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
№17
Днес, 31 юли 2020 г., се проведе редовното за м. юли заседание на Общински
съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общинския съвет присъстват 17 от общо 17
общински съветници.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1600 часа.
Г-жа Герговска изтъкна,

че всички следят Заповедите на Министъра на

здравеопазването, определящи изискванията за провеждане на събития на закрито и
противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват, свързани с предотвратяване
на заразата от корона вирус. Съобразяват се с динамичната ситуация и основният
стремеж е избягване присъствието на голям брой хора на едно място.
Тя отбеляза, 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 в тази връзка, 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 2019-2023 г.
Председателски съвет е решил заседанието на общински съвет - Кнежа да
бъде закрито за граждани.
Решенията, взети на това закрито заседание, ще се обявят на населението
чрез средствата за масово осведомяване.
Г-жа Катя Герговска информира, че след заседанието на Председателски съвет
е постъпила:
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- Докладна записка с вх. №0800-191-1/30.07.2020 г. от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на 2 броя рекламноинформационни табели тип „Билборд“.
Тя обясни, че горепосоченият материал е обсъждан на заседанията на всички
постоянни комисии и предложи той да бъде включен в предварително обявеният
проект за дневен ред.
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред с направеното допълнение.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет Кнежа и неговите комисии за
периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
2. Отчет за изразходваните средства на ОбС за периода от 06.11.2019 год. до
30.06.2020 год.
3. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода от 01.01.2020 год.
до 30.06.2020 год.
4. Отчет за работата и изразходваните средства предоставени на
читалищата от община Кнежа за 2019 г.
4.1 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Борба 1896“, гр. Кнежа за 2019 година.
4.2 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2019 година.
4.3 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Изгрев-1897“, с. Еница за 2019 година.
4.4 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2019 година.
5. Информация за дейността на РУ МВР Кнежа за периода 01.01.2020 г. –
30.06.2020 г.
6. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-180-1/21.07.2020 г. от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №74/11.02.2020 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2020 година.
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2) Докладна записка с вх. №0800-181-1/21.07.2020 г. от Капка Митева – зам.кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените командировъчни пари от кмета на
Община Кнежа за второто тримесечие на 2020 г. на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата
за командировките в страната.
3) Докладна записка с вх. №0800-173-1/17.07.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно продажба на имот частна общинска собственост, отреден за
„търговски обект, комплекс“ чрез провеждане на търг с явно наддаване.
4) Докладна записка с вх. №0800-182-1/21.07.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно продажба на терен – частна общинска собственост на
собственика на законно построена върху него сграда.
5) Докладна записка с вх. №0800-179-1/21.07.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез
доброволна делба в поземлен имот с идентификатор: 37376.1001.3646 с площ 3487 кв.м,
находящ се в гр.Кнежа, ул.,,Стефан Цанов‘‘ № 3-Е.
6) Докладна записка с вх. №0800-175-1/20.07.2020 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 „Водопроводно
отклонение“ захранващо съществуваща сграда в ПИ 731082, местност „Мерата“ в
землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
7) Докладна записка с вх. №0800-178-1/21.07.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно учредяване на възмездно право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
общински имот и одобряване на експертна оценка.
8) Докладна записка с вх. №0800-174-1/20.07.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект по чл. 56,
ал. 1 от ЗУТ – „ТЪРГОВСКИ ПАВИЛИОН“.
9) Докладна записка с вх. №0800-169-1/17.07.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост чрез публичен търг с явно наддаване.
10) Докладна записка с вх. №0800-191-1/30.07.2020 г. от Цветомир Миловски –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на 2 броя рекламноинформационни табели тип „Билборд“.
11) Отчет с вх. №2900-14/16.07.2020 година от Валери Лачовски – прокурист на
„МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода
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01.01.2020 година до 30.06.2020 година и таблица за сравнение на показателите за 1-во
шестмесечие на 2020 г. с показателите за 1-во шестмесечие на 2019 г.
7. Други.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветомир Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа;

