ПРОТОКОЛ
№73
Днес, 09 април 2019 г., се проведе извънредно за м. април 2019 година заседание
на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 17 от общо 17 общински съветници.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка с вх. №0800-102-1/04.04.2019 г. от от Илийчо Лачовски –
кмет

на

Община

Кнежа,

относно

одобрение

на

междуинституционално

споразумение на местно ниво за съвместни дейности в изпълнение на препоръката
на Съвета на Европейския съюз, относно интеграцията на дълготрайно
безработните лица на пазара на труда между Община Кнежа и следните
институции: Община Червен бряг, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Червен бряг,
Дирекция

„Социално

подпомагане“

гр.

Кнежа

и

Дирекция

„Социално

подпомагане“ гр. Червен бряг.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
Страница 1 от 3

3.

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

4.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

5.

Анета Здравкова – Нинова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр.

Червен бряг.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-102-1/04.04.2019 г. от от
Илийчо

Лачовски

–

кмет

на

Община

Кнежа,

относно

одобрение

на

междуинституционално споразумение на местно ниво за съвместни дейности в
изпълнение

на

препоръката

на

Съвета

на

Европейския съюз,

относно

интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между
Община Кнежа и следните институции: Община Червен бряг, Дирекция „Бюро по
труда“ гр. Червен бряг, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кнежа и Дирекция
„Социално подпомагане“ гр. Червен бряг, докладва г-жа Илийка Танчева.
Г-жа Герговска представи на присъстващите г-жа Здравкова – Нинова и
покани да зададат въпросите си към нея, ако имат такива.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №796
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо, чл. 59 и чл. 61 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Кнежа,
РЕШИ:
1. Определя лице за контакт (контактна точка) във връзка с изпълнението на
настоящето Споразумение – Илийка ****** Танчева, заемаща длъжността Главен
експерт „ЧР и бюджет“ в Дирекция „Обща администрация“ при Община Кнежа.
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2. Одобрява текста на междуинституционално споразумение на местно ниво за
съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на Европейския съюз,
относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между
Община Кнежа и следните институции: Община Червен бряг, Дирекция „Бюро по
труда“ гр. Червен бряг, Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кнежа и Дирекция
„Социално подпомагане“ гр. Червен бряг.
3. Упълномощава Кмета на Община Кнежа да подпише междуинституционално
споразумение на местно ниво за интеграция на дълготрайно безработни лица на пазара
на труда по т. 2.
4. На основание чл. 60 от АПК, предвид факта, че може да бъде затруднено
изпълнението на Споразумението, което да доведе до закъснение на посочените
задължения на

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Червен бряг, е необходимо

предварително изпълнение на решението.

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 1720 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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