по
Протокол №23 от 30.08.2016г.; Решение №737 по Протокол №67 от 21.12.2018 г. и
двете на ОбС-Кнежа, Уведомително писмо с вх.№ 9400-58 от 18.01.2019г. от инж.
Михаил Хичков – Управител на „Аспарухов вал“ ЕООД и Искане с вх.№9400-57 от
18.01.2019 г. от Силвия Герговска-гл. счетоводител на „Аспарухов вал“ ЕООД,
Общински съвет –Кнежа
РЕШИ:
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1. Общински съвет-Кнежа ПРОМЕНЯ предмета на дейност на „АСПАРУХОВ ВАЛ“
ЕООД, с ЕИК:816088636 в следния смисъл: ЗЕМЕПОЛЗУВАНЕ И ЗЕМЕДЕЛСКА
ДЕЙНОСТ,

ПРОИЗВОДСТВО НА

ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОКТОПАНСКА

ПРОДУКЦИЯ, РАСТЕНИЕВЪДНА, ЗЕЛЕНЧУКОВА, ПЛОДОВЕ, ГРОЗДЕ, ФУРАЖИ,
МЕСО, МЛЯКО, ПТИЦИ, ВЪЛНА, КОЖИ, РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ, СЕМЕНА,
ТЪРГОВИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР С ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗКУПНА И ВНЕСЕНА
СЕЛСКОСТОПАНСКА И ДРУГА ПРОДУКЦИЯ ЧРЕЗ СОБСТВЕНИ ЩАНДОВЕ И
ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, КАКТО И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ НА
ДРУГИ ИЗКУПВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ, ИЗНОС НА СОБСТВЕНА
ПРОДУКЦИЯ И ВНОС НА СТОКИ ЧРЕЗ КОМИСИОННИ ДОГОВОРИ С ДРУГИ
ФИРМИ И САМОСТОЯТЕЛНО, УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА, ЗЕМЕДЕЛСКА РАБОТА И ТРАНСПОРТ С ТРАКТОРИ, ТОВАРНИ УСЛУГИ,
ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ В ДРУГИ СТРАНИ И НА ТОВАРИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ,
ПРЕРАБОТКА НА СОБСТВЕНА И ЗАКУПЕНА ПРОДУКЦИЯ И ПРОДАЖБА НА
ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ В СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ ИЛИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ,

ПРОИЗВОДСТВО

НА

СТОКИ

ОТ

ТЪКАН,

ТЕКСТИЛ

И

ТРИКОТАЖ И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ТЯХ, ИНЖЕНЕРИНГОВА И
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В ТОВА ЧИСЛО И ОРГАНИЗИРАНЕ НА РЕВЮТА, МОДНИ
ИЗЛОЖЕНИЯ,

ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА

ДЕЙНОСТ,

ДЕЙНОСТ

НА

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,
както и всяка друга дейност незабранена от закона.
2. Общински съвет-Кнежа ПРОМЕНЯ лицето представляващо „АСПАРУХОВ ВАЛ“
ЕООД, с ЕИК:816088636 в следния смисъл:
2.1. ОСВОБОЖДАВА досегашния Управител, а именно: Инж. Михаил ****** Хичков,
с ЕГН:********** и
2.2. на негово място НАЗНАЧАВА временно изпълняващ длъжността Управител
СИЛВИЯ ****** ГЕРГОВСКА, с ЕГН: **********, с постоянен адрес: Област Плевен,
Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Мадара“ №2, със срок на изпълнение на задълженията:
вписване на Управител в ТР и РЮЛНЦ, избран въз основа на проведен конкурс за
заемане на длъжността Управител на „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД, с ЕИК:816088636.
3. „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД, с ЕИК:816088636 за в бъдеще ще се представлява от
временно изпълняващият длъжността Управител - СИЛВИЯ ****** ГЕРГОВСКА, с
ЕГН: **********, с постоянен адрес: Област Плевен, Община Кнежа, гр. Кнежа, ул.
„Мадара“ №2.
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4. Общински съвет-Кнежа УТВЪРЖДАВА проект за договор за възлагане на
управлението на „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД, с ЕИК:816088636, който да се сключи от
Илийчо ****** Лачовски – Кмет на Община Кнежа с лицето определено в т. 2.2. от
Решението.
5. Задължава лицето избрано за временно изпълняващо длъжността Управител да
предприеме

