ПРОТОКОЛ
№72
Днес, 29 март 2019 г., се проведе редовното за м. март 2019 година заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
15 от общо 16 общински съветници. Отсъства Росен Пещенски. Добромир Грамов
закъсня.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
17 часа.
00

Г-жа Катя Герговска информира, че след председателски съвет за обсъждане са
постъпили следните материали:
- Докладна записка с вх. №1000-41/25.03.2019 г. от д-р Пламен Лъжовски – кмет
на Кметство с. Бреница, относно: Разрешение за поставяне на паметна плоча на Екзарх
Йосиф I на площад „Екзарх Йосиф I“ в с. Бреница;
- Предложение с вх.№4800-1/20.03.2019 г. от Районна служба „ПБЗН“,
подкрепено и от предложение с вх.№9400-236-1/26.03.2019 г. на граждани и фирми
относно наименуване на общински пътища на територията на гр. Кнежа.
Тя обясни, че горепосочените

материали са обсъждани на заседанията на

постоянните комисии и предложи те да бъде включени 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 направените предложениия за промяна.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния
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ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и попълване състава
на постоянните комисии към Общински съвет Кнежа.
2. Отчет за дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за 2018 г. и
Годишен финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г. и Годишен финансов
отчет за 2018 г.
4. Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Бреница за
2018 г.
5. Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Еница за 2018
г.
6. Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Лазарово за
2018 г.
7. Годишен доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018 година.
8. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-91/27.03.2019 г. от Катя Герговска – председател
на Общински съвет-Кнежа, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба №15 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни
имоти.
2) Докладна записка с вх. №0800-79-1/19.03.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община –Кнежа, относно Годишен доклад за 2018 г. за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г.
3) Докладна записка с вх. №0800-77-1/15.03.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно промяна на Решение №740 по Протокол №68 от 31.01.2019 г.
на ОбС-Кнежа за приемане на бюджета на Община Кнежа, в частта V. Утвържава
разходи по функции, т.6. Утвърждава структурата и определя числеността на персонала
за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ в рамките на
средствата, определени по стандарт, съгласно Приложение №7.
4) Докладна записка с вх. №0800-67-1/05.03.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно отдаване под наем на терен – частна общинска собственост
чрез публичен търг с явно наддаване.
5) Докладна записка с вх. №0800-68-1/05.03.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска
собственост чрез публичен търг с явно наддаване.
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6) Докладна записка с вх. №0800-78-1/18.03.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект - рекламноинформационна табела в имот с идентификатор 37376.1002.5076 гр. Кнежа, Община
Кнежа, Област Плевен.
7) Искане с вх. №6700-126/19.03.2019 г. от инж. Светлана Калапишева – директор
на ПГЗ „Стефан Цанов“-гр. Кнежа, относно такса битови отпадъци на ПГЗ „Стефан
Цанов“, гр. Кнежа за 2018 година.
8) Докладна записка с вх. №1000-41/25.03.2019 г. от д-р Пламен Лъжовски – кмет
на Кметство с. Бреница, относно Разрешение за поставяне на паметна плоча на Екзарх
Йосиф I на площад „Екзарх Йосиф I“ в с. Бреница;
9) Предложение с вх.№4800-1/20.03.2019 г. от Районна служба „ПБЗН“, подкрепено
и от предложение с вх.№9400-236-1/26.03.2019 г. на граждани и фирми относно
наименуване на общински пътища на територията на гр. Кнежа.
10) Жалба от Надежда Беремска с вх.№9400-109/13.02.2019 г.
9. Други.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

4.

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

5.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
6.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
7.

Ирена Латинска – Ружова – юрисконсулт при Община Кнежа;

8.

Илийка Танчева – гл. експерт „ЧР и бюджет“ при Община Кнежа;

9.

Петя Писъшка – главен вътрешен одитор;

10.

Цветелина Карлукова – стажант одитор;

11.

Галя Шугльова – гл. експерт при Община Кнежа;

12.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

13.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

14.

Севда Чипинска – адвокат при Община Кнежа;

15.

Валери Лачовски – Прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;
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16.

