ПРОТОКОЛ
№74
Днес, 30 април 2019 г., се проведе редовното за м. април 2019 година заседание
на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват 17 общински съветници от общо 17. Г-жа Бисерка Младжова и г-н Замфир
Демиров закъсняха.
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. №0800-117-1/18.04.2019 г. от от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените командировъчни пари от
кмета на Община Кнежа за първото тримесечие на 2019 г. на основание чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната.
- Докладна записка с вх. №0800-119-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на Изменение на Подробен
устройствен план – план за регулация /ИПУП-ПР/.
- Докладна записка с вх. №0800-120-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на Изменение на Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ИПУП-ПРЗ/.
- Докладна записка с вх. №0800-121-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за частично изменение на Общ устройствен
план на Община Кнежа.
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- Докладна записка с вх. №0800-122-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект по чл. 56,
ал. 1 от ЗУТ.

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.
Г-жа Младжова се присъедини към заседанието.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. април 2019 година заседание на
Общинския съвет.
Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за дейността на „МБАЛ Кнежа” ЕООД за 2018 г. и Годишен
финансов отчет за 2018 г.
2. Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето за
2018 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
3. Отчет на План за развитие на социалните услуги в община Кнежа за 2018
г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
4. Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Борба 1896“, гр. Кнежа за 2018 година.
5. Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2018 година.
6. Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Изгрев-1897“, с. Еница за 2018 година.
7. Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2018 година.
8. Докладни записки, молби на граждани юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-105/05.04.2019 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно Приемане на Наредба за изменение и
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допълнение на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Кнежа.
2) Докладна записка с вх. №0800-108-1/15.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците в Община Кнежа за 2019 г.
3) Докладна записка с вх. №0800-111-1/16.04.2019 г. от Капка Митева – зам.кмет на Община Кнежа, относно награждаване на изявени ученици и ръководители на
читалищни формации по случай 24 май – Ден на славянската писменост и българската
просвета и култура.
4) Докладна записка с вх. №0800-114-1/17.04.2019 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 по Приложение №6 – Поименен списък за
разпределение на капиталовите разходи по източници на финансиране.
5) Докладна записка с вх. №0800-117-1/18.04.2019 г. от от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените командировъчни пари от
кмета на Община Кнежа за първото тримесечие на 2019 г. на основание чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната.
6) Докладна записка с вх. №0800-109-1/15.04.2019 г. от от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот – частна общинска
собственост чрез търг.
7) Докладна записка с вх. №0800-110-1/15.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно обявяване на конкурс за продажба на имот – частна
общинска собственост.
8) Докладна записка с вх. №0800-112-1/17.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно замяна на частна земя със земя – общинска собственост.
9) Докладна записка с вх. №0800-113-1/17.04.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно отдаване на земеделска земя – общинска собственост под
наем.
10) Докладна записка с вх. №0800-119-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на Изменение на Подробен
устройствен план – план за регулация /ИПУП-ПР/.
11) Докладна записка с вх. №0800-120-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на Изменение на Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ИПУП-ПРЗ/.
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12) Докладна записка с вх. №0800-121-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за частично изменение на Общ
устройствен план на Община Кнежа.
13) Докладна записка с вх. №0800-122-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект по чл.
56, ал. 1 от ЗУТ.
14) Информация с вх. №0404-29/02.04.2019 г. от Митко Симеонов – началник на
РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
15) Молба с вх. №9400-284/12.04.2019 г. от Красимира Бушняшка.
9. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
4.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
5.

Албена Занкова - гл. експерт „ЗЗОС“ при Община Кнежа;

6.

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

7.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

8.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;

9.

Мариела Вешева – технически сътрудник при Община Кнежа;

10.