своевременни

действия

относно

вписването

на

промените

в

обстоятелствата по партидата на „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД в ТР и РЮЛНЦ,
съобразявайки се със сроковете предвидени в чл. 6, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ.
5.5

Докладна записка с вх. №0800-7-1/08.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №586/30.03.2018 г. на
Общински съвет – Кнежа за поемане на общински дълг – кредит от „Фонд за
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, 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 5.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №746
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15а от Закона за
общинския дълг, Общински съвет – Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие Решение №586 от 30.03.2018 година да
бъде изменено в частта на т. 1 „Условия за погасяване“ както следва:
• Вид на дълга – било „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем“,
става „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем“.
• „Срок на погасяване – до 12 (Дванадесет) месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване“ се заменя със „Срок на погасяване – до
18 (Осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване“.
2. Всичко друго непроменено в Решение №586 от 30.03.2018 година остава в сила.
5.6

Докладна записка с вх. №0800-15-1/16.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в горски територии – общинска собственост през 2019 г., 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 5.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №747
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
(изм. ДВ,бр.55 от 7.07.2017 г.), Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа одобрява Годишен план за ползване на дървесина в
горски територии собственост на Община Кнежа за 2019 г.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да утвърди
Годишния план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община
Кнежа за 2019г.
5.7

Докладна записка с вх. №0800-16-1/16.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно определяне начина на ползване на дървесина,
която е се добие от горски територии собственост на Община Кнежа за 2019 година
и цената за продажба на дървесината, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по този
материал да се четат само становищата на постоянните комисии, тъй като
предложението за решение в голямата си част е в табличен вид.
Г-жа Герговска подложи на гласуване предложението на г-жа Цолова.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Предложението се прие.
Г-жа С. Герговска и г-н М. Хичков напускат залата.
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 5.7 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 №748
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти (изм. ДВ,бр.55 от 7.07.2017 г.), Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Определя начина за ползване на дървесина, която ще се добие от отдел 6
подотдел „а“, попадащ в ПИ с идентификатор 37376.621.393 по кадастрална карта и
кадастралните регистри, номер по предходен план: 000393 и ПИ с идентификатор
37376.657.490 по кадастрална карта и кадастралните регистри, номер по предходен
план: 000490, отдел 6 подотдел „б“, попадащ в ПИ с идентификатор 37376.657.138 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, номер по предходен план: 657138 и ПИ
с идентификатор 37376.657.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
номер по предходен план: 657110, отдел 6, подотдел „г“, попадащ в ПИ с
идентификатор 37376.597.402 по кадастралната карта и кадастралните регистри, номер
по предходен план: 000402, ПИ с идентификатор 37376.597.401 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, номер по предходен план: 000401 и ПИ с идентификатор
37376.597.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, номер по предходен
план:597025, отдел 6, подотдел „б1“, попадащ в ПИ с идентификатор 37376.572.368 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, номер по предходен план: 000368,
находящ се в землището на гр. Кнежа, отдел 10, подотдел „ч1“, попадащ в имот №
059001 по КВС на с. Бреница и отдел 10, подотдели „ш1“ и „щ1“, попадащи в имот с №
060001 по КВС на с. Бреница, собственост на Община Кнежа през 2019 г., в размер на
1374 пл. куб. м. (прогнозно количество стояща маса) на прогнозна стойност 65 758 лв.
(Шестдесет и пет хиляди и седемстотин петдесет и осем лева) без ДДС и 78 909
(Седемдесет и осем хиляди и деветстотин и девет лева) с ДДС да се извърши чрез
продажба на стояща дървесина на корен.
2. Продажбата на стояща дървесина на корен да се осъществи чрез
провеждането на търг с явно наддаване по реда на Глава Трета, Раздел I от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти (изм. ДВ,бр.55 от 7.07.2017 г.).
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3. В процедурата на продажба на стояща дървесина на корен чрез
провеждането на търг с явно наддаване могат да участват търговци, регистрирани в
публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за
регистрация за съответната дейност.
4. Общински съвет-Кнежа определя начална цена за продажба на стояща
дървесина на корен – топола на прогнозни количества дървесина по категории и
сортименти,както следва:
Сортименти
Трупи за
шперплат
Трупи за бичене
с диаметър на
тънкия край
над 30 см.
Трупи за бичене
с диаметър на
тънкия край от
18 до 29 см.
Трупи за бичене
с диаметър на
тънкия край от
15 до 17 см.
Технологична
дървесина от
средна
Технологична
дървесина от
дребна
Дърва за огрев
Общо