2.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

3.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

Председателят на Общинския съвет поясни, че по решение на Председателски
съвет, през м. юли постоянните комисии към Общински съвет-Кнежа са провели
съвместни заседания какно следва:
1. Съвместно заседание на ПК по Етика, конфликт на интереси, нормативна
уредба и жалби, ПК по земеделие, природни ресурси и екология и ПК по образование,
култура, младежта и спорта, социална, здравна и демографска политика.
2. Съвместно заседание на 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 докладчици на становищата на постоянните комисии ще бъдат г-н
Николай Бачийски – ръководил първото съвместно заседание и г-н Добромир Грамов –
ръководил второто съвместно заседание.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за дейността на Общински съвет Кнежа и
неговите комисии за периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год., докладва г-жа
Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите
комисии за периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
предлага да се приеме Отчета за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите
комисии за периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета за дейността на
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Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020
год.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета за дейността
на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за периода от 06.11.2019 год. до
30.06.2020 год.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за дейността на Общински съвет-Кнежа и
неговите комисии за периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
Г-жа Малина Цолова изрази мнението си, че отчета е подборен и правдоподобен
и благодари от свое име на сътрудника на Общински съвет за създаването на условия за
безпроблемната работа и функциониране на съвета.
Г-жа Герговска също изказа благодарността си към сътрудника Галина
Божилова, като подчерта, че е сигурна, че това е мнението и на останалите общински
съветници.
Други коментари и становища по отношение на Отчета не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №159
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. Приема Отчета за дейността на Общински съвет - Кнежа и на неговите
комисии за периода от 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г.
Отчетът за дейността на Общински съвет-град Кнежа и неговите комисии за
периода от 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г. е неразделна част от настоящето решение.
Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по Отчета за
изразходваните средства от ОбС и Отчета за изпълнение на решенията на ОбС да се
докладват предложенията за решение на вносителите и становищата на постоянните
комисии, по Отчетите за работата и изразходените средства от читалищата, както и по
информацията от РУ Кнежа и Отчета на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД да се докладват само
становищата на постоянните комисии, а по докладните записки да бъдат докладвани
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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“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за изразходваните средства на ОбС за периода
от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета за изразходваните средства на ОбС за периода от
06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за изразходваните средства на ОбС за периода от 06.11.2019 год. до
30.06.2020 год.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета за изразходваните
средства на ОбС за периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета за
изразходваните средства на ОбС за периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за изразходваните средства на ОбС за
периода от 06.11.2019 год. до 30.06.2020 год.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №160
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 11, ал. 1 т. 5 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023 г., Общински съвет-Кнежа
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РЕШИ:
1. Приема за сведение Отчета за изразходваните средства от Общински съвет
Кнежа за периода 06.11.2019 година – 30.06.2020 година.
Отчетът за изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за периода
06.11.2019 година – 30.06.2020 година е неразделна част от настоящето решение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода
от 01.01.2020 год. до 30.06.2020 год., докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета за изпълнение на решенията на ОбС за периода от
01.01.2020 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за изпълнение на решенията на ОбС за периода от 01.01.2020 год. до
30.06.2020 год.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета за изпълнение на
решенията на ОбС за периода от 01.01.2020 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета за
изпълнение на решенията на ОбС за периода от 01.01.2020 год. до 30.06.2020 год.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за изпълнение на решенията на ОбС за
периода от 01.01.2020 год. до 30.06.2020 год.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №161
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет на Общинска администрация-Кнежа за изпълнението на
решенията на Общински съвет-Кнежа за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
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Отчетът на Общинска администрация-Кнежа за изпълнението на решенията на
Общински съвет-Кнежа за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. е неразделна част от
настоящето решение.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Отчет за работата и изразходваните средства
предоставени на читалищата от община Кнежа за 2019 г.
4.1 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Борба 1896“, гр. Кнежа за 2019 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета дейността и изразходваните средства на Народно
читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за 2019 година.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Борба
1896“, гр. Кнежа за 2019 година.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета дейността и
изразходваните средства

на Народно читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за 2019

година.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета дейността и
изразходваните средства

на Народно читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за 2019

година.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Борба 1896“, гр. Кнежа за 2019 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.1 от Дневния ред – предложението за решение, около което са се обединили
всички постоянни комисии.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №162
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 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Борба 1896“, гр. Кнежа за 2019 година.
Отчетът за дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Борба
1896“, гр. Кнежа за 2019 година е неразделна част от настоящето решение.
4.2 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2019 година, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета за дейността и изразходваните средства

