ПРОТОКОЛ
№78
Днес, 31 юли 2019 г., се проведе редовното за м. юли 2019 година заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
16 от общо 17 общински съветници. От заседанието отсъства г-н 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 редовното за м. юли 2019 година заседание на Общинския
съвет.
Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН
1.

Р Е Д:

Отчет за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за

периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
2.

Отчет за изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за

периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
3.

Приемане на отчет за изпълнение на Бюджет 2018 г.

4.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за

периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
5.

Информация за дейността на РУ-МВР за периода от 01.01.2019 г. до

30.06.2019 г.
6.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1) Докладна записка с вх. №0800-173/04.07.2019 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно приемане на Наредба за изменение и
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допълнение на Наредба № 24 за опазване на околната среда и управление на
отпадъците на територията на Община-Кнежа.
2) Докладна записка с вх. №0800-190-1/19.07.2019 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.
3) Докладна записка с вх. №0800-185-1/19.07.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно издаване на Запис на заповед от Община Кнежа в полза на
Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, чрез Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /ОП РЧР/,
обезпечаващ авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.040-0081 – С01 от 27.05.2019 г. за
проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа“,
сключен между Община Кнежа и МТСП.
4) Докладна записка с вх. №0800-192-1/19.07.2019 г. от Капка Митева – зам.кмет на Община Кнежа, относно сключване на споразумение за предоставяне на
Механизма лична помощ.
5) Докладна записка с вх. №0800-184-1/19.07.2019 г. от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет на показателите по чл. 14 от Закона за
публичните финанси на подсектор „Местно управление“ – МБАЛ-Кнежа ЕООД за 2018
г.
6) Докладна записка с вх. №0800-188-1/19.07.2019 г. от от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно изготвяне на писмен отчет за получените
командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за второто тримесечие на 2019 г. на
основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната.
7) Докладна записка с вх. №0800-181-1/15.07.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект по чл. 56,
ал. 1 от ЗУТ.
8) Докладна записка с вх. №0800-182-1/15.07.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на
ПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен кабел
НН“ захранващ съществуваща сграда с идентификатор 37376.731.81.1 в ПИ 731.81
местност „Мерата“, в землището на гр. Кнежа.
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9) Докладна записка с вх. №0800-191-1/19.07.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно учредяване право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот.
10) Докладна записка с вх. №0800-183-1/19.07.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване на земеделска земя – общинска собственост
под наем по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ.
11) Молба с вх.№9400-522/19.07.2019 г. от жители на гр. Кнежа, живущи в бл.
„Средна гора“ вх. А.
7. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
3.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
4.

Ирена Латинска - Ружова – юрисконсулт при Община Кнежа;

5.

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

международно сътрудничество" при Община Кнежа;
6.

Илко Островски - гл. експерт при Община Кнежа;

7.

Александра Нинова - гл. експерт при Община Кнежа.

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 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“ – 1.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за дейността на Общински съвет-Кнежа и
неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Страница 3 от 30

