ПРОТОКОЛ
№79
Днес, 30 август 2019 г., се проведе редовното за м. август 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 Къдрин
Караджов.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Г-жа Герговска поясни на присъстващите, че на свое заседание състояло се порано днешния ден, Временната комисия по избор на съдебни заседатели е излязла с
предложение за удължаване на срока на процедурата за набиране на съдебни
заседатели за Окръжен съд-Плевен и Районен съд-Кнежа. Въпросното предложение е
депозирано в деловодството на Обински съвет-Кнежа и е било разгледано на
съвместното заседание на постоянните комисии към Общински съвет, състояло се също
днес от 16.00 часа.
Г-жа Герговска представи за обсъждане възможността въпросното Предложение
на Временната комисия да бъде включено в проекта за дневен ред.
Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение в две точки, а именно:
1. Да се направи промяна в предложения дневен ред, като:
- на първо място бъде разгледана информацията за готовността на
образователните институции на територията на Община Кнежа за учебната 2019/2020
година;
- на втора позиция да бъде разгледана докладната записка относно връчване на
Почетна значка за цялостен принос в развитието на научно-изследователската дейност
и издигане авторитета на Община Кнежа на научно-изследователския колектив на
Института по царевицата, град Кнежа;
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- на трета позиция да бъде разгледан Доклада

на Временната комисия за

изготвяне на предложения за съдебни заседатели;
- в точка докладни записки г-жа Цолова не предлага промяна.
2. По основните материали и докладните записки да се докладва само
предложението на вносителя за проект за решение и становищата на постоянните
комисии.
Г-жа Герговска поясни мотива с който докладната записка относно връчване на
Почетна значка за цялостен принос в развитието на научно-изследователската дейност
и издигане авторитета на Община Кнежа на научно-изследователския колектив на
Института по царевицата, град Кнежа е поставен на първо място в проекта за дневен
ред.
Тя изтъкна възможността по този начин да се отдаде нужното внимание и да се
внесе по-голяма тържественост при вземането на това решение.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по
направеното от г-жа Цолова предложение в две точки:
1. Да бъде променен дневният в ред в частта на основните материали
2. По основните материали и докладните записки да се докладва само
предложението на вносителя за проект за решение и становищата на постоянните
комисии.
Гласували: „За“ – 4; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – 12.
Предложението на г-жа Цолова не се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред с направеното предложение за включване на допълнителен
материал към предварително обявения дневен ред за редовното за м. август 2019
година заседание на Общинския съвет.
Общинските съветници с 14 гласа - „За“; 1 глас - „Против“ и 1 глас - „Въздържал
се“ приеха следния

ДНЕВЕН

1.

Р Е Д:

Докладна записка с вх. №0800-208-1/20.08.2019 г. от Илийчо Лачовски –

кмет на Община Кнежа, относно връчване на Почетна значка за цялостен принос
в развитието на научно-изследователската дейност и издигане авторитета на
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Община

Кнежа

на

научно-изследователския

колектив

на Института по

царевицата, град Кнежа.
2.

Доклад с вх.№ 0800-212/21.08.2019 г. на Комисията за изготвяне на

предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен и Районен съд–
Кнежа, избрана с Решение №829/28.06.2019 г. на Общински съвет – Кнежа.
3. Информация за готовността на образователните институции на
територията на Община Кнежа за учебната 2019/2020 година.
4. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-213-1/22.08.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в
неспециализирано училище – НУ “Кнежица“ гр. Кнежа, съгласно разпоредбите на
Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно
образование.
2) Докладна записка с вх. №0800-207-1/16.08.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно изграждане на средства за ограничаване на скоростта на
движение на преминаващите превозни средства.
3) Докладна записка с вх. №0800-211-1/21.08.2019 г. от Илийчо Лачовски – кмет на
Община Кнежа, относно предложение с вх.№ 9400-628/19.08.2019 г. от Цветан
Джанабетски и Татяна Паунова, и двамата от гр. София, чрез адвокат Светослав Янчик
със сл. адрес: гр. Кнежа, ул. „Огн. Михайлов“ №2 за изкупуване на недвижим имот по
реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
4) Отчет с вх. №2900-16/05.08.2019 година от Валери Лачовски – прокурист на
„МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода
01.01.2019 година до 30.06.2019 година и таблица за сравнение на показателите за 1-во
шестмесечие на 2019 г. с показателите за 1-во шестмесечие на 2018 г.
5) Предложение с вх.№ 0800-218/30.08.2019 г. от Временната комисия за
провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели.
5. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

4.

