ПРОТОКОЛ
№69
Днес, 28 февруари 2019 г., се проведе редовното за м. февруари 2019 година
заседание на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 16 от общо 17 общински съветници. Отсъства Данаил Огнянов, тъй като на
26.02.2019 г. е депозирал оставката си в деловодството на Общински съвет-Кнежа.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Г-жа Катя Герговска информира, че след председателски съвет за обсъждане са
постъпили следните материали:
- Докладна записка с вх. №0800-62-1/19.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно: Разрешение за изработване на проект за частично
изменение на Общ устройствен план на Община Кнежа и изработване на ПУП-ПР.
Материалът е обсъждан на заседанията на всички постоянни комисии и поради
това г-жа Герговска предложи цитираната докладна да бъде включена в предварително
обявения проект за дневния ред.
- Предложение с вх. №0800-65-1/28.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“.
Г-жа Герговска информира, че материалът е обсъждан на съвместно заседане на
постоянните комисии по земеделие и бюджет и финанси и предложи цитираното
предложение също да бъде включено в предварително обявения проект за дневния ред.
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Относно жалба от Надежда Беремска с вх.№9400-109/13.02.2019 г., в частта си
предмет на обсъждане в заседанието на ПК по ТСУ, комисията предлага да не влиза за
разглеждане на сесия.
Относно молба от ЕТ „ВИП – Веселин Паньовски“ с вх.№ 0800-50-1/18.02.2019
г., която беше разгледана на заседанията на ПК по ТСУ и Бюджет и финанси,
комисиите предлагат материалът да не влиза за разглеждане на сесия, а да се изпрати на
молителя писменото становище на общинска администрация.
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 16 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за
периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
2. Отчет за изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за периода
01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за периода
01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
4. Годишен план за дейността на „Вътрешен одит“ за 2019 година.
5. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-49/12.02.2019 г. от Катя Герговска – председател
на Общински съвет-Кнежа, относно изменение на Наредба №1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистота и общинското имущество в Община Кнежа.
2) Докладна записка с вх. №0800-60/19.02.2019 г. от Катя Герговска – председател
на Общински съвет-Кнежа, относно изменение на Наредба №4 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
3) Докладна записка с вх. №0800-46-1/11.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната
среда и Програмата за управление на отпадъците на община Кнежа за 2018 г.
4) Докладна записка с вх. №0800-41-1/08.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска собственост чрез
провеждане на търг.
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5) Докладна записка с вх. №0800-42-1/08.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска собственост чрез
провеждане на търг.
6) Докладна записка с вх. №0800-43-1/08.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска собственост чрез
провеждане на търг.
7) Докладна записка с вх. №0800-59-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ за изработване
изменение на подобрен устройствен план-план за регулация и застрояване.
8) Докладна записка с вх. №0800-58-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ.
9) Докладна записка с вх. №0800-56-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно промяна характера на собствеността от „публична общинска
собственост“ в „частна общинска собственост“ за поземлен имот в землището на град
Кнежа.
10) Докладна записка с вх. №0800-57-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно предоставяне на общински пасища в землището на Община
Кнежа за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни.
11) Докладна записка с вх. №0800-62-1/19.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно разрешение за изработване на проект за частично изменение
на Общ устройствен план на Община Кнежа и изработване на ПУП-ПР.
12) Предложение с вх. №0800-2-1/02.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно приемане Правилник за организацията, дейността и финансово
подпомагане на клубовете за пенсионери, хора с увреждания и офицери от запаса в
Община Кнежа.
13) Предложение с вх. №0800-65-1/28.02.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“.
14) Докладна записка с вх. №0800-29/28.01.2019 г. от Цветан Иванов – кмет на
кметство с.Лазарово.
15) Молба от ***** ****** ***** с вх.№ 9400-61/21.01.2019 г.
16) Жалба от Надежда Беремска с вх.№9400-109/13.02.2019 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.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

6.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

7.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

8.