Силвия Герговска – ВрИД Управител на „Аспарухов вал“ ЕООД;

17.

Лъчезар Петров – Управител на „Кнежа газ“ ООД;

18.

Къдрин Караджов.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Полагане на клетва от новоизбран общински
съветник и попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет
Кнежа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа г-жа Катя Герговска прочете Решение
№197 от 28.03.2019 година на Общинска избирателна комисия-Кнежа за предсрочно
прекратяване пълномощията на Милен ***** Мирославов като общински съветник от
листата на ПП ДПС, поради отказът му да положи клетва и да подпише клетвен лист и
обявяването за общински съветник на следващия кандидат от листата на кандидатите за
общински съветници на ПП ДПС Къдрин ****** Караджов.
Съгласно чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и съгласно Решение №197/28.03.2019
година от проведено заседание на Общинска избирателна комисия-Кнежа, г-жа Катя
Герговска прочете клетвата, която общинският съветник Къдрин ****** Караджов
повтори и се закле.
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите от Община Кнежа и да работя за тяхното благоденствие.“.
Г-н Къдрин Караджов положи клетва, подписа клетвен лист и декларация по чл.
34, ал. 5 от ЗМСМА. Председателят на общинския съвет връчи удостоверение на новия
общински съветник.
Г-жа Герговска предложи г-н Къдрин Караджов да бъде член на Постоянната
комисия по устройството и развитието на територията на общината и член на
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред, нормативна
уредба и жалби.
Други предложения не бяха направени.
Г-жа Герговска обяви процедура на гласуване на предложението за попълване
състава на Постоянните комисии:
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №779
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 20, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,
Общинският съвет - Кнежа,
РЕШИ:
1. Къдрин ***** Караджов да стане член на постоянната комисия етика,
конфликт на интереси, обществен ред, нормативна уредба и жалби

и член на

постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: По основните
материали и докладните записки да се докладва само предложението на вносителя за
проект за решение и становищата на постоянните комисии, 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“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр.
Кнежа за 2018 г. и Годишен финансов отчет за 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 Отчета за дейността и Годишния
финансов отчет за 2018 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме Отчета за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на „Аспарухов
вал“ ЕООД.