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

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 и
информацията от РУ Полиция да се представят само становищата на постоянните
комисии.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА – Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за 2018
година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба към 31.12.2018 година в размер на 8999,93 лв. да се
използва за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 303,64 лв.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба към 31.12.2018 година в размер на 8999,93 лв. да се
използва за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 303,64 лв.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба към 31.12.2018 година в размер на 8999,93 лв. да се
използва за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 303,64 лв.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба към 31.12.2018 година в размер на 8999,93 лв. да се
използва за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 303,64 лв.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се приеме Отчета.
2. Неразпределената печалба към 31.12.2018 година в размер на 8999,93 лв. да се
използва за покриване на част от загубите от минали години в размер на 142 303,64 лв.
Г-н Демиров се присъедини към заседанието.
Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред – предложението за решение направено от постоянните
комисии.
Гласували поименно: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Страница 5 от 36

Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №797
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 11 и т. 16 от
Наредба №13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството й
на собственик върху търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от
Общински съвет-Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се приеме Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за 2018 година.
2. Неразпределената печалба към 31.12.2018 година в размер на 8999,93 лв.
/Осем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет и деветдесет и три
стотинки/ да се използва за покриване на част от загубите от минали години в размер на
142 303,64 лв. /Сто четиридесет и две хиляди триста и три лева и шестдесет и четири
стотинки/.

Г-жа Герговска даде думата на г-н Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛКнежа“ ЕООД.
Г-н В. Лачовски благодари на Общински съвет-Кнежа за приемането на
годишния отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД. Той уведоми присъстващите,
че е разрешен съществуващият през предходни години проблем със използването на
годишния отпуск на служителите в „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД.
Г-н Лачовски информира общинските съветници, че е в сила издадена заповед за
увеличение на брутната работна заплата на медицинските сестри в „МБАЛ-Кнежа“
ЕООД. Той сподели, че през предходните поне 6 години болницата е получавала
субсидия от Министерство на здравеопазването, като тя е била с размер на около
100 000 лв. годишно. През тази година субсидията е била в размер на 373 000 лв.
Подписан е договор със Министерство на здравеопазването по-голямата част от тази
сума да бъде използвана за изплащането на работни заплати на служителите в „МБАЛКнежа“ ЕООД. На проведено общоболнично събрание е взето решение работната
заплата на медицинските сестри да бъде в размер на 950 лв./месечно. Повишени са
също така работните заплати на лекари и административен персонал.
Взето е решение около 70% от получената субсидия да бъде използвана за
изплащане на трудови възнаграждения на служителите. Открита е отделна банкова
сметка в която да постъпват сумите за изплащане на работна заплата. Решено е
Страница 6 от 36

увеличението на трудовите възнаграждения за м. април да бъде изплатено на
служителите под формата на ДМС, като запазването на направеното увеличение е
гарантирано за поне едногодишен период. Очаква се „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да получи
и втори транш от Министерство на здравеопазването от около 500 000 лв. под формата
на субсидия за териториална отдалеченост на болничното заведение.
Г-н Лачовски увери присъстващите, че „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД е обезпечена със
нужната материална база и екип от медицински работници и специалисти.

ПО ВТОРА ТОЧКА – Отчет за изпълнение на Общинската програма за
закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за
2019 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Да се приеме Отчета за изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2018 г.
2. Да се приеме Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Да се приеме Отчета за изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2018 г.
2. Да се приеме Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
1. Да се приеме Отчета за изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2018 г.
2. Да се приеме Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да се приеме Отчета за изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2018 г.
2. Да се приеме Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:

Страница 7 от 36

1. Да се приеме Отчета за изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2018 г.
2. Да се приеме Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред – предложението за решение направено от постоянните
комисии.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №798
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се приеме Отчета за изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2018 г.
2. Да се приеме Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

ПО ТОЧКА ТРЕТА – Отчет на План за развитие на социалните услуги в
Община Кнежа за 2018 година и приемане на Годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Кнежа за 2020 година, докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
1. Да се приеме Отчета на План за развитие на социалните услуги в община
Кнежа за 2018 г.
2. Да се приеме Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Да се приеме Отчета на План за развитие на социалните услуги в община
Кнежа за 2018 г.
2. Да се приеме Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага:
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1. Да се приеме Отчета на План за развитие на социалните услуги в община
Кнежа за 2018 г.
2. Да се приеме Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да се приеме Отчета на План за развитие на социалните услуги в община
Кнежа за 2018 г.
2. Да се приеме Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да се приеме Отчета на План за развитие на социалните услуги в община
Кнежа за 2018 г.
2. Да се приеме Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №799
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчета на План за развитие на социалните услуги в община Кнежа за
2018 г.
2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Отчет за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за 2018 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 Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за
2018 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред – предложението за решение направено от
постоянните комисии.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №800
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 дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Борба 1896“, гр. Кнежа за 2018 година.