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

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по т. 1 и т. 2
от основните материали да се докладва цялостното съдържание на отчетите. По
останалите основни материали и докладните записки да се докладва само
предложението на вносителя и проекта за решение, а по молбите от граждани 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“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за дейността на Общински съвет-Кнежа и
неговите комисии за периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год., докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета за дейността на Общински
съвет-Кнежа и неговите комисии за периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за
периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.,
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
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за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за периода 01.07.2018 год.
до 31.12.2018 год.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите
комисии за периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за периода 01.07.2018 год. до
31.12.2018 год.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №755
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет- Кнежа приема Отчета за дейността на Общински съвет и на
неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за изразходваните средства от Общински съветКнежа за периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год., докладва г-жа Катя Герговска.
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 със следната поправка: „Приема за сведение отчет за изразходваните
средства от Общински съвет-Кнежа за 2018 г.“
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
заедно с направената промяна.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
подкрепя предложението на ПК по Земеделие и Образование.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме за сведение
отчета за изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за 2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред с направеното предложение за промяна на решението.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №756
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 5 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Приема за сведение отчет за изразходваните средства от Общински съветКнежа за 2018 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет-Кнежа за периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год., докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета за изпълнение на решенията
на Общински съвет-Кнежа за периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за периода
01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за периода 01.07.2018 год. до
31.12.2018 год.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа
за периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за периода 01.07.2018 год. до
31.12.2018 год.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №757
На основание чл.21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа

РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за
периода 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Годишен план за дейността на „Вътрешен одит“ за
2019 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме за сведение Годишния план за
дейността на „Вътрешен одит“ за 2019 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за сведение Годишния план за дейността на „Вътрешен одит“ за 2019 г.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме за
сведение Годишния план за дейността на „Вътрешен одит“ за 2019 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме за сведение Годишния план за дейността на „Вътрешен одит“ за
2019 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме за сведение
Годишния план за дейността на „Вътрешен одит“ за 2019 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №758
На основание чл. 21, ал 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение Годишния план за дейността на
„Вътрешен одит“ за 2019 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
5.1. Докладна записка с вх. №0800-49/12.02.2019 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно изменение на Наредба №1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общинското имущество в
Община Кнежа, докладва г- жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка със следното
допълнение:
Добавя се §4 в Преходни и заключителни разпоредби, който гласи:
„Направените промени по Наредбата са приети с Решение №….. по Протокол №69 от
28.02.2019 година“.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология подкрепя
предложението на ПК по Етика.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси подкрепя предложението на
ПК по Етика.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
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Г-жа Герговска обясни, че оттегля направеното от нея предложение за
допълнение на решението по докладната записка и прочете проекта за решение в
основният му вид.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.1 от Дневния ред – докладната записка в основният и вид.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №759
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, чл. 76, ал. 3
и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с протест с
№5170/2018г. от Иво Радев – прокурор в Окръжна прокуратура Плевен и образувано
административно дело № 44/2019г. по описа на Административен съд-гр.Плевен,
Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Изменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и
общинското имущество в Община Кнежа, както следва:

§1. Отменя чл.51 (предишен чл.50) от Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистота и общинското имущество в Община Кнежа.

5.2

Докладна записка с вх. №0800-60/19.02.2019 г. от Катя Герговска –

председател на Общински съвет-Кнежа, относно изменение на Наредба №4 за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 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.
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага предлага проекта за решение да се промени така: §1. След текста на чл. 40, ал.
3 от Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
да се допише следният текст: Не се прилага във връзка с Решение № 74/12.02.2018 г. на
Административен съд-Плевен потвърдено с Решение № 1705/17.02.2019 г. на ВАС на
РБ.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика подкрепя предложението за
решение на ПК по ТСУ.
Г-жа Герговска прочете предложението за решение на ПК по ТСУ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.2 от Дневния ред – направеното предложение за решение от Постоянната
комисия по ТСУ.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №760
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс
и във връзка с Решение № 1705/07.02.2019 г., постановено по адм. дело № 3921/2018 г.
по описа на Върховен административен съд на Република България, Общински съветКнежа,
РЕШИ:
Изменя Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, както следва:
§1. След текста на чл. 40, ал. 3 от Наредба №4 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество да се допише следният текст: Не се прилага във
връзка с Решение № 74/12.02.2018 г. на Административен съд-Плевен потвърдено с
Решение № 1705/17.02.2019 г. на ВАС на РБ.