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.
Г-н Шарабански изказа мнение, че е смятал да подкрепи Отчета, но в момента
ще гласува против, тъй като според него неговото цялостно изчитане не го прави поважен от всички останали материали и докладни записки. Той смята, че е много поважно за гражданите да бъдат подробно запознати с промените, които се налагат в
Наредба № 24 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на
територията на Общината.
Г-жа Герговска отговори, че съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА е длъжна да
разгласи отчета за дейността.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №840
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-град Кнежа приема Отчета за дейността на съвета и на
комисиите към него за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет-град Кнежа и комисиите
към него за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за изразходваните средства от Общински
съвет-Кнежа за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г., докладва г-жа Катя Герговска.
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Г-жа Герговска направи отчет на изразходваните средства от бюджета на
Общински съвет до момента, като обобщи данните в приложената към докладната
записка справка, а именно:
Общо предвиденият бюджет на Общински съвет-Кнежа за 2019 г. възлиза на 159
739 лв. От тях до момента са изразходени 71 852 лв. Основните разходи са за:
възнаграждения на общинските съветници - 58 459 лв., което е 45% от плана на
бюджета; разходи за осигуровки – 10 765 лв., което е 43% от плана на бюджета; за
издръжка на Общински съвет от заложени като план 5 000 лв. до момента са
изразходени 2 118 лв. - за минерална вода, консумативи и обслужване на копирна
машина, канцеларски материали и външни услуги и в т.ч. 500 лв. отпуснати под
формата на еднократна помощ на база решение на Общински съвет. За членски внос на
общински съвет в НАПОС – РБ от предвидени 550 лв. са изразходени 510 лв., което е
93% от плана на бюджета.
Като цяло за полугодието са изразходени 45% от средствата, предвидени в
бюджета на Общински съвет.
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
изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за периода 01.01.2019 г. –
30.06.2019 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №841
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение Отчета за изразходваните средства от Общински съветКнежа за периода 01.01.2019 година – 30.06.2019 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Приемане на отчет за изпълнение на Бюджет 2018 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 за
изпълнение на Бюджет 2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 4.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №842
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 50 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:
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1. Приема уточнения план за приходите по бюджета на Община Кнежа за
2018 година в размер на 12 483 026 лв.
1.1. имуществени и други данъци
1.2. неданъчни приходи

754 200 лв.
3 263 426 лв.

1.3. обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности от ЦБ

6 514 702 лв.

1.4. обща изравнителна субсидия и други трансфери за
местни дейности от ЦБ
1.5. целева субсидия за капиталови разходи
1.6. целеви трансфери
1.7. трансфери между бюджети

839 000 лв.
196 600 лв.
99 929 лв.
373 353 лв.

1.8. трансфери между бюджети и сметки за средствата
от Европейския съюз

- 138 883 лв.

1.9. трансфери от/за държавни предприятия и други лица,
вкл. в КФП

343 478 лв.

1.10. временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз

- 585 660 лв.

1.11. събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети,
сметки и фондове
1.12. получени краткосрочни заеми от други лица в страната
1.13. друго финансиране
1.14. остатък в левове по сметки от предходен период

- 98 232 лв.
510 000 лв.
69 932 лв.
341 181 лв.

2. Приема уточнения план на разходите по бюджета на Община Кнежа за
2018 година в размер на 12 483 026 лв.:
1.1. функция „Общи държавни служби“
1.2. функция „Отбрана и сигурност“
1.3. функция „Образование“
1.4. функция „Здравеопазване“
1.5. функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

1 643 102 лв.
145 455 лв.
6 300 684 лв.
451 957 лв.
676 212 лв.

1.6. функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
2 422 921 лв.
1.7. функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
1.8. функция „Икономически дейности и услуги“

713 303 лв.
61 227 лв.
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1.9. функция „Разходи, некласифицирани в други функции“
(Резерв и разходи за лихви)

68 165 лв.

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Кнежа за 2018
година в размер на 11 843 388 лв.
3.1. ОБЩО ПРИХОДИ

11 843 388 лв.

3.1.1. Приходи с държавен характер – общо
7 088 032 лв.
 неданъчни приходи

135 341 лв.

 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ
6 514 702 лв.


целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи

71 392 лв.

 целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА

87 705 лв.

 трансфери между бюджети – получени трансфери
 трансфери от МТСП по програми за временна заетост

295 286 лв.
79 566 лв.

 трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз
- 14 582 лв.
 трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП
2 500 лв.
 временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз

1 340 лв.

 събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други бюджети,
сметки и фондове

120 859 лв.

 остатък в левове по сметки от предходен период 01.01.2018 г. 312 262 лв.
 наличност по сметки в края на периода към 31.12.2018 г.

- 518 339 лв.

3.1.2. Приходи с общински характер – общо /Приложение №1/ 4 755 356 лв.


имуществени данъци



неданъчни приходи



обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от

727 957 лв.
2 783 516 лв.

ЦБ

839 000 лв.



целева субсидия за капиталови разходи

125 208 лв.