ПО ТОЧКА ПЕТА – Отчет за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2018 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 Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Народно съзнание 1897“,
с. Бреница за 2018 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЕТА от Дневния ред – предложението за решение направено от постоянните
комисии.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №801
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 дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2018 година.

ПО ТОЧКА ШЕСТА – Отчет за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за 2018 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 Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за
2018 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ШЕСТА от Дневния ред – предложението за решение направено от постоянните
комисии.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №802
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 дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Изгрев-1897“, с. Еница за 2018 година.

ПО ТОЧКА СЕДМА – Отчет за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2018 година, докладва гжа 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.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчет за
дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Димитър Цонов-1903“- с.
Лазарово 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 – предложението за решение направено от постоянните
комисии.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №803
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 дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2018 година.

ПО ТОЧКА ОСМА – Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
8.1 Докладна записка с вх. №0800-105/05.04.2019 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената
система на територията на 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.
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 8.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №804
На основание чл. 21, ал.1, т.13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, чл.62, ал.10 във връзка с ал.7 от Закона за устройство на
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територията, чл.178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 76, ал. 3, чл. 77
във връзка с чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8, чл.26 и чл.28 от
Закона за нормативните актове и във връзка с Протест с № 00526/ 21.02.2019 г. от
Окръжна прокуратура-гр.Плевен до Административен съд-гр.Плевен и образувано
административно дело № 213/2019 г. по описа на съда, Общински съвет-Кнежа

РЕШИ:
Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кнежа

§1. В чл.17 се правят следните изменения:
1.Ал.1 се изменя и допълва така:
„(1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по
чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, както и в изградени паркове и зелени
площи могат да се разполагат само временни обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ по
представен инвестиционен проект след положителна оценка по чл.142, ал.6, т.1 от
ОбЕСУТ и решение на Общински съвет-Кнежа.”

§2. В чл.51 се правят следните изменения:
1.Ал.3 се изменя така:
„(3) Въз основа на акта за установяване на административното нарушение,
кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателното
постановление.”

§3.В чл.52, ал.2 се правят следните изменения:
1.„точки 2 и 3 се отменят”.
2. създава се нова ал.7 със следния текст:
„(7) Наказва се с глоба в размер на 100 лв. за всяко от нарушенията лице, което:
1.Пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни,
цветни фигури и детски площадки.
2. Разхожда кучета или други домашни животни в зелени площи или не
почиства мястото след дефекация.”
§4.Добавя се нов § 7 в преходни и заключителни разпоредби:
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„§7.Наредбата за изменение и допълнение на наредба №18 влиза в сила три дни
от публикуването й на интернет страницата на Община Кнежа”.

8.2 Докладна записка с вх. №0800-108-1/15.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно приемане на Годишен план на дейностите за
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Кнежа за 2019
г., 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 8.2 от Дневния ред.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №805
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. 197, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Годишен план на дейностите за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците в Община Кнежа за 2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кнежа осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
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8.3 Докладна записка с вх. №0800-111-1/16.04.2019 г. от Капка Митева –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно награждаване на изявени ученици и
ръководители на читалищни формации по случай 24 май – Ден на славянската
писменост и българската просвета и култура, докладва г-жа Александра Нинова.
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 8.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №806
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и чл. 50 от Наредба №14 за
символиките на град Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
По случай 24-ти май – Ден на славянската писменост, българската просвета и
култура да бъдат наградени с грамота и почетна значка изявени деца от училищата и
читалищните групи в общината, които са с високи резултати в учебната и културната
дейност, проявяват отговорно отношение, издигат авторитета на Община Кнежа,
наградени са с призове от различни културни мероприятия, олимпиади, национални и
международни конкурси за учебната 2018/2019 г., както и ръководители на читалищни
формации за цялостен принос в развитието на културата в Община Кнежа.