отдел
6а

отдел
6б

отдел
6г

20

40

40

80

40

10

отдел
6б1

отдел
10 ч1

отдел
10 ш1

отдел
10 щ1

общо
единична
количество цена (лв.)
пл. куб. м. без ДДС
320
66,00

начална
стойност
(лв.)без ДДС
21 120

20

90

90

20

35

20

100

90

30

395

56,00

22 120

24

20

10

70

70

10

214

51,00

10 914

6

20

11

10

36

32

5

120

43,00

5 160

0

1

2

3

8

5

1

20

35,00

700

0

0

1

1

1

1

0

4

32,00

128

35
151

30
155

21
130

5
69

55
360

52
340

10
76

208
1281

27,00

5 616
65 758

5. Общински съвет-Кнежа определя начална цена за продажба на стояща
дървесина на корен – топола на прогнозни количества дървесина, в случай, че по време
на работа от спечелилото лице търга се добият и реализират следните видове
сортименти:
Сортименти
Мертеци
Технологични дърва

Единична цена без ДДС
(лв./пл. куб. м.)
38,00
33,00
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ОЗМ (обли занаятчийски материали)

41,00

6. Добитата вършина да се предостави за реализиране от Община Кнежа.
7. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да подаде
Заявление по образец до Държавно горско стопанство – Плевен, с което да се възложи
издаването на позволителни за сеч в описаните по-горе в отдел и подотдели на
юридическо лице, регистрирано в Изпълнителна агенция по горите, спечелило
процедурата за продажба на дървесината, както и извърши следните дейности:
7.1. да извърши измерване, окачествяване, кубиране и маркиране на дървесина в
лежащо състояние;
7.2. да изготвя приемо-предавателни протоколи за продажба на дървесината;
7.3. да издава превозни белите за транспортиране на отсечената дървесина от
описаните в т. 1 от докладната отдели и подотдели;
7.4. след приключване на сечта да се освидетелстват сечищата в описаните в т. 1
имоти.
Извършените дейности описани в т. 7 до т. 7.4. вкл. да се заплатят на ДСГПлевен, съгласно утвърден ценоразпис на административните и технически услуги,
извършвани от Северозападно държавно предприятие и териториалните му поделения,
в сила от 01.06.2016 г.
8. За участие в процедурата кандидатите могат да изтеглят документацията от
интернет страницата на Община Кнежа без заплащане на такса или да я закупят от
Община Кнежа за сумата от 10 лв., съгласно разпоредбата на чл. 9в, ал. 3 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, която гласи, че цената на документацията не може да надвишава
действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване.
9. Въз основа на резултатите от проведения търг, Кметът на Общината да издаде
заповед

и

да

сключи

договор

със

спечелилия

търга

лице

в

нормативно

регламентираните срокове.
10. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, официален интернет сайт на Общината и
табло за обяви в сградата на Община Кнежа в сроковете, посочени в чл. 54 от
цитираната по-горе Наредба.
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11. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да организира
провеждането на търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен,
съгласно горните решения.
12. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме
всички изискващи действия по изпълнение на приетите решения и по организирането и
провеждането на съответните процедури, съгласно Закона за горите и Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти (изм. ДВ,бр.55 от 7.07.2017 г.).
5.8 Докладна записка с вх. №0800-23-1/18.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на проектираните в плана за
земеразделяне полски пътища и отразени в плана за земеразделяне, които не са
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни
канали, които не функционират / собственост на ОПФ /, 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.
Г-н Симеон Шарабански изказа своето мнение, че въпросната докладна записка
се разглежда и приема регулярно. Той сподели впечатленията си, че

