О Б Щ И Н СК И С Ъ В Е Т - К Н Е Ж А
5835, гр. Кнежа, ул. „М. Боев“№69, тел. 09132/7662, факс 09132/7007, E-mail:obs_kneja@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 13 март 2020 г., се проведе извънредно за м. март заседание на Общинския
съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват 16 от общо 17
общински съветници. Отсъства г-жа Катя Герговска.
Заместник-председателят на Общинския съвет г-н Росен Пещенски откри
заседанието в 1500 часа.
Заместник-председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на
гласуване по приемане на дневния ред.
Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-68-1/11.03.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно решение за кандидатстване на Община Кнежа с
проектно предложение по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“ и сключване на споразумение за сътрудничество.
2) Докладна записка с вх. №0800-69-1/11.03.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване по обявената от Национален
доверителен екофонд /НДЕФ/ покана за набиране на проектни предложения чрез
Инвестиционна програма за климата (ИПК), схема за насърчаване използването
на електрически превозни средства.
3) Докладна записка с вх. №0800-70-1/12.03.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно участие на Община Кнежа в Сдружение с
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нестопанска цел в обществена полза с наименование „Регионален иновационен
център – Кнежа “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии““.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

4.

Петя Маринска - Хинкина – директор на дирекция „Обща администрация“

при Община Кнежа;
5.

Цветелина Калчева – директор на дирекция „Специализирана администрация”

при Община Кнежа.
6.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по
докладните записки да се докладват предложенията за решение на вносителите и
становищата на постоянните комисии.
Други предложения не бяха направени.
Заместник-председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на
гласуване по направеното предложение от г-жа Цолова.
Гласували: „За“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
1.1 Докладна записка с вх. №0800-68-1/11.03.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно решение за кандидатстване на Община Кнежа с
проектно предложение по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“ и сключване на споразумение за сътрудничество,
докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Заместник-председателят на Общински съвет - Кнежа обяви процедура на
гласуване по точка 1.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 96
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и при
мотиви, подробно изложени в докладната записка, Общински съвет - Кнежа
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение №82 по Протокол №9 от 28.02.2020 г., поради смяна на
партньора.
2. Дава съгласие Община Кнежа да кандидатства с проектно предложение по
Процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство
2014-2021.
3. Одобрява проект на споразумение за сътрудничество с партньорска
организация ЕКЗЕКЮТИВ ДЕСИЖЪН СЪПОРТ, Норвегия.
4. Дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество между
Община Кнежа и партньор по проекта ЕКЗЕКЮТИВ ДЕСИЖЪН СЪПОРТ, Норвегия.
5. Упълномощава Кмета на Общината да подпише споразумението за
сътрудничество с партньора по проекта.
6. Възлага на Кмета на Община Кнежа да извърши необходимите действия по
изпълнението на взетите Решения.
1.2 Докладна записка с вх. №0800-69-1/11.03.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване по обявената от Национален
доверителен екофонд /НДЕФ/ покана за набиране на проектни предложения чрез
Инвестиционна програма за климата (ИПК), схема за насърчаване използването
на електрически превозни средства, докладва г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Заместник-председателят на Общински съвет - Кнежа обяви процедура на
гласуване по точка 1.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 97
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет- Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кнежа да кандидатства към Националния доверителен
екофонд чрез Инвестиционна програма за климата (ИПК), схема за насърчаване
използването на електрически превозни средства, за закупуване на 1 /Един/ брой
електромобил, сертифициран като категория L7e, който да бъде използван за
поддръжка на паркове и градини, извозване на листа и други зелени отпадъци на
територията на общината.
2. Одобрява съфинансиране по проекта, от страна на кандидата, в размер до
24 000 лева /Двадесет и четири хиляди лева/ с ДДС да бъде осигурено от натрупаните
средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (изм. и доп., бр.7 от 20.01.2017 г.) във връзка с чл. 64 от ЗУО
на Община Кнежа.
3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички необходими
действия, свързани с подготовката на необходимите документи за кандидатстване по
програмата.
1.3 Докладна записка с вх. №0800-70-1/12.03.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно участие на Община Кнежа в Сдружение с
нестопанска цел в обществена полза с наименование „Регионален иновационен
център – Кнежа “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии““, докладва
г-жа Цветелина Калчева.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
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Г-жа Капка Митева направи пояснения за инициативата за създаване на
Регионален иновационен център на територията на град Кнежа с водещ партньор
Институт по царевицата. Идеята е да бъде построена научноизследователска и
иновационна

