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
№15
Днес, 20 юли 2020 г., се проведе извънредно за м. юли заседание на Общински
съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общинския съвет присъстват 15 от общо 17
общински съветници. Отсъстват Николай Бачийски и Борислав Цанковски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1600 часа.
Г-жа Герговска обяви, че с цел спазване препоръките на Националния
оперативен щаб и издадените Заповеди на Министъра на здравеопазването за социална
дистанция с оглед Решенията

на Министерски съвет, касаещи извънредната

епидемична обстановка, и предложението от Главния държавен здравен инспектор за
въвеждане на мерки на територията на страната, и на основание чл.36 ал.8, изречение
първо и ал.9 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Кнежа,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 20192023 г., извънредното заседание на общински съвет - Кнежа ще бъде закрито за
граждани.
Тя уточни, че решенията, взети на това закрито заседание, ще бъдат обявени на
населението чрез средствата за масово осведомяване.
Предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка с вх. №0800-168-1/17.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на временна финансова помощ за
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финансиране изпълнението на проекти на Сдружение „Местна инициативна
група-Кнежа“.
2. Докладна записка с вх. №0800-170-1/17.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне от Община Кнежа за безвъзмездно
ползване на терен – частна общинска собственост за нуждите на сдружение
„Местна инициативна група-Кнежа“.
3. Докладна записка с вх. №0800-165-1/15.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на обект по чл. 57 от
ЗУТ.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа;

3.

Цветомир Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа;

4.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

5.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по
предоставените материали да бъдат докладвани предложенията за решение на
вносителите и становищата на постоянните комисии.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
направеното предложение от г-жа Цолова.
Гласували: „За“ – 15; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
Председателят на Общинския съвет поясни, че на 20.07.2020 г. съвместно
заседание са провели ПК по устройството и развитието на територията на общината,
инфраструктура и обществен ред и ПК по бюджет, финанси, данъчна политика и
общинска собственост.
В тази връзка докладчик на становищата на постоянните комисии ще бъде г-н
Добромир Грамов – председател на ПК по Бюджет и финанси и председателстващ
съвместното заседание.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-168-1/17.07.2020 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на временна
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финансова помощ за финансиране изпълнението на проекти на Сдружение
„Местна инициативна група-Кнежа“, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага:
1. т. 2 се допълва по следният начин: Средствата ще бъдат предоставени от
Резерв за непредвидени и неотложни разходи в случай на одобрение на подадените
от страна на СНЦ “ МИГ- Кнежа“ проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
ПРСР 2014-2020 г.
2. В т. 4 от проекта за решение текста: „е необходимо предварително изпълнение
на настоящето решение“ да бъде заменен с: „Общински съвет-Кнежа допуска
предварително изпълнение на настоящите решения“.
3. Подкрепя докладната записка с така направените изменения и допълнения.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложението за решение на ПК по ТСУ.
Г-жа Герговска уведоми, че декларира конфликт на интереси, подписвайки
съответната Декларация по чл. 65 от ЗПКОНПИ, тъй като е член на Колективния
управителен орган на СНЦ “ МИГ- Кнежа“, в качеството си на представител на
Общински съвет-Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред - предложението за решение на ПК по ТСУ.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №152
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Заявление от Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група-Кнежа“ с ЕИК 175825156, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Кнежа подкрепя Сдружение „Местна инициативна групаКнежа“ да кандидатства с проектни предложения за финансиране в частта на малките
пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.
Страница 3 от 8