Страница 5 от 24

Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината предлага да се приеме Отчета за дейността и Годишния финансов отчет за
2018 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД.
Г-жа Цолова обясни, че няма въпроси по отчета за дейността на дружеството,
тъй като то вече не е ВиК оператор и се поинтересува има ли информация по въпроса
със липсващите близо 37 000 лв. от касата на „Аспарухов вал“ ЕООД.
Г-н Лачовски отговори, че доколкото той е запознат прокуратурата е
прекратила образуваното наказателно производство, поради липсата на извършител, но
добави, че ще провери какво е било развитието по случая и ще внесе яснота по въпроса
на г-жа Цолова.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 11; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 3.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №780
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1, т. 11 във връзка
с чл. 27, ал. 1, т. 4 от Наредба № 13 за управление и упражняване правата на община
Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с общинско участие в
капитала, Общинският съвет - Кнежа,
РЕШИ:
1. Общински съвет-град Кнежа приема Отчет за дейността на „Аспарухов вал“
ЕООД, гр. Кнежа за 2018 г. и Годишен финансов отчет за 2018 г.
Г-жа Силвия Герговска напусна залата.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Отчет за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г. и
Годишен финансов отчет за 2018 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета дейността на „Кнежа газ“
ООД за 2018 г. и Годишен финансов отчет за 2018 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме Отчета за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г. и Годишен финансов
отчет за 2018 г.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г. и Годишен финансов отчет за 2018 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г. и Годишен
финансов отчет за 2018 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме за сведение
Отчета за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г.
Г-жа Герговска представи на присъстващите г-н Лъчезар Петров – управител на
„Кнежа газ“ ООД и ги прикани да зададат въпросите си към него, ако има такива.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №781
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 за сведение Отчет за дейността на „Кнежа газ“ ООД за 2018 г.
Г-н Петров напусна залата.
Г-н Лачовски напусна залата.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Отчет за работата и изпълнението на бюджета на
Кметство с. Бреница за 2018 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета за работата и изпълнението
на бюджета на Кметство с. Бреница за 2018 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Бреница за
2018г.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Бреница за 2018 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.
Бреница за 2018 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Бреница за 2018 г.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №782
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 Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Бреница
за 2018 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА - Отчет за работата и изпълнението на бюджета на
Кметство с. Еница за 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 Отчета за работата и изпълнението
на бюджета на Кметство с. Еница за 2018 г.
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Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме Отчета за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Еница за
2018г.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Еница за 2018 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.
Еница за 2018 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Еница за 2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЕТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №783
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Еница за
2018 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА - Отчет за работата и изпълнението на бюджета на
Кметство с. Лазарово за 2018 г., докладва г- жа Катя Герговска.
Г-н Лачовски зае мястото си в залата.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета за работата и изпълнението
на бюджета на Кметство с. Лазарово за 2018 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Лазарово за
2018г.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Лазарово за 2018 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с.
Лазарово за 2018 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Лазарово за 2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ШЕСТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №784
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 Отчет за работата и изпълнението на бюджета на Кметство с. Лазарово
за 2018 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА - Годишен доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за
2018 година, докладва г- жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби приема за сведение Годишения доклад за дейността на
„Вътрешен одит“ за 2018 година.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология приема за
сведение Годишения доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018 година.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси приема за сведение Годишения
доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018 година.
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината приема за сведение Годишения доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за
2018 година.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика приема за сведение Годишения
доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018 година. .
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка СЕДМА от Дневния ред.
Гласували:„За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №785
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 40, ал. 2 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет-Кнежа,
РЕШИ:
1. Приема за сведение Годишен доклад за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018
година.
ПО ОСМА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
8.1. Докладна записка вх. №0800-91/27.03.2019 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №15 за реда за управление, ползване и
разпореждане с общински жилищни имоти, докладва г-жа Катя Герговска.
Г-н Грамов се присъедини към заседанието.
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.
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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 8.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16 „Против“ - няма; „Въздържал се“ -няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №786
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, чл. 76, ал. 3, чл. 77 във връзка с чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка
с

Протест

с

№

00644/28.02.2019г.

от

Окръжна

прокуратура-гр.Плевен

до

Административен съд-гр.Плевен и образувано административно дело № 239/2019 г. по
описа на съда, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за
реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти.
§1. В чл.26, ал. 1 се правят следните изменения:
1.точка 1 се изменя така:
„т.1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и
стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване.“
§2. Добавя се нов § 7 в заключителни разпоредби:
„§7. Наредбата за изменение и допълнение на наредба №15 влиза в сила три дни от
публикуването й на интернет страницата на Община Кнежа”.
8.2 Докладна записка с вх. №0800-79-1/19.03.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община –Кнежа, относно Годишен доклад за 2018 г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г.,
докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да 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 8.2 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №787
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 24, т. 4 от ЗРР и чл. 91 от ППЗРР, Общински
съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа одобрява Годишен доклад за 2018 г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г.;
2. Копие от Решението на Общински съвет-Кнежа и Годишния доклад да се
изпратят на председателя на Областния съвет за развитие – гр. Плевен в 7-дневен срок
от решението за одобрение.
3. Задължава Кмета на Община Кнежа да публикува Годишен доклад за 2018 г.
за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 20142020 г. на интернет страницата на общината.
8.3 Докладна записка с вх. №0800-77-1/15.03.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно промяна на Решение №740 по Протокол №68 от
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31.01.2019 г. на ОбС-Кнежа за приемане на бюджета на Община Кнежа, в частта V.
Утвържава разходи по функции, т.6. Утвърждава структурата и определя
числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация“ в рамките на средствата, определени по стандарт, съгласно
Приложение №7, 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 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 8.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №788
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, предложение второ и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1.Общински съвет-Кнежа

изменя

V. Утвържава разходи по функции, т.6.

Утвърждава структура на „Общинска администрация“ съгласно Приложение №7 от
Решение №740 по Протокол №68 от 31.01.2019 г. за приемане бюджена та Община
Кнежа, в следната насока: ОбС-Кнежа одобрява структурата и общата численост на
персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ в рамките
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на средствата, определени по стандарт, съгласно приложеното Приложение №7, а
именно:
Приложение №7