на

Народно читалище „Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2019 година.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за дейността и изразходваните средства

на Народно читалище

„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2019 година.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета за дейността и
изразходваните средства на Народно читалище „Народно съзнание 1897“, с. Бреница за
2019 година.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета за дейността
и изразходваните средства на Народно читалище „Народно съзнание 1897“, с. Бреница
за 2019 година.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2019 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване
по точка 4.2 от Дневния ред – предложението за решение, около което са се обединили
всички постоянни комисии.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №163
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:
1. Приема Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Народно съзнание 1897“, с. Бреница за 2019 година.
Отчетът за дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Народно
съзнание 1897“, с. Бреница за 2019 година е неразделна част от настоящето решение.
4.3 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Изгрев-1897“, с. Еница за 2019 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета за дейността и изразходваните средства

на

Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за 2019 година.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Изгрев1897“, с. Еница за 2019 година.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета за дейността и
изразходваните средства на Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за 2019 година.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината,
инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета за дейността и
изразходваните средства на Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за 2019 година.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Изгрев-1897“, с. Еница за 2019 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.3 от Дневния ред – предложението за решение, около което са се обединили
всички постоянни комисии.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №164
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:
1. Приема Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Изгрев-1897“, с. Еница за 2019 година.
Отчетът за дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Изгрев1897“, с. Еница за 2019 година е неразделна част от настоящето решение.
4.4 Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2019 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета за дейността и изразходваните средства на
Народно

читалище

„Димитър

Цонов-1903“,

с.

Лазарово

за

2019

година.

Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета за дейността и изразходваните средства на Народно читалище „Димитър
Цонов-1903“, с. Лазарово за 2019 година.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета за дейността и
изразходваните средства на Народно читалище „Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за
2019 година.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета за дейността
и изразходваните средства на Народно читалище „Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за
2019 година.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за дейността и изразходваните средства на
Народно читалище „Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2019 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 4.4 от Дневния ред – предложението за решение, около което са се обединили
всички постоянни комисии.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №165
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:
1. Приема Отчет за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2019 година.
Отчетът за дейността и изразходваните средства на Народно читалище
„Димитър Цонов-1903“, с. Лазарово за 2019 година е неразделна част от настоящето
решение.
ПО ПЕТА ТОЧКА - Информация за дейността на РУ МВР Кнежа за
периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме за сведение Информацията за дейността на РУ МВР
Кнежа за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да
се приеме за сведение Информацията за дейността на РУ МВР Кнежа за периода
01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме за сведение Информацията за
дейността на РУ МВР Кнежа за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага:
1. Приема за сведение Информацията за дейността на РУ МВР Кнежа за
периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
2. Да се изпрати писмо до РУ Кнежа, с цел да се предприемат действия за
предотвратяване движението и паркирането на автомобили по пешеходната зона на ул.
„Марин Боев“.
3. Да се засили полицейското присъствие в района на кръговото кръстовище в
късните часове на денонощието.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложението на ПК по ТСУ.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЕТА от Дневния ред – предложението на ПК по ТСУ.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №166
На основание чл. 21, ал.1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
1. Приема за сведение Информацията за дейността на РУ МВР Кнежа за периода
01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
2. Да се изпрати писмо до РУ Кнежа, с цел да се предприемат действия за
предотвратяване движението и паркирането на автомобили по пешеходната зона на ул.
„Марин Боев“.
3. Да се засили полицейското присъствие в района на кръговото кръстовище в
късните часове на денонощието.
ПО ШЕСТА ТОЧКА – Докладни записки, молби на граждани и
юридически лица.
6.1 Докладна записка с вх. №0800-180-1/21.07.2020 г. от Цветомир Миловски
– зам.-кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №74/11.02.2020
година за приемане бюджета на Община Кнежа за 2020 година, докладва г-жа
Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, 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, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме докладната записка.
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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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №167
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124 от Закона запубличните финанси, чл. 41 от Наредба №23 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни 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 2020 г.(поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) по Протокол
№8/11.02.2020 г. и Решение №74/11.02.2020 г. за приемане бюджета на Община Кнежа
за 2020 г., Приложение №6 – Поименен списък за разпределение на капиталовите
разходи по източник на финансиране както следва:

Проектно предложение по обекти

предоставени целеви субсидии и
трансфери от държавния
бюджет и трансфери от други
бюджетни организации § 31-11
план било
план става