8.4 Докладна записка с вх. №0800-114-1/17.04.2019 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 по

Приложение №6 –
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Поименен списък за разпределение на капиталовите разходи по източници на
финансиране, 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 8.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №807
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

Р Е Ш И:
1. Изменя т.IV Приема програма за капиталови разходи за 2019 г. /поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/, съгласно Приложение
№6 – Поименен списък за разпределение на капиталовите разходи по източници на
финансиране, както следва:
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Проектно
предложение по
обекти

Целева субсидия за
капиталови разходи
2019 г.
план
план
било
става

Капиталови
Предоставени целеви
разходи
субсидии и
финансирани от
трансфери от
собствени приходи държавния бюджет и Разлика
от постъпления от трансфери от други
продажба на
бюджетни
общински активи
организации
§31-11
план
план
план
план
било
става
било
става

Посетителски център, 64 068
разположен
на
територията
на
лесопарк „Гергана“, гр.
Кнежа,
ПИ
с
идентификатор
№37376.592.1 по КК
на гр. Кнежа, Община
Кнежа
Съфинансиране
по 108 897
проект
„Красива
България“
–
„Въвеждане на мерки
за
енергийна
ефективност в сградата
на Детска ясла №1,
находяща се на ул.
„Стефан Цанов“ №40,
в ПИ с идентификатор
№37376.1002.1959.1 по
КК на гр. Кнежа,
Община Кнежа“

63 622

0

0

0

0

-446

102 363

0

0

0

0

-6 534

Изграждане на 3 броя 0
детски площадки
Придобиване на детски 0
съоръжения за Детска
ясла №1, гр. Кнежа

6 980

19 696

19 696

0

0

+6 980

0

0

0

0

6 394

6 394

8.5 Докладна записка с вх. №0800-117-1/18.04.2019 г. от от Цветомир
Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените
командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за първото тримесечие на 2019
г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 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 за информация отчета за получените
командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за първото тримесечие на 2019 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за информация отчета за получените командировъчни пари от кмета на Община
Кнежа за първото тримесечие на 2019 г.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме за
информация отчета за получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за
първото тримесечие на 2019 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме за информация отчета за получените командировъчни пари от
кмета на Община Кнежа за първото тримесечие на 2019 г.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме за
информация отчета за получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за
първото тримесечие на 2019 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.5 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №808
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и Общински съвет-Кнежа

Р Е Ш И:
1. Приема за информация Отчет за получените командировъчни пари от кмета
на Община Кнежа за първото тримесечие на 2019 г.

8.6 Докладна записка с вх. №0800-109-1/15.04.2019 г. от от Илийчо Лачовски
– кмет на Община Кнежа, относно отдаване на недвижим имот – частна общинска
собственост чрез търг, 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 8.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №809
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл.
51, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:
- Сграда с обща площ от 106 кв. м. и идентификатор 37376.1002.1072.3 в
поземлен имот с идентификатор 37376.1002.1072 по кадастралната карта и
кадастралния регистър на град Кнежа с административен адрес: гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен, на ул. „Марин Боев“ /в двора на „Стара гимназия“/ за срок от 5
години с първоначална тръжна цена 280,90 лева /Двеста и осемдесет лева и деветдесет
стотинки/ без ДДС месечен наем и 337,08 лева /Триста тридесет и седем и осем
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.
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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.

8.7 Докладна записка с вх. №0800-110-1/15.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно обявяване на конкурс за продажба на имот –
частна общинска собственост, докладва г-жа Александра Нинова.
Г-жа Цолова направи процедурно предложение, а именно: тъй като в докладната
записка и в проекта за решение подробно и изчерпателно са описани условията за
участие в конкурса, да се докладват само предложенията на постоянните комисии.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Предложението се прие.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Г-н Симеон Шарабански поиска думата и изказа мнение, че формулираното
предложение за решение от вносителя на докладната записка според него е смущаващо.
На Общински съвет-Кнежа предстои за вземе решение във връзка с