ЗВЕНО
ВЪТРЕШЕН ОДИТ

КМЕТ

2 броя

КМЕТОВЕ НА

Председател на

КМЕТСТВА

ОБС-КНЕЖА

3 броя

Звено“ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“
2 броя

ЗАМ.-КМЕТ

ГЛАВЕН

ЗАМ.-КМЕТ

АРХИТЕКТ
0,5 броя

СЕКРЕТАР

ДИРЕКЦИЯ

ОТДЕЛ ЗА

ОБЩА
АДМИНИСТРАЦИЯ
19 броя

ДИРЕКЦИЯ

СЪТРУДНИЧЕСТВО

СПЕЦИАЛИЗИРАНА

ПО ЕТНИЧЕСКИ И

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИОННИ

21 броя

ВЪПРОСИ-2 броя

2. Възлага на Кмета на Община Кнежа да одобри длъжностно разписание и
поименно щатно разписание на персонала за делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация“ със съответната численост, съобразно приетата структура.
8.4

Докладна записка с вх. №0800-67-1/05.03.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на терен – частна общинска
собственост чрез публичен търг с явно наддаване, докладва г-жа Александра
Нинова.
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Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №789
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, 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 и искане с вх.№5300-47/22.02.2019 г. от ЕТ
„Нона-Пи-Петър Плешковски“ представлявано от Петър ***** Плешковски, Общински
съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг с явно наддаване недвижим имот –
частна общинска собственост, а именно:
- терен с монтиран павилион по чл. 56 от ЗУТ /градинката срещу общината/ в
Поземлен имот с идентификатор 37376.1001.1843 (три, седем, три, седем, шест, точка,
едно, нула, нула, едно, точка, едно, осем, четири, три) по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Кнежа одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г.
от ИД на АГКК с площ 3.00 (Три) кв. м., в гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, на
ул. „Юрий Гагарин“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: За друг вид обществени обекти, комплекси. Стар идентификатор:
няма. Номер по предходен план: 1843, квартал: 124, парцел: III, при съседи:
37376.1001.4148, 37376.1001.5090, 37376.1001.5091, 37376.1002.5045, 37376.1002.5054,
за срок от 5 години с първоначална тръжна цена 7,95 лева /Седем лева и деветдесет и
пет стотинки/ без ДДС месечен наем и 9,54 лева /Девет лева и петдесет и четири
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. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
5. 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.
8.5

Докладна записка с вх. №0800-68-1/05.03.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване, докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №790
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 и искане с вх.№9400-144/28.02.2019
г. от Драгомир ***** Добрински, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
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1. Да се отдаде под наем чрез явен търг с явно наддаване недвижим имот –
частна общинска собственост, а именно:
- Сграда с идентификатор 37376.1001.500.3 и полезна площ 17 кв. м. по
кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кнежа с административен адрес: гр.
Кнежа, ул. „Черни връх“№1, за срок от 5 години с първоначална тръжна цена 45,05
лева (Четиридесет и пет лева и пет стотинки) без ДДС месечен наем и 54,06 лева
(Петдесет и четири лева и шест стотинки) месечен наем с включено ДДС.
2. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете
посочени в чл. 55, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
5. 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.
8.6 Докладна записка с вх. №0800-78-1/18.03.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект рекламно-информационна табела в имот с идентификатор 37376.1002.5076 гр.
Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Г-жа

Цолова

се

поинтересува,

къде

точно

ще

бъде

разположена

информационната табела и какво ще рекламира.
Г-жа Герговска припомни, че към представените материали в докладната
записка вносителят е приложил скица на местоположението на обекта, както и
информацията която той ще предоставя.
Г-н Лачовски поясни, че рекламно-информационната табела е проект, който е по
трансгранично