възстановени трансфери в ЦБ

- 6 771 лв.
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трансфери между бюджети – получени трансфери



трансфери между бюджети – предоставени трансфери



трансфери между бюджети и сметки за средствата
от Европейския съюз

178 501 лв.
- 144 281 лв.

- 148 880 лв.

 трансфери от/за държавни предприятия и други и лица, включени в
КФП

340 978 лв.

 временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз

- 476 707 лв.

 временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства 52 964 лв.
 получени краткосрочни заеми от банки в страната

279 385 лв.

 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната

- 278 778 лв.

 получени краткосрочни заеми от други лица в страната

510 000 лв.

 друго финансиране

70 472 лв.

 събрани средства и извършени плащания от/за сметки на други
бюджети, сметки и фондове

4 482 лв.

 остатък в левове по сметки от предходен период 01.01.2018 г. 28 919 лв.
 наличност по сметки в края на периода към 31.12.2018 г.

- 130 609 лв.

4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Кнежа за 2018
година по отношение на разходите в размер на 11 843 388 лв.
4.1. функция „Общи държавни служби“
4.2. функция „Отбрана и сигурност“
4.3. функция „Образование“

1 549 042 лв.
110 519 лв.
6 026 010 лв.

4.4. функция „Здравеопазване“

409 802 лв.

4.5. функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

662 539 лв.

4.6. функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
2 274 235 лв.
4.7. функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
4.8. функция „Икономически дейности и услуги“

705 466 лв.
59 197 лв.

4.9. функция „Разходи, некласифицирани в други функции“
(Резерв и разходи за лихви)

46 578 лв.

5. Приема доклад към сборния отчет за касово изпълнение на бюджета на
Община Кнежа към 31.12.2018 г.;
Страница 9 от 30

6. Приема отчета на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2018
г.;
7. Приема информация за общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона
за общинския дълг;
8. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2018 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет-Кнежа за период 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета.
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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 3.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №843
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 във връзка с чл. 44,
ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за
период 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
Г-н Симеон Шарабански поиска думата за да обясни отрицателния си вот. Той
обясни, че е забелязал несъответствие в Отчета – на стр. 50 от Отчета, Решение № 824
по Протокол №75 от 31.05.2019 г. е записано като изпълнено, а от присъствения лист от
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проведеното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – гр. Плевен,
състояло се на 17.06.2019 г. е видно, че не е присъствал представител на Община
Кнежа. Според него общинските съветници не могат да са сигурни във верността и
точността на предоставения Отчет.
Г-жа Герговска изказа мнение, че изнесените в отчета данни са проверими, и ако
въпросът е бил повдигнат на заседанията на някоя от постоянните комисии, то в
момента на заседанието би било възможно да се внесе яснота и да се даде отговор на
въпроса.
Г-н Цанковски каза, че също е повдигал въпроса за цитираната докладна
записка, но не е получил никакъв отговор.

ПО ПЕТА ТОЧКА - Информация за дейността на РУ МВР за периода от
01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., докладва г-жа Герговска.
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 ПЕТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №844
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Приема Информацията за дейността на РУ МВР за периода от 01.01.2019 г. до
30.06.2019 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
6.1 Докладна записка с вх. №0800-173/04.07.2019 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 24 за опазване на околната среда и
управление на отпадъците 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.
Г-н Шарабански поиска и изчете текста на членовете и параграфите в които има
изменения и допълнения.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №845
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация, чл.22, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, чл.10, ал.2, чл.11,
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ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с Протест с № 02278/
05.06.2019 г. от Окръжна прокуратура-гр.Плевен до Административен съд-гр.Плевен и
образувано административно дело № 656/2019 г. по описа на съда, предлагам
Общински съвет - Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24
за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на
Община-Кнежа.

§1. Член 35 се изменя така:
„Чл.35.Дейностите по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и
обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи документ,
издаден по реда на Закона за управление на отпадъците.”