Лорита Желязкова – кмет на кметство с.Еница;
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5.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

6.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
7.

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

8.

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

международно сътрудничество" при Община Кнежа;
9.

Илко Островски - гл. експерт при Община Кнежа;

10.

Александра Нинова - гл. експерт при Община Кнежа;

11.

Глория Кончарска – технически сътрудник при Община Кнежа;

12.

Таня Цуцуманова – директор на ОУ „Васил Левски“-гр. Кнежа;

13.

Валя Беновска – директор на ОУ „Отец Паисий“-гр. Кнежа;

14.

Мая Бусерска – директор на ОУ „Васил Левски“-с. Еница;

15.

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-208-1/20.08.2019 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно връчване на Почетна значка
за цялостен принос в развитието на научно-изследователската дейност и издигане
авторитета на Община Кнежа на научно-изследователския колектив на
Института по царевицата, град Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Г-жа Герговска информира присъстващите, че съгласно Наредбата за
символиките на град Кнежа, докладната записка трябва да се разгледа от комисия в
разширен състав. При обсъждането на докладната в постоянните комисии са се
включили председателя на Общински съвет, заместник-кмета на Община Кнежа,
председателите на постоянните комисии към Общински съвет-Кнежа, председателите
на групи общински съветници и секретаря на общината.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка със следната промяна в проекта за решение:
т.3. „На основание чл. 60 от АПК, предвид факта, че предстоящата годишнина
ще се проведе на 10 септември 2019 г., Общински съвет-Кнежа допуска
предварително изпълнение на решението“.
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
подкрепя докладната записка с направената промяна.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка с направената промяна.
Г-жа Герговска поясни, че след съвместното заседание на постоянните комисии
са възникнали коментари за размера на почетната значка. Тя осведоми присъстващите,
че почетната значка е с размери 7 см. ширина и 11 см. височина, има щитовидна форма
и е умален вид на герба на град Кнежа.
Г-жа Герговска информира, че г-жа Младжова е декларирала конфликт на
интереси, подписвайки Декларация за самоотвод по чл. 65 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред – предложението направено на съвместното заседание на
постоянните комисии.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №856
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и по реда на чл. 61, предложение първо и чл. 62, т. 2 от
Наредбата за символиките на град Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се удостои с Почетна значка на град Кнежа, научно-изследователския
колектив на Института по царевицата- Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа, да връчи Почетна
значка на град Кнежа на директора на Института по царевицата – Кнежа.
3. На основание чл. 60 от АПК, предвид факта, че предстоящата годишнина ще
се проведе на 10 септември 2019 г.,Общински съвет-Кнежа допуска предварително
изпълнение на решението.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Доклад с вх.№ 0800-212/21.08.2019 г. на Комисията за
изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен и
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Районен съд–Кнежа, избрана с Решение №829/28.06.2019 г. на Общински съвет –
Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Г-жа Герговска напомни, че материалът е качен на интернет сайта на Община
Кнежа и е бил достъпен както за общинските съветници, така и за всички
заинтересовани лица. Тя предложи да прочете проекта за решение по Доклада.
Г-н Шарабански възрази, че Общински съвет е взел решение да се докладват
материалите в тяхната цялост.
Г-жа Герговска направи процедурно предложение, а именно: по Доклада да бъде
прочетен само проекта за решение на вносителя и становищата на постоянните
комисии, и подложи на гласуване въпросното предложение.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 3.
Предложението се прие.
Г-жа Герговска запозна присъстващите с проекта за решение по Доклада.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Доклада.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Доклада.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Доклада.
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 №857
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.ОДОБРЯВА кандидатите за съдебни заседатели при Окръжен съд–Плевен и
Районен съд – Кнежа, за мандат 2020 – 2024 г., както следва:
I. За съдебни заседатели при Окръжен съд–Плевен, които да бъдат предложени
за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново:
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Няма предложени лица, тъй като липсват кандидатури.