сътрудничество

в

нашият

регион

във

връзка

с

туризма

и

забележителностите на всички населени места в района. Върху табелата освен
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нагледната информация която ще предоставя, ще има и баркод, който може да бъде
сканиран, като по този начин всеки би могъл да се запознае със забележителностите на
нашия и околните градове – църкви, музеи, зоопарк „Гергана“ и други. Рекламноинформационната табела ще бъде разположена в зелената площ срещу автогарата, като
нейното позициониране е целево – идеята е да се обхване потокът от преминаващи през
града ни пътници, като те по този начин да се запознаят без затруднение със
забележителностите на нашия град и околността.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №791
На основание чл. 57, ал. 1от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, 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“ и схема за поставяне на рекламно-информационна табела одобрена от главния
архитект на Община Кнежа съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Общински съвет-Кнежа приема представената схема за поставяне на рекламноинформационна табела одобрена от главния архитект на Община Кнежа съгласно чл.
56, ал. 2 от ЗУТ с размери 140/100 см. и обща височина 180 см. в имот с идентификатор
37376.1002.5076 гр. Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен.
8.7

Искане с вх. №6700-126/19.03.2019 г. от инж. Светлана Калапишева –

директор на ПГЗ „Стефан Цанов“-гр. Кнежа, относно такса битови отпадъци на
ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа за 2018 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага: Средствата в размер на
16 966,17 лв., представляващи дължима такса за битови отпадъци от ПГЗ „Стефан
Цанов“, гр. Кнежа за 2018 година да бъдат предоставени на професионалната гимназия
за покриване на разходи чрез бюджета на Община Кнежа за 2019 г.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.7 от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №792
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните
данъци и такси и чл. 8, ал. 1 от Наредба №9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Средствата в размер на 16 966,17 лв., представляващи дължима такса за
битови отпадъци от

ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа за 2018 година да бъдат

предоставени на професионалната гимназия за покриване на разходи чрез бюджета на
Община Кнежа за 2019 г.“
8.8 Докладна записка с вх. №1000-41/25.03.2019 г. от д-р Пламен Лъжовски
– кмет на Кметство с. Бреница, относно Разрешение за поставяне на паметна
плоча на Екзарх Йосиф I на площад „Екзарх Йосиф I“ в с. Бреница, докладва г-жа
Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага: Общински съвет –
Кнежа изразява съгласие за поставяне на паметна плоча на Екзарх Йосиф I на площад
„Екзарх Йосиф I“ в с. Бреница, след извършване на всички съгласувателни процедури и
издаване на необходимите документи при спазване на ЗУТ, и след като бъде запознат с
визията на паметната плоча и мястото за нейното поставяне.
Г-жа Герговска даде думата на д-р Пламен Лъжовски за да внесе яснота по
докладната записка.
Г-н Лъжовски поясни, че има идея паметната плоча ще бъде поставена в
тревната площ пред библиотеката в с. Бреница, но ако се състави комисия с участието
на представители от Община Кнежа и Общински съвет-Кнежа и при огледа те дадат
друго предложение, той ще е отворен към предложената промяна. Паметната плоча ще
бъде с размери 100 /40 см. и ще е разположена върху постамент с височина 40 см. Д-р
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Лъжовски поясни, че ако специалистите от отдел ТСУ към Община Кнежа посетят
мястото идната седмица, ще може да бъде изготвена и скица на проекта.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.8 от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №793
На основание чл.21, ал.1, т. 19 и т. 23, предложение първо от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет–Кнежа изразява съгласие за поставяне на паметна плоча на
Екзарх Йосиф I на площад „Екзарх Йосиф I“ в с. Бреница, след извършване на всички
съгласувателни процедури и издаване на необходимите документи при спазване на
ЗУТ, и след като бъде запознат с визията на паметната плоча и мястото за нейното
поставяне.
8.9 Предложение с вх.№4800-1/20.03.2019 г. от Районна служба „ПБЗН“,
подкрепено и от предложение с вх.№9400-236-1/26.03.2019 г. на граждани и фирми
относно наименуване на общински пътища на територията на гр. Кнежа,
докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика не излиза с предложение за
решение по материала, като решението да бъде взето на редовното заседание на
Общински съвет, след извършване на проверка от общинска администрация.
Г-жа Калчева увери, че няма причина решението да не бъде взето, тъй като
основните индустриални зони в града са в регулация и всички отсечки предложени за
наименуване също се намират в регулация – включени са в подробния устройствен
план /ПУП-ПР/ на Община Кнежа.
Г-жа Герговска прочете становището депозирано от общинска администрация по
въпросното предложение, а именно:
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С цел идентифициране на обектите, находящи се в индустриалните зони на гр.
Кнежа с точен административен адрес, Община Кнежа изразява съгласие за
наименуване на посочените общински пътища, както следва:
1. Пътя от кръстовището при РСПБЗН-Кнежа посока бивш „Кнезим“ АД да се
наименува ул. „Академик Никола Томов“;
2. Пътя от кръстовището при входа на помпена станция за вода „Свинско езеро“
в южна посока бивше „Топливо“ АД да се наименува ул. „Атанас Буров“;
3. Пътя, свързващ изходите на гр. Кнежа посока с. Селановци и с. Гостиля, който
започва от кръстовището при „Балканкар Г. Михайлов“ и ЕТ „Кранигел“ и завършва
при пункта за технически прегледи на „Преси 99“ЕООД да се наименува улица „18“;
4. Пътя от ул. „Д. Бутански“ за ЧЗППК „Изгрев“ (бивш VIIдвор) да се наименува
ул. „Елин Пелин“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.9 от Дневния ред – становището на общинска администрация гр. Кнежа.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №794
На основание чл.21, ал.1, т.18 и т. 23, предложение първо от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
С цел идентифициране на обектите, находящи се в индустриалните зони на гр.
Кнежа с точен административен адрес, Общински съвет-Кнежа именува посочените
общински пътища, както следва:
1. Пътя от кръстовището при РСПБЗН-Кнежа посока бивш „Кнезим“ АД да се
наименува ул. „Академик Никола Томов“;
2. Пътя от кръстовището при входа на помпена станция за вода „Свинско езеро“
в южна посока бивше „Топливо“ АД да се наименува ул. „Атанас Буров“;
3. Пътя, свързващ изходите на гр. Кнежа посока с. Селановци и с. Гостиля, който
започва от кръстовището при „Балканкар Г. Михайлов“ и ЕТ „Кранигел“ и завършва
при пункта за технически прегледи на „Преси 99“ЕООД да се наименува улица „18“;
4. Пътя от ул. „Д. Бутански“ за ЧЗППК „Изгрев“ (бивш VIIдвор) да се наименува
ул. „Елин Пелин“.
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8.10