ежегодно

размерите на използваните полските пътища биват стеснявани от ползвателите на
масивите , което затруднява движението по тях. Г-н Шарабански се обърна към г-н
Лачовски с предложение да се състави комисия и да се направи оглед на вида и
габаритите на полските пътища.
Г-н Лачовски помоли г-н Шарабански да насочи общинска администрация към
нормативната база, която регламентира размерите и състоянието на полските пътища.
Г-н Шарабански отговори, че такава със сигурност има, но той не може в
момента да даде нужната насока.
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Г-н Бачийски потвърди, че наистина няма култура на ползването на пътищата,
но земеделските стопани преминават през разораните терени и полските пътища
придобиват нужните габарити.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №749
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал. 1 от ЗОС, чл. 37в, ал. 4 и ал. 16 от ЗСПЗЗ, чл. 75б
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и във връзка с Писмо с вх.№ E-mail - 140/23.01.2019 г. от Директора на ОД
„Земеделие“ – Плевен, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ дава съгласие за
стопанската 2018/2019 год. да се предоставят на ползвателите на земеделски земи
участващи в доброволни споразумения и/или в служебно разпределение на масивите за
ползване след влизане в сила на заповедта на Директора на ОД „Земеделие“ – Плевен
по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и
отразени в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари
граници и в картата на възстановената собственост, които пътища не са необходими за
осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не
функционират /собственост на ОПФ/.
2. Възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме необходимите правни и
фактически действия по изпълнение на настоящето решение в т. 1.
3. Цената на имотите – полски пътища за стопанската 2018/2019 год. е в размер
на средното годишно рентно плащане за съответното землище на Община Кнежа:
- гр. Кнежа – 55.00 лв./дка
- с. Бреница – 50.00 лв./дка
- с. Еница –

40.00 лв./дка

- с. Лазарово – 40.00 лв./дка
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4. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да
осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници за
стопанската 2018/2019 година.
5. Договорите да се сключат и ползвателите да внесат дължимите суми в
едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета на Общината.
5.9 Докладна записка с вх. №0800-14-1/14.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот –частна общинска
собственост чрез търг, 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 5.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №750
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.№940032/11.01.2019 г. от Росица ****** Петрова, Общински съвет – Кнежа
РЕШИ:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:
- Помещение с полезна площ 22.40 кв. м., находящо се между кв. 41, кв. 42 и кв.
43 – с. Еница /АЧОС №1286/21.09.2005г./ за срок от 5 години с първоначална тръжна
цена 59,36 (Петдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС месечен наем и
71,23 (Седемдесет и един лев и двадесет и три стотинки) месечен наем с включено
ДДС.
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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 спечелилият търга участник.
5. ОбС-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2019 година в частта, регламентираща управлението
на имоти – частна общинска собственост, съгласно т. 1 от докладната.
5.10 Докладна записка с вх. №0800-26-1/22.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на община
Кнежа за вземане на решения на заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК – Плевен, докладва г-жа 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 5.10 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 №751
На основание чл.21, ал. 1, т.15, т. 23 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 Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Дава съгласие представителят на Община Кнежа в Общото събрание