5.3 Докладна записка с вх. №0800-46-1/11.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община –Кнежа, относно Отчет за изпълнението на Програмата за
опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на община
Кнежа за 2018 г., докладва г-жа Александра Нинова.
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Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага 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 5.3 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16 „Против“ - няма; „Въздържал се“ -няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №761
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал.
9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците на община Кнежа за 2018 г.

5.4 Докладна записка с вх. №0800-41-1/08.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска собственост
чрез провеждане на търг, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №762
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 52, т.
1, чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа – обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим Поземлен имот с идентификатор 37376.1002.2333 (три, седем,
три, седем, шест, точка, едно, нула, нула, две, точка, две, три, три, три) по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кнежа одобрени със Заповед
РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, с площ 343.00 (Триста четиридесет и три) кв.
м., находящ се в гр. Кнежа, община Кнежа, ул. „Стефан Цанов“. Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен
имот за жилищни нужди.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 27 300.00 (Двадесет и седем хиляди и триста) лв., без включен ДДС и 32 760.00
(Тридесет и две хиляди седемстотин и шестдесет) лв., с включен ДДС, съгласно
изготвена Експертна оценка за определяне стойността на недвижим имот от
лицензиран оценител от месец февруари 2019 г.
3. Предназначението на терена е „Смесена централна зона“, предназначена за
многофункционално ползване. За застрояване предимно с административни, търговски
и обслужващи сгради, жилищни сгради в това число със смесено предназначение,
заведение за хранене, сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности.
4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка, такси и разноски
остават за сметка на спечелилият търга.
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5. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по обявяването и провеждането на процедурата относно
публичния търг с явно наддаване.
6. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да сключи договор за
продажба на имота частна общинска собственост, съгласно горните решения.
7. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година в частта ,
регламентираща разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно
горните решения.
Г-н Лачовски напуска залата.

5.5 Докладна записка с вх. №0800-42-1/08.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска собственост
чрез провеждане на търг, докладва г-жа Александра Нинова.
Г-н Симеон Шарабански напуска залата.
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.
Г-н Симеон Шарабански зае мястото си в залата.
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“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №763
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 52, т.
1, чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
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1. Общински съвет-Кнежа – обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим Поземлен имот с идентификатор 37376.1002.2335 (три, седем,
три, седем, шест, точка, едно, нула, нула, две, точка, две, три, три, пет) по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кнежа одобрени със Заповед
РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, с площ 620.00 (Шестстотин и двадесет) кв.
м., находящ се в гр. Кнежа, община Кнежа, ул. „Стефан Цанов“. Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен
имот за жилищни нужди.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 49 300.00 (Четиридесет и девет хиляди и триста) лв., без включен ДДС и 59 160.00
(Петдесет и девет хиляди сто и шестдесет) лв., с включен ДДС, съгласно изготвена
Експертна оценка за определяне стойността на недвижим имот от лицензиран оценител
от месец февруари 2019 г.
3. Предназначението на терена е „Смесена централна зона“, предназначена за
многофункционално ползване. За застрояване предимно с административни, търговски
и обслужващи сгради, жилищни сгради в това число със смесено предназначение,
заведение за хранене, сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности.
4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка, такси и разноски
остават за сметка на спечелилият търга.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по обявяването и провеждането на процедурата относно
публичния търг с явно наддаване.
6. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да сключи договор за
продажба на имота частна общинска собственост, съгласно горните решения.
7. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година в частта ,
регламентираща разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно
горните решения.