II. За съдебни заседатели при Районен съд-Кнежа, които да бъдат предложени за
избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен:
1. Стелиян Славев – Велков
2. Поля Азири
3. Циклама Димитрова
4. Николай Ценов
5. Мирела Димитрова
6. Богдана Маринова

2. Съгласно чл.68в, т.1 от Закона за съдебната власт Общински съвет-Кнежа
следва да изпрати списъка на посочените по-горе кандидати за съдебни заседатели
заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от същия нормативен акт
на председателя на Окръжен съд-Плевен по компетентност.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Информация за готовността на образователните
институции на територията на Община Кнежа за учебната 2019/2020 година,
докладва г-жа Александра Нинова.
Г-н Грамов направи процедурно предложение: Да не се чете целият текст на
докладната записка, а само предложението за решение, тъй като същата е разгледана на
съвместното заседание на постоянните комисии и в хода на заседанието не са
възникнали никакви въпроси и питания.
Г-н Бачийски добави също, че на съвместното заседание са присъствали и доста
голяма част от директорите на учебните заведения на територията на общината, както и
в момента също присъстват и при възникване на въпроси те могат да вземат отношение
и да отговорят.
Г-жа Герговска подложи на гласуване процедурното предложение направено от
г-н Грамов.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 3.
Предложението се прие.
Отношение взеха:
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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 ТРЕТА от Дневния ред – предложението в докладната записка.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №858
На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа

Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение предоставената информация
относно готовността на образователните институции на територията на Община Кнежа
за учебната 2019/2020 година.

Г-жа Бусерска, г-жа Цуцуманова и г-жа Беновска напуснаха заседанието.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и
юридически лица.
4.1 Докладна записка с вх. №0800-213-1/22.08.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в неспециализирано училище – НУ “Кнежица“ гр. Кнежа, съгласно
разпоредбите на Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование, докладва г-жа Александра Нинова.
Г-н Грамов направи процедурно предложение: Да не се чете целият текст на
докладната записка, а само предложението за решение и становищата на постоянните
комисии.
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Г-жа Герговска подложи на гласуване процедурното предложение направено от
г-н Грамов.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 3.
Предложението се прие.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по 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 4.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №859
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и прилагане на процедурата по чл.
69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Допуска формиране и съществуването на паралелка – II „а“ клас с по-малко от
10 ученици в неспециализирано училище – НУ „Кнежица“, гр. Кнежа за учебната
2019/2020 година.
2. Средствата за обезпечаване на учебния процес през учебната 2019/2020
година на НУ „Кнежица“, гр. Кнежа ще са в рамките на делегирания бюджет на
училището.
3. Възлага на кмета на Община Кнежа да изготви мотивирано искане до
началника на Регионално управление на образованието, гр. Плевен за формиране на
паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирано училище – НУ „Кнежица“, гр.
Кнежа.
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4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид факта, че предстои откриване на
учебната 2019/2020 г., Общински съвет-гр. Кнежа допуска предварително изпълнение
на настоящите решения.

4.2 Докладна записка с вх. №0800-207-1/16.08.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно изграждане на средства за ограничаване на
скоростта на движение на преминаващите превозни средства, докладва г-жа
Александра Нинова.
Г-н Грамов направи процедурно предложение: Да не се чете целият текст на
докладната записка, а само предложението за решение и становищата на постоянните
комисии.
Г-жа Герговска подложи на гласуване процедурното предложение направено от
г-н Грамов.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - 3.
Предложението се прие.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по 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 4.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №860
На основание чл. 24а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл.
8, ал. 1, т. 1 и чл. 12 от Наредба №РД-02-20-10/05.07.2012 година за условията за
изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на
други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, във
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връзка с изпълнение на Приложение №6-Поименен списък за разпределение на
капиталовите разходи по източници на финансиране от Решение № 740/31.01.2019
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2019 година и с цел предотвратяване
на опасности от възникване на ПТП, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да бъдат изградени върху платното за движение изпъкнали изкуствени
напречни неравности с кръгъл профил за ограничаване на скоростта на движение,
съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от Наредба №РД-02-20-10/05.07.2012 година, както
следва:
- по ул. „Георги Михайлов“ в участъка между ул. „Страцин“ и ул. „ Алеко
Константинов“ в гр. Кнежа;
- по ул. „Георги Михайлов“ в участъка между ул. „Сребрен“ и ул. „ Благой
Иванов“ в гр. Кнежа;
2. Възлага на кмета на Община Кнежа да организира изпълнението на горното
решение и да го съгласува с контролните органи преди изграждането им, съгласно
изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-10/05.07.2012 година.