разлика

Изграждане на видеонаблюдение в
Детска ясла гр. Кнежа
Закупуване на климатик за Детска
ясла гр. Кнежа

0

1 473

+1 473

0

2 100

+2 100

6.2 Докладна записка с вх. №0800-181-1/21.07.2020 г. от Капка Митева –
зам.-кмет на Община Кнежа, относно отчет за получените командировъчни пари
от кмета на Община Кнежа за второто тримесечие на 2020 г. на основание чл. 8,
ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага

да

се приеме за

информация

Отчета

за получените

командировъчни пари от кмета на Община Кнежа за второто тримесечие на 2020 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.2 от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №168
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 2020 г.
6.3 Докладна записка с вх. №0800-173-1/17.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно продажба на имот частна общинска собственост,
отреден за „търговски обект, комплекс“ чрез провеждане на търг с явно
наддаване, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, 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, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме докладната записка.
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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №169
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.11, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 52, т. 1, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1.Общински съвет-Кнежа обявява публичен търг с явно наддаване за продажба
на следния недвижим имот, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 37376.1002.8263 (три, седем, три, седем, шест,
точка, едно, нула, нула две, точка, осем, две, шест, три) по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Кнежа, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г.
на ИД на АГКК-гр. Плевен, с площ 150,00 (Сто и петдесет) кв. м., находящ се в гр.
Кнежа, община Кнежа, ул. „23-ти септември“. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс.
2.Общински съвет-Кнежа одобрява начална тръжна цена за продажба на имота
от 3 100 (Три хиляди и сто) лв., без включен ДДС и 3 720,00 (Три хиляди седемстотин и
двадесет) лв., с включен ДДС, съгласно изготвена Експертна оценка за определяне
стойността на недвижим имот от лицензиран оценител от месец юли 2020 г.
3. Предназначението на терена е за търговски обект, комплекс.
4. Разходите, направени за изготвяне на експертната оценка, такси и разноски
остават за сметка на участника, обявен от комисията за спечелил търга, и се
възстановяват от него преди сключване на договора за покупко-продажба.
5. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на Общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
6. До участие в търга да не се допускат юридически и физически лица със
задължения към Община Кнежа (с изключение на дължими вноски, но не изискуеми по
действащи договори). Участниците да представят удостоверения, издадени от Община
Кнежа за липса на задължения от публичен и частен характер към Община Кнежа.
7. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, официален интернет сайт на Общината и
табло за обяви в сградата на Община Кнежа в сроковете, посочени в чл.55, ал.1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
8. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа организацията по
провеждане на публичния търг с явно наддаване за продажба на терен – частна
общинска собственост, съгласно горните решения.
9. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа след
провеждането и въз основа на резултатите от публичния търг да издаде заповед и да
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сключи договор за продажба на терена – частна общинска собственост със спечелилия
търга, в нормативно регламентираните срокове, съгласно горните решения.
10. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година в частта, регламентираща
разпореждането с имоти-частна общинска собственост, съгласно горните решения.
6.4 Докладна записка с вх. №0800-182-1/21.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно продажба на терен – частна общинска
собственост на собственика на законно построена върху него сграда, докладва гжа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. В точка 2 от Докладната записка да се добави текста: „И приема цената за
продажба на гореописания имот да бъде в размер на 73 675,00 /Седемдесет и три
хиляди шестстотин седемдесет и пет/ лв.,