5.6

Докладна записка с вх. №0800-43-1/08.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен частна общинска собственост
чрез провеждане на търг, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №764
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 52, т.
1, чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа – обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим Поземлен имот с идентификатор 37376.1002.2334 (три, седем,
три, седем, шест, точка, едно, нула, нула, две, точка, две, три, три, четири) по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кнежа одобрени със Заповед
РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, с площ 342.00 (Триста четиридесет и два) кв.
м., находящ се в гр. Кнежа, община Кнежа, ул. „Стефан Цанов “. Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен
имот за жилищни нужди.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 27 200.00 (Двадесет и седем хиляди и двеста) лв., без включен ДДС и 32 640.00
(Тридесет и две хиляди шестстотин и четиридесет) лв., с включен ДДС, съгласно
изготвена Експертна оценка за определяне стойността на недвижим имот от
лицензиран оценител от месец февруари 2019 г.
3. Предназначението на терена е „Смесена централна зона“, предназначена за
многофункционално ползване. За застрояване предимно с административни, търговски
и обслужващи сгради, жилищни сгради в това число със смесено предназначение,
заведение за хранене, сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности.
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4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка, такси и разноски
остават за сметка на спечелилият търга.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по обявяването и провеждането на процедурата относно
публичния търг с явно наддаване.
6. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да сключи договор за
продажба на имота частна общинска собственост, съгласно горните решения.
7. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година в частта ,
регламентираща разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно
горните решения.

5.7

Докладна записка с вх. №0800-59-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ за
изработване изменение на подобрен устройствен план-план за регулация и
застрояване, докладва г-жа Александра Нинова.
Г-н Лачовски зае мястото си в залата.
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.
Г-н Валери Лачовски напусна залата.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №765
На основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
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1. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ, разрешава
изработване на изменение на подобрен устройствен план-план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ в обхвата на
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8261, стар идентификатор 5047
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8262, стар идентификатор 1072
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263, част от ПИ с идентификатор 5047
кв. 91 по ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен
Да се промени начина на трайно ползване като се определи нова устройствена
зона за ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263 с площ 149,72 кв. м., като зона за
обществено обслужване означена като „Оо“ като се спазят следните нормативи от
„Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове и територии и устройствени зони“
- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 30 до 60 на сто;
- озеленена площ (П озел.) – от 30 до 50 на сто;
- интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0 до 2,0;
- височина – ниско до 5 м.;
- начин на застрояване – свободно.
Новото застрояване да е със сграда свързана с новото конкретно предназначение
на имота за „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ“
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8261 с площ 2787,27 кв. м. е образуван от
част от имот със стар идентификатор – 5047 /улица/.
Към имот 1072 се добавя частта между имот 8263 и 1072 с площ 60,67 кв. м. и се
образува имот с нов идентификатор 37376.1002.8262 с площ 16121,15 кв. м., като се
запазва собствеността като Публична общинска и не се променят устройствените му
параметри, предназначението на имота и начина му на трайно ползване.
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263 с площ 149,72 кв. м. се отделя от имот
5047 – улица /Публична общинска собственост/.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява представеното задание за изработване на
ИПУП – ПРЗ в горепосоченият обхват като неразделна част от представената схема за
ИПУП – ПРЗ.
3. Общински съвет-Кнежа обявява ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263 с
площ 149,72 кв. м. от ПУБЛИЧНА общинска собственост на ЧАСТНА общинска
собственост, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
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5.8 Докладна записка с вх. №0800-58-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на поставяем обект по
чл. 56 от ЗУТ, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.8 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Г-жа Цолова коментира, че тъй като в т. 1 от представения проект за решение е
записано че Общински съвет-Кнежа дава съгласие за поставяне на обекти по чл. 56 от
ЗУТ, според нея гласуването трябва да бъде поименно.
Г-жа Герговка обясни, че се гласува с вдигане на ръка, тъй като се взема
решение за приемане на представена схема за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ, но
ще преме оспорването на процедурата.
Председателят на Общински съвет-Кнежа разпореди повторна процедура на
гласуване по точка 5.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №766
На основание чл. 56 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, „Наредба №20 на Общински съвет-Кнежа
за издаване разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументални елементи, съгласно чл. 56 и
57 от ЗУТ“, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Дава съгласие за поставяне на обект по чл. 56 от ЗУТ – Посетителски център,
разположен на територията на лесопарк „Гергана“, гр. Кнежа, ПИ с идентификатор
№37376.592.1 по КК на гр. Кнежа, Община Кнежа;
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2. Общински съвет-Кнежа приема представената схема за поставяне на обекти
по чл. 56 от ЗУТ - Посетителски център, разположен на територията на лесопарк
„Гергана“, гр. Кнежа, ПИ с идентификатор №37376.592.1 по КК на гр. Кнежа, община
Кнежа, приложена към настоящата докладна и одобрена от главният архитект на
Община Кнежа, съгласно чл.56, ал. 2 от ЗУТ.