§2. В чл.71, ал.1 се изменя така:
„(1) Дейностите по събиране, временно съхраняване и транспортиране на
излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват лица притежаващи
документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците или сключен договор
с кмета на Община Кнежа за извършване на тези дейности.”

§3. В ал.2 на чл.77 се правят следните изменения:
„ т.1. премахване на сгради с разгърната площ /РЗП/, по-малка от 300 кв.м.”
„ т.2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв.м.”
„т.3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв.м.”
„ т.4. строежи на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв.м.”

§4. Отменя се член 85.

§5. В член 88 се правят следните изменения и допълнения:
- Алинея 1 се изменя и допълва така:
„(1) Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за
разделно събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени
битови отпадъци или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ
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тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено
място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени
отпадъци;
2. не спазва изискванията на чл.50 от Наредбата;
3. не събира разделно отпадъчни материали от хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло, съгласно чл.53 от Наредбата.
-Алинея 2 се изменя и допълва така:
„(2) При извършване на повторно нарушение, се налага глоба в двоен размер на
първоначално наложената, но не по-голяма от максимално предвидената по ал. 1.”
- Създава се нова алинея 3:
„(3) Наказва се с глоба от 2 000 до 5 000 лв. физическо лице, което
нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на
неопасни отпадъци.”
- Създава се нова алинея 4:
„(4) При повторно нарушение по ал.3 се налага глоба в размер от 4 000 до 10
000лв.”
- Създава се нова алинея 5:
„(5) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. не спазва изискванията на чл.50 от Наредбата;
2. не събира разделно отпадъчни материали от хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло, съгласно чл.53 от Наредбата;
3. не е създадена вътрешна организация по чл.54 от Наредбата.”
- Създава се нова алинея 6:
„(6) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000лв.
едноличен търговец или юридическо лице, което нерегламентирано изгаря или
извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.”
- Създава се нова алинея 7:
„(7) При повторно нарушение на ал.6 се налага имуществена санкция в размер
от 20 000 до 100 000лв.”

§6. Член 89 се отменя.

§7. Член 90 се изменя така:
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„Чл.90. Наказва се с имуществена санкция от 1 400 до 4 000лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за
това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване
на количество битови отпадъци по чл.67, ал.8 от Закона за местните данъци и такси.”

§8. Член 91 се изменя така:
„Чл.91.Наказва се с имуществена санкция от 3 000 до 10 000лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите относно събирането,
включително разделното, съхраняването, транспортирането или третирането на битови
или строителни отпадъци.”

§9. В член 92 правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя и допълва така:
„(1) Наказва се с имуществена санкция от 3 000 до 10 000лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което извършва продажба на портативни и/или автомобилни
батерии и акумулатори на крайни потребители в търговски обект, където няма
поставени на видно място табели, съдържащи необходимата информация относно
възможностите за обратно приемане на негодни за употреба портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори в съответствие с изискванията на наредбата по чл.
13, ал. 1 от ЗУО.
2. Алинея 2 се изменя и допълва така:
„(2) Наказва се с имуществена санкция от 3 000 до 10 000лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и
третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, образувани от
пусканите на пазара от него батерии и акумулатори;
2. поставя НУБА в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци;
3. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места
и/или излива електролит от тях;
4. не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на
събраните от него батерии и акумулатори в законоустановения срок.”
3. Алинея 3 се изменя и допълва така:
„(3) При повторно нарушение по ал.1 и ал.2 се налага имуществена санкция в
размер от 6 000 до 20 000лв.”
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§10. В член 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя и допълва така:
„(1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10000лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и
третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/,
образувано от пусканото на пазара от него електрическо и електронно оборудване
/ЕЕО/;
2. умишлено нарушава целостта на излезли от употреба газоразрядни лампи и
електронно-лъчеви тръби, освен ако притежава разрешение или комплексно
разрешително по чл.35 от ЗУО за тази дейност;
3. събира и съхранява на открито или в отворени съдове или контейнери
ИУЕЕО, в т.ч и на газоразрядни лампи.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При повторно нарушение по ал.1 се налага имуществена санкция в размер
от 6 000 до 20 000лв.”