без включено ДДС и 88 410,00

/Осемдесет и осем хиляди четиристотин и десет/ лв., с включено ДДС.“
2. Да се приеме докладната записка с така направеното изменение.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
подкрепи предложението на ПК по Етика.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се подкрепи предложението на ПК по
Етика.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се подкрепи предложението на
ПК по Етика.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложението на ПК по Етика.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.4 от Дневния ред- предложението на ПК по Етика.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №170
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.3 от Наредба №4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от
ОбС-Кнежа във връзка с № 5300-166/21.07.2020 г. от Веселин Нановски, относно
закупуването на Поземлен имот с идентификатор 37376.1002.8257 по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Кнежа чрез кмета на Община Кнежа разрешава продажбата на
Поземлен имот с идентификатор 37376.1002.8257 (три, седем, три, седем, шест, точка,
едно, нула, нула, две, точка, осем, две, пет, седем) по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Кнежа, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г.
на ИД на АГКК, с площ 2105.00 (две хиляди сто и пет) кв. м. находящ се в гр. Кнежа,
Община Кнежа, ул.”Димитър Бутански”. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, на
собственика на законно построена върху него сграда.
2. Общински съвет – Кнежа одобрява пазарната оценка на Поземлен имот с
идентификатор 37376.1002.8257 (три, седем, три, седем, шест, точка, едно, нула, нула,
две, точка, осем, две, пет, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
град Плевен, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, с площ
2105.00 (две хиляди сто и пет) кв. м. находящ се в гр. Кнежа, Община Кнежа,
ул.”Димитър Бутански”. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин
на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, в размер на 59 200.00
(Петдесет и девет хиляди и двеста лева) лв., без включено ДДС и 71 040.00 (Седемдесет
и една хиляди и четиридесет лева) лв., с включено ДДС изготвена от лицензиран
оценител, и приема цената за продажба на гореописания имот да бъде в размер на
73 675,00 (Седемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и пет) лв., без включено
ДДС и 88 410,00 (Осемдесет и осем хиляди четиристотин и десет) лв., с включено
ДДС.
3. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който
възлиза в размер на 400 лв. (Четиристотин лева), както и за други текущи разходи да
бъдат за сметка на купувача.
4. Общински съвет – Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година в частта, регламентираща
разпореждането с имоти – частна общинска собственост, съгласно горните решения.
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5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши всички
необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение,
както и да сключи договор за покупко-продажба.
6.5 Докладна записка с вх. №0800-179-1/21.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно вземане на решение за прекратяване на
съсобственост чрез доброволна делба в поземлен имот с идентификатор:
37376.1001.3646 с площ 3487 кв.м, находящ се в гр.Кнежа, ул.,,Стефан Цанов‘‘ № 3Е, докладва г-жа Александра Нинова.
Председателят на Общински съвет г-жа Герговска уведоми присъстващите, че
само час преди началото на настоящото заседание в деловодството на Общинския съвет
е постъпило Заявление с вх.№9400-415/31.07.2020 г. от Николай Дамяновски и
Христина Пахарска със следното съдържание:
„Уважаема г-жо Председател на ОС Кнежа,
Съсобственици сме с Община Кнежа в следния недвижим имот и дворно място
с идентификатор: 37376.1001.3646. Разбрахме, че в дневния ред на предстоящата
сесия на ОС Кнежа (31.07.2020 г.) е предвидена точка за обсъждане и гласуване на
доброволна делба на имота. Уведомяваме ви, че никой не ни е търсил в качеството ни
на съсобственици да гласуваме и да дадем предварително съгласие за предстоящата
делба.
Предлагаме на днешното заседание да не се разглежда описаната по-горе
сделка, а да се отложи за следващо заседание, като бъдем поканени да дадем своите
становища и предварително съгласие за делба.“
Председателят на Общински съвет изтъкна, че поради срока на постъпване на
Заявлението, то е разгледано само на съвместното заседание на ПК по ТСУ и ПК по
Бюджет и финанси, състояло се непосредствено преди настоящото заседание.
Г-жа Герговска поясни, че Заявлението е изпратено на електронните пощи на
всички съветници.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, 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, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме докладната записка.
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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 информира, че г-н Борислав Цанковски е декларирал 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 6.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №171
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската
собственост, чл.46, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – гр.Кнежа дава съгласие да се прекрати съсобствеността
между Община Кнежа с ЕИК 000193243, от една страна и ЕТ „ВИВИАН – ВИОЛЕТА
ГОРНИШКА“ с ЕИК 106043002, със седалище и адрес на управление: гр.****, „*****‘‘
№**, представлявано от Виолета ***** Горнишка, НИКОЛАЙ ***** ДАМЯНОВСКИ
И НЕЛИ ***** ДАМЯНОВСКА, „СМЕСЕНИ ПРЕВОЗИ – КНЕЖА” ЕООД с ЕИК
816099134, със седалище и адрес на управление: гр.****, ул.,,****‘‘ № **-Автогара
Кнежа, представлявано от Христина ***** Пахарска – управител, от друга страна чрез
доброволна делба в поземлен имот с идентификатор 37376.1001. 3646, с площ 3487
кв.м., кв.124б УПИ ХХII – 3646 по ЗРП – ЦГЧ на гр.Кнежа, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начина на трайно ползване: За автогара, автоспирка, като:
1.1. В дял на Община Кнежа с ЕИК 000193243 се предоставя Поземлен имот с
идентификатор