на

Асоциация по В и К – Плевен кмета на община Кнежа Илийчо ****** Лачовски да
гласува за:
а) приемане на отчета за дейността на Асоциация по В и К – Плевен за
календарната 2018 година;
б) приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К –
Плевен за календарната 2018 година;
в) приемане на бюджет на Асоциация по В и К – Плевен за календарната 2019
година.
Мотиви: съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и
К следва да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
Правно основание е предвидената в чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА компетентност на
общинския съвет да взема решения по въпроси от местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
2. Общински съвет - Кнежа определя Капка ****** Митева- заместник – кмет на
община Кнежа да замести кмета на общината на заседанието при негово отсъствие и й
предоставя мандат в обема, който е предоставен на кмета на общината съгласно т.1.
Мотиви: чл.10в, ал.1, т.7 от Закона за водите регламентира, че общинския съвет
определя представителя на общината в съответната асоциация по ВиК и съгласува
мандата му, а чл.198е, ал.3 посочва, че представителят на общината в асоциацията по В
и К е кметът на общината. При невъзможност той да участва в заседание на
асоциацията по ВиК общинският съвет определя друг представител.
Решението се приема на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.10в, ал.1, т.7, във връзка с чл.198е, ал.3
от Закона за водите.
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Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
5.11 Докладна записка с вх.№0800-28-1/24.01.2019г от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно: отдаване под наем без търг или конкурс на
недвижим имот – частна общинска собственост-свободен терен за нуждите на НЧ
„Борба 1896“, 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 5.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №752
На основание чл.21, ал. 1, т.8, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 6, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и
ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа отдава под наем без търг или конкурс на НЧ „БОРБА
1896“ с ЕИК:000183644, със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, ул. „Марин
Боев“ №48, свободен недвижим имот частна общинска собственост, а именно:
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Помещение с идентификатор 37376.1001.4154.1.29 и полезна площ 61 кв. м., находящо
се в сграда с идентификатор 37376.1001.4154.1 по кадастралната карта и кадастралния
регистър на гр. Кнежа с административен адрес:гр. Кнежа, ул. „Христо Ботев“ №1, бл.
„Рила-2“, ет. 1 /бившето Бюро по труда/, за срок от 5 (Пет) години, при месечен наем
161,65 лв./ Сто шестдесет и един 0,65 лева/ без ДДС и месечен наем 193,98 лв. /Сто
деветдесет и три 0,98лева/ с включено ДДС.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да сключи договор за
наем при определените условия по т. 1.
3.

Общински

съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за

управление и

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година в частта,
регламентираща управлението на имоти – частна общинска собственост, съгласно т. 1
от докладната.
5.12. Докладна записка с вх. №0800-33-1/29.01.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа по Процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP0012.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 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 5.12 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №753
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
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РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа подкрепя намерението на Община Кнежа да
кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Определя проектното предложение като приоритетно, отговарящо на ОПР на
Община Кнежа: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване на условия за духовно,
физическо и социално развитие на населението.
Приоритет 3. Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи.
Мярка 3.1. Поддържане качеството на социалните услуги и създаване на нови.
3. Задължава Кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение в
срок до 28.02.2019 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България /ИСУН 2020/.
5.13.

Информация с вх.№0404-3/04.01.2019 г. от Митко Симеонов –

началник на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г.
до 31.12.2018 г., 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.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.13 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №754
На основание чл. 21, ал.1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Приема Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Катя Герговска запозна присъстващите със съдъранието на постъпило в
деловодството на Общински съвет-Кнежа Решение на Върховния административен съд
на Република България, касаещо окончателното решение №14875/03.12.2018 г.,
постановено по Административно дело №7259/2017 г. по описа на Върховният
административен съд на Република България. Съдебният акт касае Решение
№98/29.02.2016 г., взето по протокол №10 от проведеното на 29.02.2016 г. заседание на
ОбС-Кнежа и Решение №241/31.08.2016 г., взето по протокол №24 от проведеното на
31.08.2016 г. заседание на ОбС-Кнежа. С настоящето Решение на Върховния
административен съд на Република България се обявява правомерността и
законосъобразността на горецитираните решения.
След това г-жа Герговска информира присъстващите в залата за старта на
територията на общината на благотворителна кампания „Шанс за живот“. В тази връзка
Община Кнежа е поръчала изработката и е започнала монтирането на метални „сърца“,
които са пригодени за събиране на капачки от пластмасови бутилки. Към момента
такива сърца са разположени в ДГ „Огнян Михайлов“, в двора на ОУ“ Васил Левски“,
пред „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД и пред сградата на общината. Г-жа Герговска обясни, че
такива ще бъдат монтирани и в ОУ“ Отец Паисий“, и НУ „Кнежица“. Освен капачки,
Общината ще събира и пластмасови бутилки, които биха могли да се предават в
МУЦТПО и на бившия Бетонов възел.
Със събраните средства от пластмасовите капачки и бутилки ще бъдат закупени
кувьози за МБАЛ-Кнежа, които са животоспасяващи за преждевременно родени деца.
Страница 40 от 42