предявени

инвестиционни намерения. Към докладната записка е приложен оценителски доклад за
пазарната оценка на земята, от който е видно, че поземленият имот е с площ 7,023 дка.
и общата оценка възлиза на 30 964 лв., т.е. предложена е начална конкурсна цена от 4
409 лв./дка. В оценителския доклад е посочено, че земята е IIIта категория и от нея
могат да бъдат реализирани добри добиви при подходящо провеждана агротехника, а в
същото време инвеститорът е заявил намерение за изграждането на селскостопанска
складова база-база за съхранение на сухо зърно-силозен тип на въпросния терен. Също
така в оценителския доклад е посочено, че на базата на реални сделки със същата
категория земя стойността на декар възлиза между 4 000 и 6 000 лв. Г-н Шарабански
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изказа мнение, че на база дългогодишния си професионален опит посочената цена не е
реална за землището на общината.
Г-н Шарабански напомни на присъстващите, че преди около 2 години на
Общински съвет-Кнежа е предложено да вземе сходно решение за продажба на имот –
частна общинска собственост, като през границите на имота е преминавало трасето на
газопреносната система, което би могло да бъде полезно за нейният собственик и
цената на имота е била 694 лв./дка.
Г-н Шарабански поясни, че за продажбата на цитираната от него земеделска
земя Общински съвет-Кнежа е взел Решение №384 от 20.01.2017 г. Според него
въпреки конюнктурата и променящите се пазарни условия, разликата в двете
предложени цени е твърде голяма. Той смята да гласува против и да не подкрепи
приемането на докладната записка не защото е против развитието на местния бизнес, а
поради предложената почти шест пъти по-висока пазарна цена.
Г-н Шарабански направи предложение за решение, а именно: Тъй като в
докладната записка има приложена данъчната оценка на имота, и тъй като началната
тръжна цена не може да бъде под тази оценка, като начална тръжна цена да бъде
предложена данъчната оценка на имота, възлизаща на 18 119,30 лв. В хода на
провеждане на търга ако стойността от около 30 000 лв. е реална цена за имота, няма
пречки тя да бъде достигната.
Г-жа Младжова сподели, че предложението на г-н Шарабански не е било
направено и респективно коментирано на заседанията на постоянните комисии. Тя
изказа мнение, че след като в докладната записка има предложена оценка от
лицензиран оценител би било редно при обявяването на търга да се вземе предвид
въпросната оценка. В ситуация при която на предложената конкурсна цена не се яви
кандидат за закупуването на земеделската земя има възможни механизми при които да
се обяви повторен конкурс, на който да се предложи друга начална цена за имота.
Г-н Шарабански коментира, че лицензираният оценител извършил оценката на
имота е същият, който е извършил оценката и на другият споменат от него поземлен
имот.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Г-жа Герговска подложи на гласуване предложението на г-н Шарабански – за
началната конкурсна цена на имота да бъде обявена стойността на неговата данъчна
оценка в размер на 18 119,30 лв.
Гласували поименно: „За“ – 5; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – 12.
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Предложението не се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.7 от Дневния ред – решението във вида в който е предложено в докладната
записка.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №810
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост; чл.
49, чл. 54, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 72 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
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Кнежа обявява конкурс за продажба на следния недвижим
имот - частна общинска собственост, а именно: 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 по 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 двадесет и три квадратни метра/, с начин на
трайно ползване - Друг вид земеделска земя, находящ се в местността „Криволя”,
категория 3, стар идентификатор: няма, номер по предходния план: 739015 /седем, три,
девет, нула, едно, пет/, находящ се в землището на гр. Кнежа, с ЕКАТТЕ 37376.
2. ОбС – Кнежа определя приоритетните условия на конкурса и изискванията, на
които трябва да отговарят кандидатите:
- описаният подробно в т. 1 от докладната имот да служи за изграждането на
селскостопанска складова база-/база за съхранение на сухо зърно-силозен тип/.
- купувачът на имота /предвид предназначението посочено в предходното
изречение/ следва да създаде минимум 2 /две / нови работи места.
- купувачът на имота следва да построи селскостопански склад /складове в срок
до три години, считано от датата на получаването на необходимите документи за
строеж;
- купувачът на имота няма право да се разпорежда с него в срок до пет години,
считано от датата на придобиването му в собственост.
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- по отношение на условията свързани с опазване или възстановяване на околната
среда – купувачът на имота трябва да спазва всички екологични изисквания посочени в
специалните закони, с оглед на предназначението на имота;
- по отношение на начина и срока за прехвърляне на собствеността – съгласно
предвиденото в съответните нормативни актове;
-