Добавя се нов § 7 в преходни и заключителни разпоредби:
„§7. Наредбата за изменение и допълнение на наредба №24 влиза в сила три дни
от публикуването й на интернет страницата на Община Кнежа”.

Г-жа Герговска обърна внимание, че предложените и вече приети изменения в
Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на
Община-Кнежа са съобразени изцяло с измененията и допълненията в Закона за
управление на отпадъците.

6.2 Докладна записка с вх. №0800-190-1/19.07.2019 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.
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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 6.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №846
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) по Протокол
№68/30.01.2019 г. и Решение №740/30.01.2019 г. за приемане бюджета на община
Кнежа за 2019 г., Приложение №6 – Поименен списък за разпределение на
капиталовите разходи по източник на финансиране, както следва:
Целева субсидия
за капиталови
разходи
Проектно
предложение по
обекти

Капиталови
Капиталови
разходи
разходи
финансирани финансирани от
от
постъпления от
собствени
продажба на
приходи
общински
активи

Предоставени
целеви
субсидии и
трансфери от
държавния
бюджет и
трансфери от
други бюджетни
организации
§31-11

Разлика
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Посетителски
център, разположен
на територията на
лесопарк „Гергана“,
гр. Кнежа, ПИ с
идентификатор
№37376.592.1 по КК
на
гр.
Кнежа,
Община Кнежа
Съфинансиране по
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“
Изграждане на 2
броя
детски
площадки
Придобиване
на
детски съоръжения
за Детска ясла №1,
гр. Кнежа
Придобиване
на
климатик за Детска
ясла №1, гр. Кнежа

план
било

план
става

63 622

63 621

102 363

102 363

6 980

6 981

план
било

план
става

план
било

план
става

план
било

план
става

-1

0

6 534

+6 534

19 696

19 696

+1

6 394

12 280

+5886

0

1 950

+1 950

2. Изменя Приложение №5 – Справка проект за разпределение на разходите за
делегиране от държавата дейности и общински дейности за 2019 г. на Община Кнежа,
функция „Общи държавни служби“, дейност „Общинска администрация“, както следва:
наименование на параграфа
§§ 10-00 „Издръжка“

план било

план става

разлика

497 315

490 781

6 534

6.3 Докладна записка с вх. №0800-185-1/19.07.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно издаване на Запис на заповед от Община Кнежа в
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полза на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, чрез Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена
за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 /ОП РЧР/, обезпечаващ авансовото плащане по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР0012.040-0081 – С01 от 27.05.2019 г. за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в община Кнежа“, сключен между Община Кнежа и МТСП,
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 6.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №847
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 Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.040-0081 – С01 от
27.05.2019 г. за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Кнежа“, сключен между Община Кнежа и МТСП, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Упълномощава кмета на община Кнежа да издаде Запис на заповед, без
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да
било характер, платима на предявяване в полза на МТСП, чрез Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в размер на
20 216,44 лева (Двадесет хиляди двеста и шестнадесет лева и 44 ст.) за обезпечаване на
100% от стойността на авансовото плащане по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.040-0081 – С01 от
27.05.2019 г. за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Кнежа“, сключен между Община Кнежа и МТСП.
2. Възлага на кмета на община Кнежа да подготви необходимите документи за
искане за авансовото плащане по горепосочения договор и да ги подаде по електронен
път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Европейския съюз /ИСУН 2020/.

6.4 Докладна записка с вх. №0800-192-1/19.07.2019 г. от Капка Митева –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно сключване на споразумение за предоставяне
на Механизма лична помощ, 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 с направеното
изменение, а именно:
т.3. „На основание чл. 60 от АПК, предвид обстоятелството налагащо
подписване на Споразумението в срок до 05.08.2019г., Общински съвет-Кнежа
допуска предварително изпълнение на решението“.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението на ПК по Етика.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се подкрепи
предложението на ПК по Етика.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се подкрепи предложението на ПК по Етика.
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Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се подкрепи
предложението на ПК по Етика.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.4 от Дневния ред – предложението на ПК по Етика.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №848
На основание чл. 59 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Одобрява подписването на Споразумение за предоставяне на Механизма
лична помощ между Кмета на община Кнежа, Управителя на НОИ и Изпълнителния
директор на АСП, по реда на чл. 2, ал. 11 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г.;
2. Упълномощава кмета на община Кнежа да подпише Споразумението за
предоставяне на Механизма лична помощ.
3. На основание чл. 60 от АПК, предвид обстоятелството налагащо подписване
на Споразумението в срок до 05.08.2019 г.,Общински съвет-Кнежа допуска
предварително изпълнение на решението.

