ПРОТОКОЛ
№75
Днес, 31 май 2019 г., се проведе редовното за м. май 2019 година заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
16 общински съветници от общо 17. Отсъства г-жа Бисерка Младжова. Г-н Тодор
Патлиджански и г-н Къдрин Караджов 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. №0800-137-1/23.05.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен
план на Община Кнежа.
Докладната записка е разгледана от всички постоянни комисии, заседавали след
депозирането и.
- Молба с вх. №9400-382/28.05.2019 г. от Силвия Върбанова.
Молбата е разгледана на извънредно заседание на ПК по бюджет и финанси на
31.05.2019 г.
Г-жа Герговска предложи тези материали да бъдат включени в предварително
обявения проект за дневния ред.
Г-н Патлиджански се присъедини към заседанието.
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за редовното за м. май 2019 година заседание на Общинския
съвет.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински социален комплекс за периода
01.05.2018 г. – 30.04.2019 г.
2. Докладни записки, молби на граждани юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-132-1/16.05.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно изменение на Решение №740/31.01.2019 година за приемане
бюджета на Община Кнежа за 2019 година.
2) Докладна записка с вх. №0800-129-1/13.05.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно поправка на решение №765 по Протокол №69 от заседание
на ОбС-Кнежа на 28.02.2019 г., относно разрешение по чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ за
изработване изменение на подобрен устройствен план-план за регулация и застрояване.
3) Докладна записка с вх. №0800-137-1/23.05.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен
план на Община Кнежа.
4) Докладна записка с вх. №0800-134-1/20.05.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост.
5) Докладна записка с вх. №0800-133-1/20.05.2019 г. от Капка Митева – зам.кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на община Кнежа за
вземане на решения на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК – гр. Плевен.
6) Молба с вх. №9400-382/28.05.2019 г. от Силвия Върбанова.
3. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски –кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;
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4.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

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 на Община Кнежа;

8.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

9.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;

10.

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

11.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: По основният
материал 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.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА – Отчет за дейността на Общински социален комплекс
за период 01.05.2018 г. – 30.04.2019 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 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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №819
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 Отчета за дейността на Общински социален комплекс за период
01.05.2018 г. – 30.04.2019 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА – Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
2.1 Докладна записка с вх. №0800-132-1/16.05.2019 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, 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.
Г-н Пещенски декларира конфликт на интереси, подписвайки Декларация за
самоотвод по чл. 65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Г-н Караджов се присъедини към заседанието.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №820
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Изменя т. I. Функция „Общи държавни служби “, т.1.1. Дейност „Общинска
администрация“, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет“ и параграф 10-00 „Издръжка“ от Приложение №5 Справка проект за
разпределение на разходите за делегираните от държавата дейности и общински
дейности за 2019 г., както следва:
№ по
ред
1.

2.

Позиция
Дейност “Общинска
администрация“
& 10-00“Издръжка“
Дейност “Общинска
администрация“
& 42-14“Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет“

План било

Разлика

499 315

План
става
497 315

19 000

21 000

+2 000

-2 000

2. Средствата в размер на 2 000 /Две хиляди/ лева да бъдат преведени като
еднократна помощ на Иван ***** Пещенски.

2.2 Докладна записка с вх. №0800-129-1/13.05.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно поправка на решение №765 по Протокол №69 от
заседание на ОбС-Кнежа на 28.02.2019 г., относно разрешение по чл. 124а, ал. 1, от
ЗУТ за изработване изменение на подобрен устройствен план-план за регулация и
застрояване, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №821
На основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ, разрешава
изработване на изменение на подобрен устройствен план-план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8261, стар идентификатор 5047
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8262, стар идентификатор 1072
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263, част от ПИ с идентификатор 5047
кв. 91 по ЗРП на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен
Да се промени начина на трайно ползване като се определи нова устройствена
зона за ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263 с площ 150 кв. м., като зона за
обществено обслужване означена като „Оо“ като се спазят следните нормативи от
„Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове и територии и устройствени зони“
- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 30 до 60 на сто;
- озеленена площ (П озел.) – от 30 до 50 на сто;
- интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0 до 2,0;
- височина – ниско до 5 м.;
- начин на застрояване – свободно.
Новото застрояване да е със сграда свързана с новото конкретно предназначение
на имота за „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ“
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ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8261 с площ 2787 кв. м. е образуван от част
от имот със стар идентификатор – 5047 /улица/.
Към ПИ 1072 се добавя частта между ПИ 8263 и ПИ 1072 с площ 61 кв. м. и се
образува имот с нов идентификатор 37376.1002.8262 с нова площ 16121 кв. м., като се
запазва собствеността като Частна общинска и не се променят устройствените му
параметри, предназначението на имота и начина му на трайно ползване.
ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263 с площ 150 кв. м. се отделя от имот
5047 – улица /Публична общинска собственост/.
2. Общински съвет-Кнежа одобрява представеното задание за изработване на
ИПУП – ПРЗ в горепосоченият обхват като неразделна част от представената схема за
ИПУП – ПРЗ.
3. Общински съвет-Кнежа обявява ПИ с нов идентификатор 37376.1002.8263 с
площ 150 кв. м. и частта между ПИ 8263 и ПИ 1072 с площ 61 кв. м. от ПУБЛИЧНА
общинска собственост на ЧАСТНА общинска собственост, съгласно чл. 6, ал. 1 от
Закона за общинската собственост.

