ПРОТОКОЛ
№70
Днес, 07 март 2019 г., се проведе извънредно заседание на Общинския съветКнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват 14 от общо 17
общински съветници. Отсъстваха Мариета Асенова и Дилян Беновски. Отсъства и
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 обявяване на проекта за дневен ред на
извънредното заседание, за обсъждане е постъпил следният материал:
- Докладна записка с вх. №0800-73-1/06.03.2019 г. от Капка Митева – зам.-кмет
на Община Кнежа, относно: изменение на Решение №740/31.01.2019 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2019 година.
Материалът е обсъждан на съвместното заседание на постоянни комисии по ТСУ
и Бюджет и финанси и поради това г-жа Герговска предложи цитираната докладна да
бъде включена в предварително обявения проект за дневния ред.
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред с направеното предложениие за промяна.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:
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1. Докладна записка с вх. №0800-66-1/05.03.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №740/31.01.2019 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2019 година.
2. Докладна записка с вх. №0800-69-1/06.03.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно участие на Община Кнежа в Публична продан по
Изпълнително дело №20188790402433 на ЧСИ Велислав Петров, с рег. №879 на
Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС – Ловеч.
3. Докладна записка с вх. №0800-73-1/06.03.2019 г. от Капка Митева – зам.кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №740/31.01.2019 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2019 година.

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.

Петя Маринска-Хинкина – директор на Дирекция „Обща администрация“

при Община Кнежа;
5.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

Дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
6.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

7.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

8.

Севда Асенова – адвокат при Община Кнежа.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: По
докладните записки да се докладва само предложението за решение от вносителя и
становищата на постоянните комисии.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
направеното предложение от г-жа Цолова.
Гласували: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-66-1/05.03.2019 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение
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№740/31.01.2019 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2019 година,
докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага към проекта за решение да се добави и т. 3, която да гласи следното: „На
основание чл. 60, ал. 1 от предложение първо от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет-Кнежа допуска предварително изпълнение на настоящето
решение.“.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението на ПК по ТСУ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред с направеното предложение за допълнение на решението.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №775
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Изменя т. I. Функция „Общи държавни служби “, т.1.1. Дейност „Общинска
администрация“, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет“ и параграф 10-00 „Издръжка“ от Приложение №5 Справка проект за
разпределение на разходите за делегираните от държавата дейности и общински
дейности за 2019 г. и докладна записка за приемане на бюджета на Община Кнежа за
2019 г., т. V. Утвърждава разходи по функции, т.5 Приема следните лимити за разходи,
т.5.2. Разходи за представителни цели на кметовете на Община Кнежа, както следва:
№ по
ред
1.
1.1.

Позиция

План било

Дейност“Общинска администрация“ 503 315
& 10-00“Издръжка“
т.5.2. „Разходи за представителни
10 066

План става Разлика
501 315

-2 000

8 066

2 000
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2.

цели на кметовете на Общината“
Дейност“Общинска администрация“
& 42-14“Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет“

15 000

17 000

+2 000

2. Средствата в размер на 2 000 /Две хиляди/ лв. да бъдат преведени като еднократна
помощ за **** ***** *****-******.
3. На основание чл. 60, ал. 1, предложение първо, от Административно-процесуал
ния кодекс, Общински съвет-Кнежа допуска предварително изпълнение на
настоящето решение.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-69-1/06.03.2019 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно участие на Община Кнежа в
Публична продан по Изпълнително дело №20188790402433 на ЧСИ Велислав
Петров, с рег. №879 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС – Ловеч,
докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се отстранят две технически грешки в частта, която съдържа изложението по
въпроса в докладната записка, а именно:
1.1/ На ред 11 след думата „Община“ да бъде дописано „Кнежа“.
1.2/ В текста посочващ нормативната база за приемане на решението, ред 28
след „чл. 21, ал. 2“ да бъде добавено „от ЗМСМА“.
2. Да се подкрепят решенията в докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред - направеното предложение от ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №776
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8
и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз
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основа на образувано Изпълнително дело №20188790402433 на ЧСИ Велислав Петров,
с рег. №879 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС – Ловеч, Общински съветКнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа – Илийчо *****
Лачовски да участва в публична продан по Изпълнително дело №20188790402433 на
ЧСИ Велислав Петров, с рег. №879 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС –
Ловеч, ведно с правомощията дадени му от процесуалния закон – Граждански
процесуален кодекс в насока придобиване от страна на Община Кнежа на
собствеността спрямо изнесената на публична продан 1/3 (една трета) идеална част от
следния поземлен имот №62579.501.276, представляващ празно дворно място, парцел
III-310А / трети-триста и десет „А“/, в кв. 40 /Четиридесет/ по плана на с. Рибарица,
Ловешка област, с площ на парцела от 890 кв. м. /Осемстотин и деветдесет квадратни
метра/, с уредени регулационни сметки.
2. Общински съвет-Кнежа упълномощава Кмета на Община Кнежа – Илийчо
***** Лачовски да подпише и да депозира наддавателно предложение, при цена и
условия каквито намери за добре, съгласно чл. 489 от ГПК.
3. Общински съвет-Кнежа упълномощава Кмета на Община Кнежа – Илийчо
***** Лачовски и устно да наддава цена каквато намери за добре, съгласно чл. 492 от
ГПК.
4. Правата по настоящето решение да се тълкуват разширително изцяло в полза
на упълномощеното лице.
5. При обективна невъзможност на упълномощеното лице по т. 1, т. 2 и т. 3 от
решението да участва в публична продан по Изпълнително дело №20188790402433 на
ЧСИ Велислав Петров, с рег. №879 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС –
Ловеч, Общински съвет-Кнежа упълномощава Капка *****