6.5 Докладна записка с вх. №0800-184-1/19.07.2019 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет на показателите по чл. 14 от Закона
за публичните финанси на подсектор „Местно управление“ – МБАЛ-Кнежа ЕООД
за 2018 г., докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
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 6.5 от Дневния ред – предложението за решение на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №849
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 50 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. Приема отчетна информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси, т.е. отчета на показателите по чл. 14 от същия закон на подсектор „Местно
управление“ – МБАЛ-Кнежа ЕООД за 2018 година.

6.6 Докладна записка с вх. №0800-188-1/19.07.2019 г. от от Цветомир
Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа, относно изготвяне на писмен отчет за
получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за второто
тримесечие на 2019 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
получените командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за второто тримесечие на
2019 г. за информация.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.6 от Дневния ред – предложението за решение 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 №850
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, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема за информация Отчет за получените командировъчни пари от кмета
на Община Кнежа за второто тримесечие на 2019 г.
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6.7 Докладна записка с вх. №0800-181-1/15.07.2019 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 устройството и развитието на територията на общината
предлага:
1. Да се коригира допуснатата техническа грешка в размерите на търговския
павилион, като те са 300 см./400 см./300 см.
2. В проекта за решение след думите „съществуващ парк“ да се добави и името
на парка – Ахтирка.
3. Приема докладната записка с направените корекции и допълнение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
предложението за решение на ПК по ТСУ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.7 от Дневния ред – предложението за решение на ПК по ТСУ.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №851
На основание чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, 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 на Община Кнежа приема представената схема за поставяне
на преместваем обект по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – „ТЪРГОВСКИ ПАВИЛИОН“ с размери
300/400 см. с височина 300 см. в имот с идентификатор 37376.1001.1843 гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, на асфалтова площадка в съществуващ парк - Ахтирка.
Схемата е одобрена от главния архитект на Община Кнежа съгласно чл. 56, ал. 2
от ЗУТ.
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6.8 Докладна записка с вх. №0800-182-1/15.07.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура за
изграждане на „Външен кабел НН“ захранващ съществуваща сграда с
идентификатор 37376.731.81.1 в ПИ 731.81 местност „Мерата“, в землището на гр.
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 икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
предложението за решение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №852
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпило заявление
№АБ 20-13 от 12.07.2019 г., Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за изграждане на „Външен кабел НН“ захранващ съществуваща сграда с
идентификатор 37376.731.81.1 в местност „“Мерата“ в землището на гр. Кнежа ЕКАТЕ
37376, община Кнежа, област Плевен от новопредвиден трафопост в ПИ 37376.731.83.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на /ПУП-ПП/ за мрежите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за изграждане на „Външен кабел НН“
захранващ съществуваща сграда с идентификатор 37376.731.81.1, местност „“Мерата“
в землището на гр. Кнежа ЕКАТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен от
новопредвиден трафопост в ПИ 37376.731.83.
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3. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава
предварително съгласие за право на преминаване на линейни обекти от техническата
инфраструктура през имот общинска собственост на Община Кнежа – през ПИ
37376.731.55 – полски път собственост на Община Кнежа, за изграждане на „Външен
кабел НН“ захранващ съществуваща сграда с идентификатор 37376.731.81.1, местност
“Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен от новопредвиден
трафопост в ПИ 37376.731.83.
Предварителното съглаие важи за срок от десет години.
4. Общинският съвет на Община Кнежа дава предварително съгласие за
учередяване право на прокарване през ПИ 37376.731.55 – полски път собственост на
Община Кнежа, за изграждане на „Външен кабел НН“ захранващ съществуваща сграда
с идентификатор 37376.731.81.1, местност “Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен от новопредвиден трафопост в ПИ 37376.731.83.