2.3 Докладна записка с вх. №0800-137-1/23.05.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно одобряване на 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.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка със следната техническа корекция - на ред първи думите „на
Община“ бъдат заличени.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението за решение на ПК по Образование.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението за решение на ПК по Образование.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.3 от Дневния ред – предложението за решение направено от ПК по
Образование.
Гласували поименно: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №822
На основание чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, постъпило Искане с
вх.№ 20-11 от 17.05.2019 г. от Румен ***** Драмалиев и Решение №815 по Протокол
№74 от 30.04.2019 г. на Общински съвет-Кнежа за разрешаване изработване на
частично изменение на ОУП на гр. Кнежа, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Общинския съвет ОДОБРЯВА 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).
ПУП-ПЗ в посочения обхват 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.
Решението на общинския съвет да се изпрати в 7-дневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“.

2.4 Докладна записка с вх. №0800-134-1/20.05.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.

Страница 8 от 15

Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. т. 2 да стане т. 1 в проекта за решение, като тя гласи следното:
„Определя начална тръжна цена в размер на 502,00 лв. без ДДС, съгласно
оценка на лицензиран оценител за оценка на недвижими имоти.“
2. създава се нова точка 2 , която гласи следното:
„ОбС-Кнежа възлага на кмета на Общината да предложи на ОБЛАСТНА
ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” /ОДЗ/–гр.Плевен да изкупи при условията на чл.66, ал.1
във връзка с чл.33, ал.1 от Закона за собствеността-СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР
37376.736.19.2 в гр.Кнежа, общ.Кнежа, обл.Плевен по кадастралната карта и
кадастралните

регистри,

одобрени

със

Заповед

РД-18-1431/07.08.2018г.

на

изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 7 /седем/ кв.м., брой етажи: 1
/един/, предназначение: Сграда за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: няма, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С
ИДЕНТИФИКАТОР 37376.736.19-държавна собственост, местност „МЕРАТА”, за
сумата от 502 лв. (Петстотин и два лева) без ДДС, съгласно оценка на лицензиран
оценител за оценка на недвижими имоти. При изразено желание от ОДЗ-Плевен да
закупи сградата, кметът на Община-Кнежа да сключи договор за покупко-продажба. В
случай, че в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаване на предложението,
ОДЗ-Плевен не изпрати писмен отговор или писмено откаже да изкупи сградата,
задължава кмета на Общината да продаде описаната сграда чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване при същите условия предложени на ОДЗ-Плевен.“
3. точка 1 става точка 3 в проекта за решение, като тя гласи следното:
„Да се извърши продажба на недвижим имот, находящ се в землището на гр.
Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
както следва:
- Сграда с идентификатор 37376.736.19.2 в гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, сградата е разположена в ПИ с
идентификатор 37376.736.19 със застроена площ 7 /седем/кв. м., брой етажи:1/един/,
Предназначение: Сграда за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: няма.
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4. останалите точки се преномерират по следният начин: т. 3 става т. 4, т. 4
става т. 5, т. 5 става т. 6, т. 6 става т. 7, т. 7 става т. 8, т. 8 става т. 9, т. 9 става т. 10 и т.
10 става т. 11., като текстовете им се запазват непроменени.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Г-н Валери Лачовски напусна залата.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.4 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 №823
На основание чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8
във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с Искане с вх.№ 9400-341/08.05.2019 г. от Николай ***** Пейчовски,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Определя начална тръжна цена в размер на 502,00/Петстотин и два/ лв. без
ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител за оценка на недвижими имоти.
2. ОбС-Кнежа възлага на кмета на Общината да предложи на ОБЛАСТНА
ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” /ОДЗ/–гр.Плевен да изкупи при условията на чл.66, ал.1
във връзка с чл.33, ал.1 от Закона за собствеността-СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР
37376.736.19.2 в гр.Кнежа, общ.Кнежа, обл.Плевен по кадастралната карта и
кадастралните

регистри,

одобрени

със

Заповед

РД-18-1431/07.08.2018г.