4.3 Докладна записка с вх. №0800-211-1/21.08.2019 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предложение с вх.№ 9400-628/19.08.2019 г. от
Цветан Джанабетски и Татяна Паунова, и двамата от гр. София, чрез адвокат
Светослав Янчик със сл. адрес: гр. Кнежа, ул. „Огн. Михайлов“ №2 за изкупуване
на недвижим имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността, докладва г-жа
Александра Нинова.
Г-н Грамов направи процедурно предложение: Да не се чете целият текст на
докладната записка, а само предложението за решение и становищата на постоянните
комисии.
Г-жа Герговска подложи на гласуване процедурното предложение направено от
г-н Грамов.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - 3; „Въздържал се“ - няма.
Предложението се прие.
Отношение взеха:
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 4.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №861
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за
собствеността, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Кнежа ОТКАЗВА да закупи следния недвижим имот
/сграда/, а именно: Сграда с идентификатор 37376.1002.3754.1 /Тридесет и седем
хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, три хиляди седемстотин
петдесет и четири, точка, едно/ в гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастралната
карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: гр. Кнежа, община Кнежа,
обл. Плевен, ул. „Лонгоза“ №12 /Дванадесет/, със застроена площ 76 кв. м. /Седемдесет
и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /Два/, предназначение: жилищна сграда –
еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор
37376.1002.3754 /Тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и
две, точка, три хиляди седемстотин петдесет и четири/, с площ: 1073 кв. м. /Хиляда
седемдесет и три квадратни метра/

- частна общинска собственост /АЧОС №

690/10.01.2001 г. на кмета на Община Кнежа, вписан под №92, том VIII, дв. вх.
рег.№1907, дело №1446/14.05.2012 г. на СВ-Кнежа/, с номер по предходен план:
3754/Три хиляди седемстотит петдесет и четири/, квартал: 180 /Сто и осемдесет/,
парцел IX /Девети/, при съседи на ПИ:37376.1002.468, 37376.1002.5198, 37376.1003.2,
37376.1002.469, 37376.1002.3755, за сумата от 2 420 лв. /Две хиляди четиристотин и
двадесет/ лева.
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4.4 Отчет с вх. №2900-16/05.08.2019 година от Валери Лачовски – прокурист
на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за
периода 01.01.2019 година до 30.06.2019 година и таблица за сравнение на
показателите за 1-во шестмесечие на 2019 г. с показателите за 1-во шестмесечие на
2018 г., докладва г-н Валери Лачовски.
Г-н Грамов направи процедурно предложение: По Отчета да се докладва само
становищата на постоянните комисии, без той да се изчита изцяло.
Председателят на Общински съвет-Кнежа подложи на гласуване процедурното
предложение направено от г-н Грамов.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 3.
Предложението се прие.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета
за сведение.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета за сведение.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме за сведение
Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода 01.01.2019 година до
30.06.2019 година и таблица за сравнение на показателите за 1-во шестмесечие на 2019
г. с показателите за 1-во шестмесечие на 2018 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.4 от Дневния ред - предложението направено на съвместното заседание на
постоянните комисии.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №862
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:
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1. Приема за сведение Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода
01.01.2019 година до 30.06.2019 година и таблица за сравнение на показателите за 1-во
шестмесечие на 2019 г. с показателите за 1-во шестмесечие на 2018 г.