6.9 Докладна записка с вх. №0800-191-1/19.07.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно учредяване право на прокарване на отклонения
от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински
имот, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №853
На основание чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 67, ал. 2 от ЗЕ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация

и във връзка със

Заявление № АБ 25-85 от 13.06.2019 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за
издаване на заповед за право на прокарване на кабел НН през имоти общинска
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собственост за обект „Външно кабелно електрозахранване НН на „Филиал за спешна
медицинска помощ, навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг в УПИ IV2968, поземлен имот с идентификатор 37376.1002.2968 в кв. 183 по плана на гр.
Кнежа“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на прокарване и сервитутни права през
поземлен имот-публична общинска собственост с идентификатор 37376.1002.2968 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кнежа, одобрени със Заповед РД18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК на трасе на кабел НН през имот общинска
собственост за обект „Външно кабелно електрозахранване НН на „Филиал за спешна
медицинска помощ, навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг в УПИ IV2968, поземлен имот с идентификатор 37376.1002.2968 в кв. 183 по плана на гр. Кнежа“
в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Засегнатата площ от имота е в размер на 0,330 дка.
Обща дължина на трасето:157,16 м.
2. Титулярът на учреденото право на прокарване не трябва да влошава условията
за застрояване на поземления имот, да препятства установения начин на трайно
ползване на поземления имот и да не засяга разрешени строежи или съществуващи
сгради.
3. Възлага на Кмета на Община Кнежа да организира изпълнението на
решението.

6.10 Докладна записка с вх. №0800-183-1/19.07.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване на земеделска земя – общинска
собственост под наем по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, 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.
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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 6.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 3.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №854
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 6,
т. 2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие да се предостави под наем по реда на
чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, без провеждането на търг или конкурс за срок от 10 /десет/
години на „Аспарухов вал“ ЕООД с ЕИК 816088636 със седалище и адрес на
управление: гр. Кнежа, община Кнежа, ул. „23-ти септември“ № 6А, следният
общински имот:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 37376.597.25 /три, седем, три, седем, шест,
точка, пет, девет, седем, точка, две, пет/ гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ 26305 кв. м. /Двадесет и
шест хиляди триста и пет квадратни метра/, нива, местност „Криволя“, категория 4,
стар идентификатор: няма, номер по предходния план: 597025 /пет, девет, седем, нула,
две, пет/, при съседи: 37376.597.44, 37376.735.491, 37376.597.402, 37376.597.5,
37376.735.1.
2. Описаният подробно в т. 1.1 имот да служи единствено и само за изграждане
на овощна градина, съгласно изготвения от „Аспарухов вал“ ЕООД – Бизнес план.
3. Общински съвет-Кнежа определя „Аспарухов вал“ ЕООД с ЕИК 816088636 да
заплаща наем след петата година от засаждането на овощните дървета върху
общинския имот, като цената да бъде, средна рентна цена за декар за съответната
година за землище Кнежа.
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4. Общински съвет-Кнежа упълномощава Кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по предоставянето на имота по т. 1.1, както и да издаде
заповед и да сключи договор за отдаване под наем въз основа на настоящето решение.
5. „Аспарухов вал“ ЕООД, ежегодно да представя отчет по изпълнението на
Бизнес плана.
6.