на

изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 7 /Седем/ кв.м., брой етажи: 1
/Един/, предназначение: Сграда за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: няма, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С
ИДЕНТИФИКАТОР 37376.736.19-държавна собственост, местност „МЕРАТА”, за
сумата от 502лв. (Петстотин и два лева) без ДДС, съгласно оценка на лицензиран
оценител за оценка на недвижими имоти. При изразено желание от ОДЗ-Плевен да
закупи сградата, кметът на Община-Кнежа да сключи договор за покупко-продажба. В
случай, че в 10 /Десет/ дневен срок, считано от датата на получаване на предложението,
ОДЗ-Плевен не изпрати писмен отговор или писмено откаже да изкупи сградата,
задължава кмета на Общината да продаде описаната сграда чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване при същите условия предложени на ОДЗ-Плевен.
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3. Да се извърши продажба на недвижим имот, находящ се в землището на гр.
Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
както следва:
- Сграда с идентификатор 37376.736.19.2 в гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, сградата е разположена в ПИ с
идентификатор 37376.736.19 със застроена площ 7 /Седем/ кв. м., брой етажи:1/Един/,
Предназначение: Сграда за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: няма.
4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка остават за сметка на
участника, обявен от комисията за спечелил търга, и се възстановяват от него преди
сключване на договора за покупко – продажба.
5. Продажната цена, определена след провеждане на публичния търг с явно
наддаване, следва да се заплати от обявения за спечелил търга участник, преди
сключване на договора за покупко – продажба, по сметка посочена в заповедта, въз
основа на която се сключва договора.
6. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
7. До участие в търга 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.
8. Обявлението за провеждане на публичния търг с явно наддаване да се
публикува на интернет страницата на Община Кнежа, както и на таблото за обяви в
сградата на Община Кнежа и РТВ – Кнежа.
9. Възлага на Кмета на Община Кнежа организацията по провеждане на
публичния търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост,
съгласно горните решения.
10. Въз основа на резултата от проведения търг, Кметът на Общината да издаде
заповед и да сключи договор със спечелилия търга, в нормативно регламентираните
срокове.
11.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година в частта,
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регламентираща управлението на имоти –общинска собственост, съгласно горните
решения.

2.5 Докладна записка с вх. №0800-133-1/20.05.2019 г. от Капка Митева –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на кмета на община
Кнежа за вземане на решения на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК – гр. Плевен, 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 2.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №824
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 198е,
ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие представителят на Община Кнежа за извънредното заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК – гр. Плевен, което ще се проведе на
17.06.2019 г., да гласува за :
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а) приемане на „Подробна инвестиционна програма за 2019 г.“ на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Плевен;
б) приемане на „Годишен финансов отчет за 2018 г.“ на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Плевен;
в) приемане на решения по въпроси, възникнали на регулярната работна среща
между Асоциация по ВиК – Плевен и „ВиК“ ЕООД– Плевен;
г) приемане на други решения от Общото събрание като гласува, както прецени
за целесъобразно.
2. Общински съвет – Кнежа определя Капка ***** Митева – зам.-кмет на
Община Кнежа да замести кмета на Общината на извънредното заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК – Плевен, което ще се проведе на 17.06.2019 г., като и
предоставя мандат в обема, който е предоставен на кмета на Общината, съгласно т.1.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.

2.6 Молба с вх. №9400-382/28.05.2019 г. от Силвия Върбанова, докладва гжа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
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., както следва:
№ по
ред
1.

2.

Позиция
Дейност “Общинска
администрация“
& 10-00“Издръжка“
Дейност “Общинска
администрация“
& 42-14“Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет“

План било

Разлика

497 315

План
става
496 315

21 000

22 000

+1 000

-1 000
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2. Средствата в размер на 1 000 /Хиляда/ лева да бъдат преведени като
еднократна помощ на Силвия

Върбанова, майка и законен представител на

малолетната ***** ***** *****.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 2.6 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 №825
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
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., както следва:
№ по
ред
1.

2.

Позиция

План било

Дейност “Общинска
администрация“
& 10-00“Издръжка“
Дейност “Общинска
администрация“
& 42-14“Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет“

Разлика

497 315

План
става
496 315

21 000

22 000

+1 000

-1 000

2. Средствата в размер на 1 000 /Хиляда/ лева да бъдат преведени като
еднократна помощ на Силвия

Върбанова, майка и законен представител на

малолетната ***** ***** *****.

ПО ТРЕТА ТОЧКА – Други.
Нямаше желаещи да вземат отношение.
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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 1730 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галина Божилова/

/Катя Герговска/
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