37376.1001.5111,

площ:

800

кв.м,

трайно

предназначение

на

територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) и
Поземлен имот с идентификатор 37376.1001.5109, площ: 326 кв. м, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на тайно ползване: Ниско
застрояване (до 10 м);
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1.2. В дял на Община Кнежа с ЕИК 000193243 и ЕТ „ВИВИАН – ВИОЛЕТА
ГОРНИШКА“ с ЕИК 106043002 се предоставя поземлен имот с идентификатор
37376.1001.5108,: 258 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). За Община Кнежа- 198 кв.м., а
за ЕТ „ВИВИАН – ВИОЛЕТА ГОРНИШКА“ – 60 кв.м.
1.3. В дял на Община Кнежа с ЕИК 000193243 се предоставя поземлен имот с
идентификатор 37376.1001.5113, площ: 1152 кв.м, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица.
1.4. В дял на

Община Кнежа с ЕИК 000193243, „СМЕСЕНИ ПРЕВОЗИ –

КНЕЖА” ЕООД с ЕИК 816099134 и НИКОЛАЙ ***** ДАМЯНОВСКИ И НЕЛИ *****
ДАМЯНОВСКА

се

предоставя

Поземлен

имот

с

проектен

идентификатор

37376.1001.5110, проектна площ: 951 кв.м. трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За автогара, автоспирка. За Община Кнежа555 кв.м, за „СМЕСЕНИ ПРЕВОЗИ – КНЕЖА” ЕООД – 363,56 кв.м, а за НИКОЛАЙ
***** ДАМЯНОВСКИ И НЕЛИ ***** ДАМЯНОВСКА – 32,44 кв.м.
2. Страните не си дължат насрещни престации.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото
решение, както и да сключи договор за доброволна делба в изискуемата от закона
форма.
Скица-проект № 15-459590-03.06.2020 г., издадена от Служба по геодезия,
картография и кадастър - гр.Плевен е неразделна част от настоящото решение.
6.6 Докладна записка с вх. №0800-175-1/20.07.2020 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 „Водопроводно отклонение“ захранващо съществуваща сграда в
ПИ 731082, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология 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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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.6 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №172
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 20-19 от 21.06.2018 г., Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински 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 „Водопроводно отклонение“ захранващо съществуваща
сграда в ПИ 731082, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа,
област Плевен.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява предоставеното задание за
изработване на ПУП ПП за мрежите на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия

за изграждане на „Водопроводно отклонение“

захранващо съществуваща сграда в ПИ 731082, местност „Мерата“ в землището на гр.
Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
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
инфраструктурапрез имоти общинска собственост на Община Кнежа за изграждане на
„Водопроводно отклонение“ захранващо съществуваща сграда в ПИ 731082, местност
„Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
Предварителното съгласие важи за срок от десет години.
4. Общински съвет на Община Кнежа дава предварително съгласие за
Учередяване право на прокарване през имоти собственост на Община Кнежа, както
следва: ПИ 731.55- полски път, ПИ 731.5- полски път, ПИ 731.76- пасище и ПИ 731.77пасище, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
6.7 Докладна записка с вх. №0800-178-1/21.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно учредяване на възмездно право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
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общински имот и одобряване на експертна оценка, докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Г-жа Малина Цолова направи предложение да бъдат отстранени допуснатите
технически грешки при номерирането на точките на предложения проект за решение и
формулира следното предложение за решение по докладната записка:
1. Да бъдат отстранени допуснатите технически грешки при номерирането на
точките на предложения проект за решение.
2. Да се приеме докладната записка с направените корекции.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.7 от Дневния ред – предложението на г-жа Цолова, като последно постъпило
предложение.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №173
На основание чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Одобрява Експертна оценка за възмездно право на прокарване на кабелно
захранване НН от съществуващ трафопост н ПИ 748.137 до съществуващи сгрди в ПИ с
идентификатор 748.123 и 748.83, местност „Трите декара“ в землището на гр. Кнежа
ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен и съответния му сервитут, в полза на ЕТ
„Иван Миловски“, представлявано от Иван Миловски през поземлен имот публична
общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 748.19 – селскостопански
ведомствен горски път, местност „Трите декара“ в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ
37376, община Кнежа, област Плевен.
Общо засегнатите площи от имота са в размер на 298 кв. м. (Двеста деветдесет и
осем квадратни метра).
Експертната оценка е в размер на 113,00(Сто и тринадесет) лева без включено
ДДС.
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Оценката е изготвена от „СИС ДЕСИЖЪНС ПЛЕВЕН“ ЕООД, с лицензиран
оценител

инж.