Общински

съвет-Кнежа

актуализира

Програмата

за

управление

и

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

Г-н Симеон Шарабански поиска думата за да обясни отрицателния си вот.
Той изказа мнение, че Общински съвет-Кнежа не може да вземе такова решение
по няколко причини, а именно:
Общински съвет иска да отдаде терен на общинско търговско дружество без
търг и конкурс. Съгласно ЗСПЗЗ, свободни общински земи които не са обработваеми в
период от 2 и повече стопански години могат да бъдат отдадени по този начин, но в
случая, на следващата година тази земеделска земя става обработваема и тази
процедура не може да се ползва повече, тоест по този начин тя може да бъде отдадена
за срок само от 1 стопанска година.
Г-н Шарабански обясни, че на комисии е коментирано, защо с оглед на това че
се създава трайно насаждение, чийто амортизационен срок е 25-30 години, се предлага
вариант за 10 годишен договор за наем и какво ще се случи след това със тази
инвестиция, но отговорът, който тогава е получил е бил незадоволителен.
Г-н Шарабански също така обясни, че с оглед дългосрочната инвестиция, му е
направило впечатление, че в предложения Бизнес план не е описан извършен почвен и
климатичен анализ на терена. На комисии е пояснено, че такъв анализ не е правен, но
има предвиждане овощните насаждения да бъдат поливани гравитачно. Г-н
Шарабански обясни, че за да се поливат определени площи е нужно разрешение от
Басейнова дирекция – гр. Плевен, но то се дава след представяне на проект за
прогнозни количества, дебит и срокове.
Той подробно разясни изискванията на РИОКОЗ във връзка със санитарно –
охранителните зони.
Г-н Шарабански попита защо не е отразена върху кадастралната карта на
землището санитарно-охранителната зона, след като съгласно Наредбата за санитарноСтраница 28 от 30

охранителните зони, Басейнова дирекция е задължена в срок от 10 дни от приемането
да уведоми администрацията.
Г-н Шарабански поясни, че всяко лице, което извършва нерегламентирани от
закона действия в санитарно-охранителните зони освен сериозни глоби – от 1 000 до
5 000 лв, може да бъде подведено и под наказателна отговорност и осъдено на
лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години.
Според него, има възможност материалът да бъде върнат за преразглеждане –
било то от кмета на общината, от прокурор, от областен управител. Ако това не бъде
сторено, съгласно Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, всеки
гражданин би могъл да заведе дело и да търси обезщетение за нанесени вреди.

6.11 Молба с вх.№9400-522/19.07.2019 г. от жители на гр. Кнежа, живущи в
бл. „Средна гора“ вх. А, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага следното решение:
1. Приема становището на Общинска администрация, че Община Кнежа в
качеството си на собственик на апартамент в бл. „Средна гора“ вх. А., може да осигури
финансови средства за извършване на ремонт на асансьора в жилищния блок до
размера на притежаваните идеални части от общите части на сградата.
2. Копие от становището от Общинска администрация да бъде изпратено на
молителите за информация.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага:
1. Приема становището на Общинска администрация, че Община Кнежа в
качеството си на собственик на апартамент в бл. „Средна гора“ вх. А., може да осигури
финансови средства за извършване на ремонт на асансьора в жилищния блок до
размера на притежаваните идеални части от общите части на сградата.
2. Решението на Общински съвет-Кнежа да бъде изпратено за сведение на
молителите ведно със становището на Общинска администрация.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.11 от Дневния ред – последното постъпило предложение - предложението за
решение на ПК по Бюджет и финанси.
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Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №855
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 48, ал. 3 от Закона за управление на етажната
собственост, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема становището на Общинска администрация, че Община Кнежа в
качеството си на собственик на апартамент в бл. „Средна гора“ вх. А., може да осигури
финансови средства за извършване на ремонт на асансьора в жилищния блок до
размера на притежаваните идеални части от общите части на сградата.
2. Решението на Общински съвет-Кнежа да бъде изпратено за сведение на
молителите ведно със становището на Общинска администрация.

ПО СЕДМА ТОЧКА – Други.
Г-жа Герговска информира присъстващите, че е направено дарение от жител на
гр. Кнежа – Първан Кутински, като прочете на присъстващите съдържанието на
Свидетелството за дарение. Г-жа Герговска поясни, че това не е първото дарение, което
той прави и благодари от свое име, от името на Общински съвет и от името на
ползващите организации за неговата активна гражданска позиция.
Нямаше други 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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