ПРОТОКОЛ
№77
Днес, 11 юли 2019 г., се проведе извънредно за м. юли 2019 година заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
12 от общо 17 общински съветници. От заседанието отсъстват Дилян Беновски, Росен
Пещенски, Тодор Патлиджански, Иван Дановски и Николай Бачийски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред за извънредното за м. юли 2019 година заседание на
Общинския съвет.
Общинските съветници приеха с 12 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1) Докладна записка с вх. №0800-176-1/10.07.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно кандидатстване на община Кнежа по обява за извънредна
кампания на Проект „Красива България“.
2) Докладна записка с вх. №0800-177-1/10.07.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от община Кнежа в полза на
ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №15/07/2/0/00492 от
19.04.2018 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за „Проект за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията
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на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по
Договор № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина „Звездица“ с официален
адрес: гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“, сключен между Община Кнежа и
ДФ „Земеделие“.
3) Докладна записка с вх. №0800-178-1/10.07.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед от община Кнежа в полза на ДФ
„Земеделие“, обезпечаващ данък върху добавената стойност към авансовото плащане
по договор №15/07/2/0/00492 от 19.04.2018 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР), на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/
детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади
за енергийно обследване по Договор № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина
„Звездица“ с официален адрес: гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“, сключен
между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Капка Митева – зам.-кмет на на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

4.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
5.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
6.

Галя Шугльова – гл. експерт "Проекти, Европейски фондове и

международно сътрудничество" при Община Кнежа;
7.

Ирена Латинска – Ружова – юрисконсулт при Община Кнежа;

8.

Илко Островски - гл. експерт при Община Кнежа.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: По
докладните записки да се докладва само предложението на вносителя за проект за
решение и становищата на постоянните комисии.
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Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-176-1/10.07.2019 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на община
Кнежа по обява за извънредна кампания на Проект „Красива България“.
докладва г-жа Цветелина Калчева.
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 ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №837
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-град Кнежа подкрепя община Кнежа да кандидатства по
проект „Красива България“, Мярка М01-01 с проектно предложение „Осигуряване на
достъпна среда в сградата на общинска администрация Кнежа (пристройка за
асансьор)“ и одобрява осигуряването на съфинансиране в размер на 14% от общия
бюджет на проекта, но не повече от 16 800,00 / Шестнадесет хиляди и осемстотин/ лв. с
ДДС. Средствата да бъдат осигурени от приходи от продажба на общински имот,
частна общинска собственост.
2. Задължава Кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими
документи за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение в
Регионалното звено в гр. София, съгласно изискванията на Проект „Красива България“.
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ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-177-1/10.07.2019 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед
от община Кнежа в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по
договор №15/07/2/0/00492 от 19.04.2018 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за „Проект за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на Община
Кнежа, съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по Договор №
255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина „Звездица“ с официален адрес: гр.
Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“, сключен между Община Кнежа и ДФ
„Земеделие“, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да бъде отстранена допуснатата техническа грешка в предложения проект за
решение по докладната записка, като се коригира посочената дата на Договора по
следния начин: „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№15/07/2/0/00492 от 18.04.2018 г.“.
2. Да се приеме докладната записка с направените промени.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи проекта за решение на ПК по Бюджет и финанси.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №838
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00492 от 18.04.2018 г., по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
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по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), на мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ за „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6
/шест/ детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени
доклади за енергийно обследване по Договор № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска
градина „Звездица“ с официален адрес: гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“,
сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“ с БУЛСТАТ 121100421, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Кнежа да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на
931 673,77 (Деветстотин тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и три лева
и 0,77 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00492 от
18.04.2018 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), на Мярка-7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за „Проект за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията
на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по
Договор № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина „Звездица“ с официален
адрес: гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“, сключен между Община Кнежа и
ДФ „Земеделие“.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 15/07/2/0/00492 от 18.04.2018 г., и да
ги представи пред ДФ „Земеделие“.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-178-1/10.07.2019 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно издаване на запис на заповед
от община Кнежа в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ данък върху
добавената стойност към авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00492 от
19.04.2018 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/
детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади
за енергийно обследване по Договор № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина
„Звездица“ с официален адрес: гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“, сключен
между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Да бъде отстранена допуснатата техническа грешка в предложения проект за
решение по докладната записка, като се коригира посочената дата на Договора по
следния начин: „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№15/07/2/0/00492 от 18.04.2018 г.“.
2. Да се приеме докладната записка с направените промени.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи проекта за решение на ПК по Бюджет и финанси.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №839
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00492 от 18.04.2018 г., по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), на мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ за „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6
/шест/ детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени
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доклади за енергийно обследване по Договор № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска
градина „Звездица“ с официален адрес: гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“,
сключен между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“ с БУЛСТАТ 121100421, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Кнежа да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на
186 334,75 (Сто осемдесет и шест хиляди триста тридесет и четири лева и 0,75 ст.)
за обезпечаване на 100% от заявения размер на данък добавена стойност по авансовото
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
15/07/2/0/00492 от 18.04.2018 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), на Мярка-7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за
„Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски
заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади за
енергийно обследване по Договор № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина
„Звездица“ с официален адрес: гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“, сключен
между Община Кнежа и ДФ „Земеделие“.
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС по авансовото плащане по договор № 15/07/2/0/00492 от 18.04.2018
г., и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.

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 1725 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галина Божилова/

/Катя Герговска/
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