специфични

технологични,

технически

или

естетически

качества

на

изпълнението или крайния строителен продукт - неопределя;
- други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на
сделката - кандидат в конкурса може да бъде физическо и/или юридическо лице, което
няма задължения от публичен и частен характер към община Кнежа /данъци, такси,
наеми и др./;
3. ОбС – Кнежа одобрява началната конкурсна цена на недвижимия имот общо в
размер на 30 964 /тридесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева/, без включен
ДДС и определя депозит в размер на десет на сто от първоначално одобрената цена.
4. Общински съвет - Кнежа определя следните критерии за оценка на конкурсните
предложения:

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1 + П2 + П3, където:
П1 – Срок да построи селскостопанска складова база-/база за съхранение на сухо
зърно-силозен тип/ – с тежест 30 точки
П2 – Брой работни места, които ще бъдат създадени след въвеждане на
селскостопанската складова база в експлоатация – с тежест 35 точки.
П3 – Предлагана цена за имота – с тежест 35 точки
Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки
Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в
комплексната оценка:
1/

П1 - е показател, отразяващ тежестта на предложеният от кандидата срок за

изпълнение на инвестицията /в месеци/ - тежест 30 точки,


За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 30
точки;
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 Максимален брой точки – 30, получава офертата с предложен найкратък срок за изпълнение;
 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към найкраткия срок за изпълнение по следната формула
П1= (Amin / Ai) х 30, където
Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на
инвестицията
Ai – представлява срока за изпълнение на инвестицията, предложен от i - тия кандидат
Забележка: Участници, предложили срокове, по-дълги от максималния, който е
посочен в указанията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2/ П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата брой работни
места, които ще бъдат създадени след въвеждане на селскостопанската складова база в
експлоатация - тежест 35 точки,
 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 35
точки;
 Максимален брой точки – 35, получава офертата с предложен най-голям
брой работни места, които ще бъдат създадени след въвеждане на
селскостопанската складова база в експлоатация;
 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към найголемия брой работни места по следната формула
П2 = (Ai / Amax) х 35, където
Amax – представлява максималният (най-голям) брой работни места, които ще бъдат
създадени след въвеждане на селскостопанската складова база в експлоатация
Ai – представлява броя работни места, предложен от i - тия кандидат
Забележка: Участници, предложили брой работни места, по-малко от минималния ще
бъдат отстранени от участие в процедурата.
3/

П3 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответното

предложение.
 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П3 е 35
точки;
 Максимален брой точки – 35, получава офертата с предложена найвисока цена;
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 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към найвисоката предложена цена по следната формула
П3 = (Ai / Amax) х 35, където
Amax – представлява предложената най-висока цена за имота
Ai – представлява цената, предложена от съответния участник“
Забележка: Участници, предложили цена по-ниска от одобрената начална цена ще
бъдат отстранени от участие в процедурата.

5. Общински съвет- Кнежа задължава Кмета на Общината да подготви и обяви
конкурса за продажба на общинския имот, описан в т. 1 от докладната, както и да
утвърди конкурсните книжа, съгласно горните решения.
6. Въз основа на резултата от проведения конкурс, Кмета на Общината да издаде
заповед и да сключи договор с участника спечелил конкурса.
7. Общински съвет-Кнежа актуализира Програмата за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2019 година в частта, регламентираща
разпореждането с имоти – общинска собственост, съгласно горните решения.

8.8 Докладна записка с вх. №0800-112-1/17.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно замяна на частна земя със земя – общинска
собственост, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология не излиза с
решение по докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага следното решение:
Общински съвет – Кнежа не дава съгласие да бъде започната предвидената в
Закона процедура относно замяна на имот – частна собственост с имоти – общинска
собственост, съгласно Искане с вх.№ 9400-275/11.04.2019 г. от Огнян ***** Трънски от
гр. Кнежа.
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“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №811
На основание чл. 24г, ал. 9, от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал.
1, т. 2 от Наредба 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 и Искане с вх.№ 9400-275/11.04.2019 г. от Огнян *****
Трънски, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Кнежа не дава съгласие да бъде започната предвидената в
Закона процедура относно замяна на имот – частна собственост с имоти – общинска
собственост, съгласно Искане с вх.№ 9400-275/11.04.2019 г. от Огнян ***** Трънски от
гр. Кнежа.