5.9 Докладна записка с вх. №0800-56-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа,

относно промяна характера на собствеността от

„публична общинска собственост“ в „частна общинска собственост“ за поземлен
имот в землището на град Кнежа, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
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“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №767
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 и ал. 3
от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и с оглед на Решение № ПН ЕО
8/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка,
издадено от РИОСВ-Плевен, чл. 5, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие за промяна на начина на трайно
ползване на общински поземлен имот с идентификатор 37376.739.15 /три, седем, три,
седем, шест, точка, седем, три, девет, точка, едно, пет/, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл.
Плевен по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 7023 кв. м. /Седем
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хиляди и двадесет и три квадратни метра/, пасище, местност „Криволя“, категория 3,
стар идентификатор: няма, номер по предходния план:739015 /седем, три, девет, нула,
едно, пет/, при съседи: 37376.739.14, 37376.739.7, 37376.739.572, 37376.739.16,
37376.739.13 в друг вид земеделска земя.
2. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост приема решение за промяна характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 37376.739.15 /три,
седем, три, седем, шест, точка, седем, три, девет, точка, едно, пет/, гр. Кнежа, общ.
Кнежа, обл. Плевен по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със
Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 7023
кв. м. /Седем хиляди и двадесет и три квадратни метра/, пасище, местност „Криволя“,
категория 3, стар идентификатор: няма, номер по предходния план:739015 /седем, три,
девет, нула, едно, пет/, при съседи: 37376.739.14, 37376.739.7, 37376.739.572,
37376.739.16, 37376.739.13.
3. Общински съвет-Кнежа задължава Кмета на общината на основание чл. 60,ал.
1 от Закона за общинската собственост да възложи съставянето на Акт за частна
общинска собственост на описания подробно по-горе поземлен имот, в който да се
отрази настъпилата промяна и начина на трайно ползване от „пасище, мера“ в имот с
предназначение „друг вид земеделска земя“ във връзка с промяна характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа всички
фактически и правни действия по изпълнение на настоящите решения.

5.10 Докладна записка с вх. №0800-57-1/18.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на общински пасища в землището
на Община Кнежа за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи
пасищни животни, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
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Г-н Иван Дановски и г-н Ивайло Дочовски декларираха конфликт на интереси,
подписвайки Декларации за самоотвод по чл. 65 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
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“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №768
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37о във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал.
4 и ал. 15 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа определя пасищата и мерите от общинския поземлен
фонд, съгласно списък на пасищата и мерите за индивидуално ползване по реда на чл.
37и от ЗСПЗЗ, считано от 01.10.2019 г. Неразделна част от настоящето решение е
Приложение №1.
2. Общински съвет-Кнежа дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата
от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или
ползватели

на

животновъдни

обекти

с

пасищни

селскостопански

животни,

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които нямат данъчни
задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен
фонд, общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
3. Договорите за наем да бъдат сключени за 5/Пет/ стопански години.
4. Общински съвет-Кнежа определя цена за ползване на мерите и пасищата за
землището на Община Кнежа за стопанската 2019 – 2020 година в размер на 6 /Шест/
лева на декар.
5. Общински съвет-Кнежа приема План за ползване на общинските пасища на
територията на Община Кнежа.
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6. Общински съвет-Кнежа приема Правила за ползване на пасища, мери от
Общинския поземлен фонд на Община Кнежа.
7. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящите решения.
5.11 Докладна записка с вх. №0800-62-1/19.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа,

относно разрешение за изработване на проект за

частично изменение на Общ устройствен план на Община Кнежа и изработване на
ПУП-ПР, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №769
На основание чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 124 от ЗУТ,
чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 25, ал. 1, т. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 1, т.
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11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съветКнежа
РЕШИ:
1. Дава разрешение за изработването на проект за частично изменение на Общия
устройствен план на Община Кнежа в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор
37376.733.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в
Община Кнежа, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, Община Кнежа, Област
Плевен, като се промени устройствената зона от терен за озеленяване, проект /Оз 1/ на
гробищен парк, проект /Тгп 1/с намерение разширяване на гробищния парк на град
Кнежа.
2. Дава разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за
регулация /ПУП-ПР/ в обхват на ПИ с идентификатор 37376.733.6 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на земеделски земи в Община Кнежа, местност
„Мерата“ в землището на гр. Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен, в обхват и
граници съгласно приложената предварителна схема.
3. Изразява предварително съгласие за промяна