Митева-зам.-кмет на

Община Кнежа със същите права посочени по-горе.
6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет-Кнежа допуска
предварително изпълнение на настоящето решение предвид фактът, че документите за
участие в публичната продан следва да се депозират в канцеларията на ЧСИ Велислав
Петров, с рег. №879 на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС – Ловеч в срок до
12.03.2019 г. – 17:00 ч.
7. Общински съвет-Кнежа задължава упълномощеното/ите лице/а по настоящето
Решение своевременно да го уведомят за резултатите от проведената публична продан
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по Изпълнително дело №20188790402433 на ЧСИ Велислав Петров, с рег. №879 на
Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС – Ловеч, за да се актуализира бюджета на
Община Кнежа за 2019 г., съгласно резултатите от проданта.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-73-1/06.03.2019 г. от
Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение
№740/31.01.2019 година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2019 година,
докладва г-жа Александра Нинова.
Г-жа

Цолова

констатира,

че

при

разглеждането

и

обсъждането

на

проектобюджета на Община Кнежа за 2019 г. , от страна на общинска администрация е
било взето предвид и заложено в проектобюджета предложение от ЦПКК. На
проведените заседания на постоянните комисии към Общински съвет, предложенията
са били приети във вида в който са били представени. В последствие на заседанието на
Общински съвет, г-н Грамов е оттеглил депозираното предложение от ЦПКК. Г-жа
Цолова се поинтересува какви са били мотивите на г-н Грамов за тези му действия.
Г-н Грамов обясни, че действията му са били ръководени от очакванията и
намеренията да се осигури финансирането на клуба от такси, участия, членство и други
източници.
Г-жа Цолова изрази мнение, че както е видно от направената подписка от
родители и граждани, те държат състезанието да се състои.
Г-н Грамов се съгласи.
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 Грамов декларира конфликт на интереси, подписвайки Декларация за
самоотвод по чл. 65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 10; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 3.
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Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №777
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа и
писмо с вх.№9200-45/06.03.2019 г. от членове на ЦПКК-клон Кнежа, родители на
картотекирани систезатели, както и граждани на Община Кнежа във връзка с
провеждане на 16-ти Национален турнир по карате от движението „Млади приятели на
полицията – купа „Кнежа““, както и участия на състезателите в турнири през 2019 г.,
Общински съвет-Кнежа

РЕШИ:
Изменя:
1. Докладна записка за приемане на бюджета на Община Кнежа за 2019 г. – т. III.
По разходите в размер на 12 498 157 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №5, т. 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., като сумата става 137 000 лв., разлика 8 100 лв. и т. V. Утвърждава разходи по
функции, т.4. Субсидии, т. 4.2. Спортни клубове, кто сумата 37 000 лв. става 42 100 лв.,
разлика 5 100 лв.
2. Приложение №4 Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2019
г. за общински дейности, т.7. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, дейност т.7.1.“Спортни бази за спорт за всички“, като сумата 139 069
лв., става 147 169 лв., разлика 8 100 лв. и т. 9. Функция „Разходи, некласифицирани в
другите функции“, т.9.2. „Резерв“ като сумата 145 100 лв. става 137 000 лв., разлика
8 100 лв.
3. Приложение №5 Справка проект за разпределение на разходите за
делегираните от държавата дейности и общински дейности за 2019 г. на Община Кнежа
в т. VII. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност т.7.5.
„Спортни бази за спорт за всички“, параграф 10-00 „Издръжка“ в т.ч. Спортен
календар, като сумата 34 687 лв. става 37 687 лв., разлика 3 000 лв. и параграф 45-00
„Субсидии на организации с нестопанска цел“, като сумата 37 000 лв. става 42 100 лв.,
разлика 5 100 лв. и т. IX. Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“,
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дейност „Резерв“, параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, като
сумата 145 100 лв. става 137 000 лв., разлика 8 100 лв.
4. Приложение № 10 Общински спортен календар, Спортна проява „16-ти
Национален турнир по карате „Млади приятели на полицията – купа „Кнежа“, като
сумата става 3 000 лв.

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 1735 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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