2. Общински съвет - Кнежа предоставя временна финансова помощ в размер на
общо 57 900 лв. (Петдесет и седем хиляди и деветстотин лева) за финансиране
изпълнението на следните проектни предложения:
 „Популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност чрез
инсталиране на информационен видео екран на централния градски
площад „Пенчо Янкулов“, с индивидуалин бюджет от 29 300 лв.
(Двадесет и девет хиляди и триста лева);
 „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на
информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски
фестивал с цел запазване на Сдружение „Местна инициативна групаКнежа“ като действащ субект“ с индивидуален бюджет от 28 600 лв.
(Двадесет и осем хиляди и шестстотин лева).
Средствата ще бъдат предоставени от Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в случай на одобрение на подадените от страна на СНЦ “ МИГ- Кнежа“
проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да извърши
всички фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение.
4. На основание чл. 60, ал. 1, предложение четвърто от АПК, предвид
обстоятелството налагащо подаване на проектните предложения в срок до 31.07.2020 г.,
Общински съвет-Кнежа допуска предварително изпълнение на настоящите решения.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-170-1/17.07.2020 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне от Община
Кнежа за безвъзмездно ползване на терен – частна общинска собственост за
нуждите на сдружение „Местна инициативна група-Кнежа“, докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага:
1. В т. 5 от проекта за решение текста: „е необходимо предварително изпълнение
на настоящите решения“ да бъде заменен с: „Общински съвет-Кнежа допуска
предварително изпълнение на настоящите решения“.
2. Подкрепя докладната записка с направеното изменение.
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Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложението за решение на ПК по ТСУ.
Г-жа Герговска информира, че декларира конфликт на интереси, подписвайки
съответната Декларация по чл. 65 от ЗПКОНПИ, тъй като е член на Колективния
управителен орган на СНЦ “ МИГ- Кнежа“, в качеството си на представител на
Общински съвет-Кнежа.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред - предложението за решение на ПК по ТСУ.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №153
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с постъпило Заявление с вх. № 630034/09.07.2020 г. от Сдружение с нестопанска цел ,,Местна инициативна група-Кнежа‘‘ с
ЕИК 175825156, представлявано от Милена ***** Горанова - Председател на УС по
повод кандидатстването на проектно предложение № BG06RDNP001-19.372 по
Подмярка 19.1. ,,Помощ за подготвителни дейности“, Общинският съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа предоставя за безвъзмездно ползване на СНЦ ,,МИГКнежа“ с БУЛСТАТ 175825156, вписано в Търговския регистър и регистър на
юридическите лица към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление:
гр.Кнежа, ул.“Марин Боев“ № 69, представлявано от Председателя на Управителния
съвет-Милена ***** Горанова в случай на одобрение на Заявлението по Подмярка 19.1.
,,Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 ,,Водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 г. – 2020 г., част от поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 37376.1001.4154 (три, седем, три, седем, шест,
точка, едно, нула, нула, едно, точка, четири, едно, пет, четири) по Кадастралната карта
и кадастралните регистри на град Кнежа, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018
г. на ИД на АГКК в гр.Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен, ул. „Никола Петков“,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с Начин на трайно ползване:
Комплексно застрояване. Предишен идентификатор: няма. Номер на предходен план:
4154, 4153, квартал: 124А, парцел: XV, което да се използва за поставяне на
преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – „ИНФОРМАЦИОНЕН ВИДЕОЕКРАН“ с
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размери 300/200, съгласно Скица на поземлен имот № 15-606349/10.07.2020 г.,
издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Плевен.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да сключи
договор за безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години, вписан по надлежния
ред в Агенция по вписванията към Районен съд-Кнежа, съгласно т.1 от настоящото
решение.
3. В случай на неодобрение на подаденото от страна на СНЦ „МИГ-Кнежа“
Заявлението по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., договорът да се прекрати.
4. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г. в частта, регламентираща
управлението с имоти-общинска собственост, съгласно горните решения.
5. На основание чл.60, ал.1, предложение четвърто от АПК, предвид
обстоятелството налагащо подаване на проектните предложения в срок до 31.07.2020
г., Общински съвет-Кнежа допуска предварително изпълнение на настоящите решения.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-165-1/15.07.2020 г. от
Илийчо Лачовски –кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на
обект по чл. 57 от ЗУТ, докладва г-жа Александра Нинова.
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.
Г-жа Герговска обяви, че декларира конфликт на интереси, подписвайки
съответната Декларация по чл. 65 от ЗПКОНПИ, тъй като е член на Колективния
управителен орган на СНЦ “ МИГ- Кнежа“, в качеството си на представител на
Общински съвет-Кнежа.
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“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №154
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На основание чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
„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 чл. 57 от ЗУТ“, Общинският съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за поставяне на обект по чл. 57 от ЗУТ – информационен видео
екран в поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 37376.1001.4154 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК.
2. Общински съвет-Кнежа приема представената схема за поставяне на обекти
по чл. 57 от ЗУТ – информационен видео екран в поземлен имот - общинска
собственост с идентификатор 37376.1001.4154 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на изпълнителен директор на
АГКК, приложена към настоящата докладна и одобрена от главния архитект на
Община Кнежа, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
3. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 60, ал. 1, предложение четвърто от
АПК допуска предварително изпълнине на взетите по-горе решения предвид
обстоятелството, че в срок до 31.07.2020 г. следва да се подаде проектното
предложение по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г. за поставяне на 1
/ Един/ брой информационен видео екран.
Председателят на Общински съвет-Кнежа информира, че в деловодството на
Общинския съвет е депозирана Декларация от общинските съветници от ПП „ГЕРБ“, и
запозна присъстващите с нейното съдържание, а именно:
„С настоящата Декларация, ние долуподписаните общински съветници от
ПП „ГЕРБ“ към Общински съвет-Кнежа взехме решение да дарим част от своите
възнаграждения, всеки от нас в размер на 500 лв., като сумата ще се използва за
закупуване на часовник за сградата на Община Кнежа, с което ще се постигне подобър цялостен вид на сградата.
Надяваме се, че това ще послужи като добър пример за всички останали.“
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След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска – председател на
Общински съвет-Кнежа, благодари на общинските съветници за участието и закри
заседанието в 1640 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Г. Божилова/

/К. Герговска/
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