лаборатория

за

провеждане

на

изследвания

в

областта

на

биотехнологиите и здравословния начин на живот. Същото ще допринесе за разкриване
на нови работни места и разширяване на дейността на Института по царевицата-град
Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Заместник-председателят на Общински съвет - Кнежа обяви процедура на
гласуване по точка 1.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 98
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх.№ 670083/18.02.2020 г. и вх.№ 3300-9/12.03.2020 г. от доц. д-р Наталия Петровска – Директор
на Институт по царевицата, гр, Кнежа, Общински съвет- Кнежа
РЕШИ:
1.

Общински съвет - Кнежа

дава съгласие Община Кнежа да участва в

учредяването на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование
,,Регионален иновационен център-Кнежа ,,Индустрия за здравословен живот и
биотехнологии‘‘“, което ще се изписва допълнително на английски език по следния
начин:

REGIONAL

INNOVATION

CENTER

–

PRINCIPAL

HEALTH

AND

BIOTECHNOLOGY INDUSTRY.
2.

Общински съвет-Кнежа дава съгласие Община Кнежа да придобие

членство в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза - ,,Регионален
иновационен център-Кнежа ,,Индустрия за здравословен живот и биотехнологии‘‘“,
както и възможността за кандидатстване с проектни предложения в качеството му на
самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел.
3.

Общински съвет-Кнежа определя Илийчо ***** Лачовски – Кмет на

Община Кнежа за представител на Общината в учредителното събрание на
сдружението, както и за представител на Община Кнежа в общите събрания на
Сдружение с нестопанска цел ,,Регионален иновационен център-Кнежа ,,Индустрия за
здравословен живот и биотехнологии‘‘“.
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4.

Упълномощеното лице да гласува, както намери за добре като има право

да подписва и получава всякакви документи, свързани с учредително събрание и
Общите събрания на Сдружение с нестопанска цел ,,Регионален иновационен центърКнежа ,,Индустрия за здравословен живот и биотехнологии‘‘“.
5.

Общински съвет-Кнежа одобрява встъпителна/учредителна вноска в

размер на 300 (Триста) лева.
6.

Общински съвет- Кнежа одобрява годишен членски внос в размер на 600

(Шестстотин) лева.
7.

Общински съвет-Кнежа подкрепя юридически лица, регистрирани по

реда на Търговския закон да се включат в структурата на Регионалния иновационен
център ,,Индустрия за здравословен живот и биотехнологии‘‘ с водещото участие на
Института по царевицата, гр.Кнежа.
8.

При обективна невъзможност на упълномощеното лице по т.3 от

докладната записка да участва в учредителното събрание и в Общите събрания на
сдружението, Общински съвет – Кнежа упълномощава Капка ***** Митева - зам.-кмет
на Община Кнежа със същите права, посочени по - горе.
9.

Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа всички

фактически и правни действия по изпълнението на настоящите решения.
10.

Oбщински съвет-Кнежа на основание чл.60, ал.1, предложение четвърто

от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на
взетите по-горе решения с оглед своевременно подаване на проектното предложение и
свързаните с това предварителни действия.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
След изчерпване на материалите от дневния ред, г-н Росен Пещенски – заместникпредседател на Общински съвет-Кнежа, благодари на общинските съветници за
участието и закри заседанието в 1515 часа.

Протоколчик:

Зам.-председател на ОбС:

/С. Андровска/

/Р. Пещенски /
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