4.5 Предложение с вх.№ 0800-218/30.08.2019 г. от Временната комисия за
провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, докладва г-жа Катя
Герговска.
Г-н Грамов направи процедурно предложение: Да не се чете целият материал, а
да се докладват само предложението за решение и становищата на постоянните
комисии.
Г-жа Герговска подложи на гласуване процедурното предложение направено от
г-н Грамов.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - 3; „Въздържал се“ - няма.
Предложението се прие.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Предложението на Временната комисия.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Предложението на Временната комисия.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Предложението на Временната комисия.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.5 от Дневния ред – предложението за решение на Временната комисия.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №863
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.67а, ал.3, чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Закона
за съдебната власт, чл. 19, ал. 1, предл.2 и чл.26 от ПОДОСНКВОА и по предложение
на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели,
Общински съвет-Кнежа
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РЕШИ:
I. Общински съвет – Кнежа УДЪЛЖАВА процедурата за определяне на 2
(двама) съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и 20 (двадесет) съдебни
заседатели за Районен съд – Кнежа с мандат 2020 г. – 2024 г., като:
1. Определя нов срок за подаване на документи от кандидати за съдебни
заседатели - до 20.09.2019 г. (включително).
2. В срок до 20.09.2019 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели
подават лично или с упъломощено лице в деловодството на Общински съвет – Кнежа,
сградата на Общинска администрация Кнежа, ул. “Марин Боев “№ 69, всеки работен
ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател
(Приложение №1, образец, утвърден с Решение №829, взето на 28.06.2019 год. по
Протокол №76 на ОбС Кнежа),

ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за
препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение №2) образец, утвърден с Решение №829, взето
на 28.06.2019 год. по протокол №76 на ОбС Кнежа;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3,
образец, утвърден с Решение №829, взето на 28.06.2019 год. по протокол №76 на ОбС
Кнежа);

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени
преди 16 юли 1973 г.
3. Кандидатите, участвали в конкурса и одобрени до датата на настоящото
решение, не е необходимо да подават повторно такива.
II. Общински съвет-Кнежа следва да уведоми Председателят на Апелативен съдВелико Търново и Председателят на Окръжен съд-Плевен за удължаване на
процедурата по подбор на съдебни заседатели.
III. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси,
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свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Окръжен съд-Плевен и Районен съд
- Кнежа, спазване на сроковете, съгласно Закона за съдебната власт и с оглед
опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.
IV. Обявата да се публикува на интернет страницата на Община Кнежа, раздел
Общински съвет, както и на таблото за обяви в сградата на Община Кнежа и да се
излъчи по местната кабелна телевизия и РТВ – Кнежа. Да се изготвят информационни
материали, които да бъдат разпространени на ключови места в рамките на общината.

Г-н Шарабански поиска думата за да обясни отрицателния си вот.
Той обясни, че не е против приемането на решението по докладната записка, а е
против начина по който е предложено на общинските съветници то да бъде взето. Г-н
Шарабански изказа недоволството си от факта, че материалът не е изпратен на
общинските съветници по ел. поща за да се запознаят с него, не е спазен определения
срок за входиране на нови материали, като въпросният е депозиран в Общински съвет в
16,00 часа на днешния ден. Той предположи, че зад тези действия със сигурност стоят
определени мотиви, но не е съгласен с начина по който докладната записка е
представена на общинските съветници – възможно да има част от тях, които дори да не
са се запознали с нея, ако не са присъствали на съвместното заседание на постоянните
комисии проведено от 16,00 часа днес.
Г-жа Герговска обърна внимание на г-н Шарабански, че всички общински
съветници, които и в момента присъстват на редовното заседание са присъствали и на
съвместното заседание на постоянните комисии, където Предложението е било
изчетено в неговата цялост: както проекта за решение, така и мотивите на които то се
базира. Г-жа Герговска поясни също, че разписаните в предложението срокове са така
заложени, че да може да се даде максимално допълнително време за удължаване на
процедурата, като в същото време решението на Общински съвет-Кнежа да бъде взето
на последното предвидено за мандат 2015-2019 година

редовно заседание на

Общински съвет-Кнежа на 18 октомври 2019 г. Тя също така изрази и мнение,че при
проявен достатъчен интерес, всеки общински съветник е могъл да се запознае със
съдържанието на предложението, тъй като материалът е бил наличен на хартиен
носител, както е наличен и в момента.