8.9 Докладна записка с вх. №0800-113-1/17.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване на земеделска земя – общинска
собственост под наем, 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 проекта за
решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №812
На основание чл. 24а, ал. 5, от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 1, чл. 11 от ЗОС, чл. 17, ал. 1, ал.
3 и ал. 9, чл. 51, т. 4, чл. 54, ал. 1 и ал. 4 от Наредба 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
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да обяви и
проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя в землище гр.
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Кнежа, съгласно Приложение №1 в общ размер на 147,056 дка. Земята да се отдаде за 2
/Две/ стопански години считано от 01.10.2019 г.
При следните условия:
А). Вид на търга – явен.
Б). Начална тръжна цена – 65,00 (Шестдесет и пет) лева на декар.
В). Начин на плащане и евентуални обезпечения – съгласно проект на Договор
за наем, приложен към настоящата докладна.
Г). Специални изисквания към участниците:
- До участие в търговете да не се допускат юридически и физически лица със
задължения към Община Кнежа / с изключение на дължими вноски, но не изискуеми по
действащи договори/. Участниците да представят удостоверения издадени от Община
Кнежа за липса на задължения от публичен и частен характер към Община Кнежа,
както и декларации за оглед на имотите / за всеки отделен имот/.
Д). Размер на депозита – 20% от началната тръжна цена.
Е). Начин на публикация – РТВ-Кнежа, 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.
Ж). ОбС-Кнежа възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост,
съгласно горното решение.
З). Въз основа на резултата от проведения търг, Кметът на Общината да издаде
заповеди и да сключи съответните договори със спечелилите търга лица, в нормативно
регламентираните срокове.

8.10 Докладна записка с вх. №0800-119-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на Изменение на
Подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП-ПР/, докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка, като на Общински съвет-Кнежа бъдат предоставени
актуални скици на разглежданите имоти.
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Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението на ПК по земеделие.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се да се подкрепи предложението на ПК по земеделие.
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 8.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №813
На основание чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, постъпило Искане с
вх.№ 20-7 от 18.04.2019 г. от ЕТ „Кранигел Игнат Пеловски – Красимир Пеловски“,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа разрешава изработването Изменение на Подробен
устройствен план План за регулация /ИПУП ПР/ обединяване на ПИ 748.74 и ПИ
748.134 в имот с нов идентификатор 748.1002 местност „Трите декара“ в землището на
гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376 Община Кнежа, Област Плевен собственост на

ЕТ

„Кранигел Игнат Пеловски – Красимир Пеловски“, като се запази устройствената зона
като Чисто производствена /Пч/ с начин ва трайно ползване „Производствена и
складова база“.
Да се премахне задължителната линия на застрояване между ПИ 748.74 и ПИ
748.134.
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това
места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Община
Кнежа.
8.11 Докладна записка с вх. №0800-120-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на Изменение на
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Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ИПУП-ПРЗ/,
докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка, като на Общински съвет-Кнежа бъдат предоставени
актуални скици на разглежданите имоти.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението на ПК по земеделие.
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-жа Герговска поясни, че всички изискани скици са били предоставени на
Общински съвет.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №814
На основание чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, постъпило Искане с вх.№ 20-8
от 18.04.2019 г. от Румен ***** Тонковски, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа разрешава изработването на Изменение на Подробен
устройствен план План за регулация и застрояване /ИПУП ПРЗ/ за ПИ 732.736 и ПИ
732.737 образувани чрез делба на ПИ-732.56 в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376,
местност „Мерата“, Община Кнежа, Област Плевен, собственост на Румен *****
Тонковски съгласно представената схема предложение за ПУП и одобрява Задание за
изработване като неразделна част ПУП.
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За имота има одобрен предишен ПУП със Заповед №518/18.09.2015 г. на Кмета
на Община Кнежа.
Да се запази начинът на трайно ползване на ПИ 732.736 като земеделска
територия /оранжерия/ и на ПИ 732.737, като Предимно производствена (Пп), с начин
на трайно ползване за „Складова база за съхранение на селскостопанска техника и
зърно база“.
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това
места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Община
Кнежа.