предназначението на ПИ –

публична общинска собственост с идентификатор 37376.733.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на земеделски земи в Община Кнежа, местност „Мерата“ в
землището на гр. Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен, с начин на трайно ползване
„Пасище, мера“, с цел обособяване на терен за гробищен парк, в обхват и граници
съгласно изработения в изпълнение на т. 2 от настоящето решение подробен
устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/.
Срокът

на

валидност

на

предварителното

съгласие

е

до

промяна

на

предназначението на описания имот.
Г-жа Асенова напусна залата.

5.12. Предложение с вх. №0800-2-1/02.01.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно приемане Правилник за организацията, дейността и
финансово подпомагане на клубовете за пенсионери, хора с увреждания и офицери
от запаса в Община Кнежа, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби не излиза с решение до

доуточняване използваната

терминология по докладната записка.
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Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Правилник за организацията, дейността и финансово подпомагане на клубовете
за пенсионери, хора с увреждания и офицери от запаса в Община Кнежа в предложения
вид.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Правилник за организацията, дейността и финансово подпомагане на клубовете за
пенсионери, хора с увреждания и офицери от запаса в Община Кнежа в предложения
вид.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага предлага да се приеме Правилник за организацията, дейността и финансово
подпомагане на клубовете за пенсионери, хора с увреждания и офицери от запаса в
Община Кнежа, във вида който е представен от Общинска администрация.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Правилника в предложения вид.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.12 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - няма; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 15.

Р Е Ш Е Н И Е №770
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 предложение първо и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа

РЕШИ:
Предложеният

Правилник

за

организацията,

дейността

и

финансово

подпомагане на клубовете за пенсионери, хора с увреждания и офицери от запаса в
Община Кнежа не се приема.

5.13. Предложение с вх. №0800-65-1/28.02.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно обект „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница“, докладва г-жа Катя Герговска.
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Г-жа Герговска информира присъстващите, че докладната записка е разгледана
на съвместно заседание на комисиите по земеделие и бюджет и финанси състояло се
преди началото на редовната за м. февруари сесия на Общински съвет-Кнежа.
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 5.13 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №771
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Кнежа да предприеме необходимите правни
действия по реда на Закона за устройство на територията, свързани с учередяване на
сервитутни права относно обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“.
2. Разходите, свързани с провеждането на процедурите по учередяване на
сервитутни права, включващи оценка на засегнатите имоти, изплащане на дължимите
обезщетения, разходи за възнаграждения на комисията по чл. 210 от Закона за
устройство на територията, определени от кмета на Община Кнежа, кореспонденция
със заинтересовани лица и др., са за сметка на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
3. На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ, от Административно –
процесуалния кодекс и с цел да се ускори процедурата по учередяване на сервитутни
права на обект от национално значение, допуска предварително изпълнение на
решенията по т. 1 и т. 2.
Г-жа Асенова зае мастото си в залата.
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5.14. Докладна записка с вх. №0800-29/28.01.2019 г. от Цветан Иванов –
кмет на кметство с.Лазарово, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби излиза с предложение Общински съвет-Кнежа да изпрати
писмо до ОПУ-Плевен към АПИ с искане за становището им по следния въпрос:
Възможно ли е да отпадне задължението за заплащане от водачите на МПС на винетна
такса за движение по конкретно упоменатите отсечки:
1. Отсечката от републикански път III- между границите на с. Лазарово и с.
Бреница /около 3000 м./
2. Отсечката от републикански път II-13 от границата на гр. Кнежа в посока гр.
Плевен до кръстовището с общински път за с. Бреница /около 500 м./.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология подкрепя
предложението на ПК по Етика да бъде направено запитване до ОПУ-Плевен на АПИ с
искане на тяхното становище, като въпросът бъде преформулиран така: “При какви
условия водачите на МПС може да не заплащат задължителната винетна такса за
движение в зоните описани по-долу:
1. Отсечката от републикански път III- между границите на с. Лазарово и с.
Бреница /около 3000 м./
2. Отсечката от републикански път II-13 от границата на гр. Кнежа в посока гр.
Плевен до кръстовището с общински път за с. Бреница /около 500 м./. “
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси също подкрепя предложението
на ПК по Етика да бъде направено запитване до ОПУ-Плевен на АПИ с искане на
тяхното становище, като въпросът бъде преформулиран така: “При какви условия
водачите на МПС може да не заплащат задължителната винетна такса за движение в
зоните описани по-долу:
1. Отсечката от републикански път III- между границите на с. Лазарово и с.
Бреница /около 3000 м./
2. Отсечката от републикански път II-13 от границата на гр. Кнежа в посока гр.
Плевен до кръстовището с общински път за с. Бреница /около 500 м./. “
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението на ПК по Образование и Земеделие.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика подкрепя предложението на ПК
по Образование, Земеделие и ТСУ.
Г-жа Герговска прочете предложението за решение на комисиите по
образование и земеделие.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.14 от Дневния ред – гласува се предложението на ПК по образование и
земеделие.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №772
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 предложение първо и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Да бъде направено запитване до ОПУ-Плевен на АПИ с искане на тяхното
становище, по въпроса:
“При какви условия водачите на МПС може да не заплащат задължителната
винетна такса за движение в зоните описани по-долу:
1. Отсечката от републикански път III- между границите на с. Лазарово и с.
Бреница /около 3000 м./
2. Отсечката от републикански път II-13 от границата на гр. Кнежа в посока гр.
Плевен до кръстовището с общински път за с. Бреница /около 500 м./. “