ПО ПЕТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Герговска даде думата на г-н Илийчо Лачовски.
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Той поясни, че е отсъствал от две поредни заседания на Общински съвет-Кнежа,
поради неотложни служебни ангажименти. На тези заседания са били поставени доста
въпроси от общински съветници, на които г-н Лачовски би желал да даде отговори.
Първи възникнал въпрос е относно писмо за наложена финансова корекция
върху обществена поръчка за надзора на стойност 47 000 лева на ремонта на ПГЗ „Ст.
Цанов“гр. Кнежа. Въпросът е зададен от общински съветник Симеон Шарабански. Г- н
Лачовски поясни, че предложението за финансова корекция е било в размер на 5 000 лв.
но след обоснован отговор от страна на общинска администрация към управляващият
орган нарушения не са установени и предложената финансова корекция е отпаднала.
Г-н Лачовски запозна присъстващите и с уведомително писмо от 20.04.2016 г. от
ДФ „Земеделие“ по проекта с предмет

„Реконструкция на водопроводна мрежа и

възстановяване на улична настилка в с. Еница, с. Лазарово, община Кнежа и
рехабилитация на общински път гр. Кнежа – с. Бреница “. Финансовата корекция по
въпросното писмо е в размер на 250 000 лева. По това уведомително писмо също е
написано възражение към управляващият орган - ДФ „Земеделие“ и след разглеждане
на възражението, корекция не е наложена.
Г-н Лачовски цитира и какъв е размера на привлечените средства в Община
Кнежа през предходни 4 мандата управление на община Кнежа.
- за периода 2003 – 2006 г. – 1 529 000 лв.
- за периода 2007 – 2011 г. – 6 411 000 лв.
- за периода 2012 – 2015 г. – 44 000 000 лв., от които 31 000 000 лв. по проекта
„Воден цикъл“.
- за периода 2016 – 2019 г. – 12 600 000 лв.
Той също така цитира и размера на средствата отделени за програми за
обучение на персонала през предходния мандат в размер на 250 000 лв.
Г-н Лачовски информира присъстващите, че през изминалите 4 години в
общината са изразходени 630 000 лева за осигуряване на заетост, като в тази сума не се
включва създаденото общинско предприятие „Шивашки цех“.
Друг въпрос, който г-н Лачовски повдигна беше разгледаната на предходното
заседание на Общински съвет-Кнежа докладна записка относно отдаване на земеделска
земя – общинска собственост под наем по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ на
„Аспарухов вал“ ЕООД за осъществяване на намерение за изграждане на овощна
градина. Той внесе яснота относно точното местонахождение на предвидения за тази
цел терен, като категорично подчерта, че той не попада в района на санитарноСтраница 17 от 18

охранителните зони на вододаен обект „Пеев кладенец“. Г-н Лачовски запозна
общ.съветници с извадка по Протокол №37 от 2009 година, където в т. Други става
ясно, че чрез заповед на тогавашния кмет на общината е дадено разрешение да се
осъществи поливане на определени територии, находящи се в землището на с. Бреница,
които освен, че се намирали в обхвата на санитарно-охранителната зона, за същите е
било разрешено да се напояват с питейна вода.
Г-н Лачовски изказа мнението си и по въпроса за наличие или отсъствие на
конфликт на интереси, в частност - при вземането на решения от Общински съвет за
приемане на подзаконови нормативни актове – общински наредби, които са взети
изцяло в интерес на гражданите на общината.
Кмета на община Кнежа благодари на общинските съветници за подкрепата и
ползотворната работа през изминалия мандат и пожела успех на всички в новата
изборна кампания.
Г-н Шарабански поиска думата за да вземе отношение по думите на г-н
Лачовски. Той изрази мнение, че наличието или отсъствието на конфликт на интереси
се решава от КПКОНПИ-гр. София. Относно докладна записка за отдаване на
земеделска земя за изграждане на овощна градина, той обясни, че е подал сигнал пред
компетентния орган, образувана е проверка и той ще реши има или не нарушения.
Г-н Валери Лачовски също изказа своето мнение по част от повдигнатите
въпроси.
Г-жа Малина Цолова направи предложение да се прекратят дебатите.
Г-жа Герговска подложи на гласуване предложението на г-жа Цолова.
Гласували: „За“ - 15; „Против“ - 1; „Въздържал се“ - няма.
Предложението се прие.
Председателят

на

Общински

съвет-Кнежа

обяви

приключването

на

разискванията.

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 1810 часа.
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