8.12 Докладна записка с вх. №0800-121-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за частично изменение на Общ
устройствен план на Община Кнежа, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка, като на Общински съвет-Кнежа бъдат предоставени
актуални скици на разглежданите имоти.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението на ПК по земеделие.
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 8.12 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №815
На основание чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл.
21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
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постъпило Искане с вх.№ 20-6 от 18.04.2019 г. от Румен ***** Драмалиев – чрез
пълномощник, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа разрешава изработването на частично изменение на
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Кнежа в обхват на ПИ 477.46 с площ 4 285 м2 в
землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Средния път“, Община Кнежа,
Област Плевен собственост на Румен ***** Драмалиев.
Да се промени начинът на трайно ползване на ПИ 477.46 от земеделска
територия /нива/ на зона за Обществено обслужване означен като (Оо).
2.

Общински

съвет-Кнежа

разрешава

изработването

ПОДРОБЕН

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ съгласно представената
схема предложение за ПУП в обхват на ПИ 477.46 с площ 4 285 м2 в землището на гр.
Кнежа ЕКАТТЕ 37376, местност „Средния път“, Община Кнежа, Област Плевен
собственост на Румен ***** Драмалиев и одобрява като неразделна част от него
Задание за изработване на ПУП-ПЗ.
Да се промени начинът на трайно ползване на ПИ 477.46 с площ 4 285 м2 от
земеделска територия /нива/ на имот за Обществено обслужване означен като (Оо), с
начин на трайно ползване за „Заведение за обществено хранене“, като се предприемат
необходимите действия от собственика за смяна предназначението на територията.
ПУП-ПЗ

да се одобри след одобряване и влизане в сила на частичното

изменение на ОУП на гр. Кнежа.
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това
места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Община
Кнежа.

8.13 Докладна записка с вх. №0800-122-1/22.04.2019 г. от Илийчо Лачовски
– кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект
по чл. 56, ал. 1 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 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 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 Караджов декларира конфликт на интереси, подписвайки Декларация 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 8.13 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №816
На основание чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и „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 одобрена от главния архитект на Община Кнежа съгласно
чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема представената схема за поставяне на
преместваем обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – „ТЪРГОВСКИ ПАВИЛИОН“ с размери
300см./400см./ с височина 300 см. в имот с идентификатор 37376.1002.5215 гр. Кнежа,
Община Кнежа, Област Плевен, в озеленената площ пред оградата на ПГМЕТ „Христо
Смирненски“-гр. Кнежа.
Схемата е одобрена от главния архитект на Община Кнежа съгласно чл.56 ал.2
от ЗУТ.

8.14 Информация с вх. №0404-29/02.04.2019 г. от Митко Симеонов –
началник на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2019 г.
до 31.03.2019 г., докладва г-жа Катя Герговска.
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Г-жа Герговска поясни, че г-н Симеонов е бил поканен да участва в заседанието
на Общински съвет-Кнежа, но същият е имал служебен ангажимент и не присъства в
момента в залата.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Информацията.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Информацията.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.14 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №817
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 Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2019 г.
до 31.03.2019 г.

8.15 Молба с вх. №9400-284/12.04.2019 г. от Красимира Бушняшка, докладва
г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
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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.
2.

Позиция

План било

Дейност “Общинска
администрация“
& 10-00“Издръжка“
т.5.2. „Разходи за представителни
цели на кметовете на Общината“
Дейност “Общинска
администрация“
& 42-14“Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет“

501 315

План
става
499 315

Разлика
-2 000

8 066

6 066

2 000

17 000

19 000

+2 000

2. Средствата в размер на 2 000 /Две хиляди/ лв. да бъдат преведени като еднократна
помощ за Стоил ***** Йорданов.

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 8.15 от Дневния ред – предложението за решение на Постоянната комисия по
бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №818
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
Р Е Ш И:
1. Изменя т. I. Функция „Общи държавни служби “, т.1.1. Дейност „Общинска
администрация“, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
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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.
2.

Позиция

План било

Дейност “Общинска
администрация“
& 10-00“Издръжка“
т.5.2. „Разходи за представителни
цели на кметовете на Общината“
Дейност “Общинска
администрация“
& 42-14“Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет“

503 315

План
става
499 315

Разлика
-2 000

8 066

6 066

2 000

17 000

19 000

+2 000

2. Средствата в размер на 2 000 /Две хиляди/ лв. да бъдат преведени като еднократна
помощ за Стоил ***** Йорданов.

ПО ДЕВЕТА 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 1830 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галина Божилова/

/Катя Герговска/
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