5.15. Молба от ***** ****** ***** с вх.№ 9400-61/21.01.2019 г., докладва гжа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се отпуснат 1000 /Хиляда/ лева на ***** ****** *****, като сумата бъде
осигурена, както следва:
- 500 /Петстотин/ лева да бъдат взети от средствата за представителни разходи
на председателя на Общински съвет-Кнежа;
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- 500 /Петстотин/ лева да бъдат осигурени от средства на Комисията за
разпределение на средства за помощи, които не са по реда на ЗСПД и ЗСП;
2. Еднократната помощ да бъде предоставена след представяне от страна на
молителката на документи, удостоверяващи, че средствата са изразходвани за
извършване на медицински процедури, които не са финансирани от „Центъра за
асистирана репродукция“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по точка
5.15 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №773
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:

1. Да се отпуснат 1000 /Хиляда/ лева на ***** ****** *****, като сумата бъде
осигурена, както следва:
- 500 /Петстотин/ лева да бъдат взети от средствата за представителни разходи
на председателя на Общински съвет-Кнежа;
- 500 /Петстотин/ лева да бъдат осигурени от средства на Комисията за
разпределение на средства за помощи, които не са по реда на ЗСПД и ЗСП;
2. Еднократната помощ да бъде предоставена след представяне от страна на
молителката на документи, удостоверяващи, че средствата са изразходвани за
извършване на медицински процедури, които не са финансирани от „Центъра за
асистирана репродукция“.

5.16.

Жалба от Надежда ****** Беремска с вх.№9400-109/13.02.2019 г.,

докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
състави комисия в тричленен състав, състояща се от 1 представител на Общински
съвет-Кнежа и 2-ма от Общинска администрация. В период до следващата редовна сесия
на ОбС-Кнежа /м. март 2019 г./ комисията да посети и направи оглед на мястото за
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което е възникнал спор и съответно е депозирана жалба от жалбоподателката.
Представител от Общински съвет да е г-н Бачийски.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по точка
5.16 от Дневния ред – предложението за решение на ПК по земеделие.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №774
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 предложение първо и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Да се състави комисия в тричленен състав, състояща се от 1 представител на
Общински съвет-Кнежа и 2-ма от Общинска администрация.
2. Представител от Общински съвет да е г-н Николай Бачийски.
3. В период до следващата редовна сесия на ОбС-Кнежа /м. март 2019 г./
комисията да посети и направи оглед на мястото за което е възникнал спор и съответно
е депозирана жалба от жалбоподателката.

ПО ШЕСТА ТОЧКА – Други.
Нямаше желаещи да вземат отношение.

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 1820 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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