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 след
извършване на огледа и изготвянето на протокола от комисията, резултатите да бъдат
разглеждани на заседанието на ПК по Бюджет и финанси.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага: Общински съвет-Кнежа
отказва да замени или изкупи имота на жалбоподателката визиран в Жалба с вх.№9400109/13.02.2019 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.10 от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №795
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Общински съвет-Кнежа отказва да замени или изкупи имота на
жалбоподателката визиран в Жалба с вх.№9400-109/13.02.2019 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Герговска запозна присъстващите със съдържанието на постъпило в
деловодството на Общински съвет-Кнежа писмо с вх.№6600-13-1/27.03.2019 г. от ОПУПлевен, касаещо Решение №772 по Протокол №69 от проведено заседание на
Общински съвет-Кнежа на 28.02.2019 г.
Г-н Лачовски, в изпълнение на Решение №776/07.03.2019 г., запозна
присъстващите с резултатите от 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, касаещ 1 /3 (една трета) идеална
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част от 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. Г-н Лачовски уточни, че дяловете на
горепосоченият имот са били собственост, както следва на:
1/3 идеална част - на „Здравец-99“ АД;
1/3 идеална част - на Община Кнежа;
1/3 идеална част - на Институт по царевицата-гр. Кнежа.
Обявената тръжна цена е била в размер на 5 900 лв., като Община Кнежа е
закупила горепосоченият имот на същата цена – 5 900 лв. Покупката не се отразява на
бюджета на Община Кнежа, тъй като г-жа Койнарска в качеството си на представител
на „Здравец-99“ АД,

има неизплатени съдебни разноски по загубени дела водени

срещу Община Кнежа.
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 1805 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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