Г-жа Герговска уведоми, че на

специална церемония в Министерството на

вътрешните работи в гр. София са връчени ежегодните награди на спортната асоциация
на МВР.
В раздел „Млади приятели на полицията“, заслужена награда получи Никола
Беновски – състезател на Централен полицейски джу джицу карате клуб. Той е отличен
за спечелени първи места от турнирите по карате и джу джицу през 2018 г.
Г-жа Герговска поздрави Никола, неговите родители и треньора му като им
пожела още много спечелени състезания и поводи за гордост.
Г-н Симеон Шарабански поиска думата, за да изрази недоволството си от факта,
че има входиран в деловодството на Общински съвет-Кнежа, важен според него
материал, който обаче не е предложен за разглеждане на тази сесия на ОбС-Кнежа.
Това е докладна записка от Цветан Иванов – Кмет на кметство с.Лазарово. Във
въпросният материал г-н Иванов изтъква финансовото положение и ниският жизнен
стандарт на жителите на с. Лазарово и с. Бреница, като мотив Общински съвет –Кнежа
да задължи Кмета на Община Кнежа да стартира преговори с ОПУ-Плевен, АПИСофия и други имащи отношение държавни институции във връзка с предоставянето за
поддръжка на Община Кнежа на част от Републиканската пътна мрежа цитирана по
долу в докладната записка. Според г-н Шарабански и г-н Иванов

това би довело до

„отпадане задължението за закупуване на винетки“ на жителите на с. Лазарово и с.
Бреница.
Г-жа Герговска увери г-н Шарабански, че още същият ден, в който е постъпила
Докладната на г-н Иванов, от Общински съвет-Кнежа е написано писмо до кмета на
общината и запозна присъстващите с неговото съдържание, а именно:
1. Да бъде изискана информация от ОПУ – Плевен каква е цената за
поддържката на километър републикански път за нашата област.
2. Да бъде изчислено колко би струвала поддръжката, включително зимно
поддържане и снегопочистване за посочените в Докладната записка на г-н
Иванов пътни участъци.
3. На база тези стойности да бъде предоставена информация с колко би се
увеличил годишният данък за всяко едно превозно средство на територията
на община Кнежа.
Г-н Шарабански настоя, че докладната записка е трябвало да бъде включена в
дневният ред на заседанието за м. януари, изразявайки мнението си, че жителите на
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въпросните населени места не биха бързали да си закупят винетни стикери, знаейки за
инициативата на Община Кнежа.
Г-жа Герговска помоли г-н Шарабански да поясни, как без предварителни
консултации и разчети, средствата могат да бъдат заложени в бюджета. От къде тези
средства да бъдат осигурени, в какъв размер и от коя дейност да бъдат взети.
Г-н Шарабански отговори, че не знае колко средства биха били необходими.
Г-н Лачовски изказа мнение, че според него, би било много по-правилно
вносителят на тази докладна да присъства и днес на заседанието на Общински съветКнежа. Кметът Лачовски изрази учудването си защо г-н Иванов не е предложил на
общинското ръководство да се проведат сериозни разговори по темата, тъй като идеята
е добра, но начинът по който се подхожда към нея в момента е несериозен и дори
некоректен. Този въпрос е трябвало да бъде повдигнат още при обсъждане на Проектобюджета в с. Лазарово в началото на годината.
Г-жа Цветелина Калчева изказа мнение, че за осъществяването на тази идея има
редица законови стъпки, който трябва да бъдат спазени. Тя поясни, че сроковете за
реализиране на това предложение изискват време.
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 1700 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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