Силвия

Стефанова,

сертифицерана

от

КНОБ

с

рег.№

810100547/22.02.2018 г.
2. Учредява възмездно право на прокарване на сервитутни права през поземлен
имот – публична общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 748.19 –
селскостопански ведомствен горски път, местност „Трите декара“ в землището на гр.
Кнежа ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен в полза на ЕТ „Иван Миловски“,
представлявано от Иван Миловски.
3. Титулярът на учреденото право на прокарване не трябва да влошава условията
за застрояване на поземления имот, да препятства установеният начин на трайно
ползване на поземления имот и да не засяга разрешени строежи или съществуващи
сгради.
4. Титулярът на учереденото право на прокарване следва да възстанови
разходите на Община Кнежа, във връзка с изготвяне на експертната оценка за
определяне пазарната стойност на правата.
5. Възлага на Кмета на Община Кнежа да организира изпълнение на решението.
6.8 Докладна записка с вх. №0800-174-1/20.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на преместваем обект
по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ – „ТЪРГОВСКИ ПАВИЛИОН“, 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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.8 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №174
На основание чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и 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
Страница 24 от 29

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 с височина 300 см. в имот с идентификатор 37376.1002.5215 гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен.
Схемата е одобрена от главния архитект на Община Кнежа съгласно чл. 56, ал. 2
от ЗУТ.
6.9 Докладна записка с вх. №0800-169-1/17.07.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване, 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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №175
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 7,
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 51, т. 2 и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг с явно наддаване недвижим имот –
публична общинска собственост, а именно:
- Помещение с площ от 6,30 кв. м., находящо се в сградата на кметство с.
Лазарово за срок от 5 години с първоначална тръжна цена 16,70 лева (Шестнадесет лева
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и седемдесет стотинки) без ДДС месечен наем и 20,04 лева (Двадесет лева и четири
стотинки) месечен наем с включено ДДС.
2. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа в сроковете
посочени в чл.55, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество прета от ОбС-Кнежа.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящето решение.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа след провеждане
на търга да издаде заповед и да сключи договор, съгласно горното решение със
спечелилия търга участник.
5. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година в частта, регламентираща
управлението на имоти-частна общинска собственост, съгласно т. 1 от докладната.
6.10 Докладна записка с вх. №0800-191-1/30.07.2020 г. от Цветомир
Миловски –зам.-кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на 2
броя рекламно-информационни табели тип „Билборд“, докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, 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, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме докладната записка.
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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №176
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На основание чл. 56 и 57 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, „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 във връзка с Молба с вх.№9400-282/12.06.2020 г. от Стефан Стефанов,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за поставяне на обекти по чл. 57 от ЗУТ – 2 броя рекламноинформационни табели тип „Билборд“ в следните поземлени имоти /ПИ/, находящи се
в гр. Кнежа:
- ПИ с идентификатор 37376.1002.5076, област Плевен, община Кнежа, гр.
Кнежа, с адрес: ул. „Стефан Цанов“, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК;
- ПИ с идентификатор 37376.1002.434, област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа,
с адрес: ул. „Димитър Бутански“, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК;
2. Общински съвет-Кнежа приема представените схеми за поставяне на обекти
по чл. 57 от ЗУТ – 2 броя рекламно-информационни табели тип „Билборд“ в ПИ с
идентификатор 37376.1002.5076 и ПИ с идентификатор 37376.1002.434, гр. Кнежа
приложени към настоящата докладна и одобрени от главния архитект на Община
Кнежа, сгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.
6.11 Отчет с вх. №2900-14/16.07.2020 година от Валери Лачовски –
прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД, относно дейността на „МБАЛ-Кнежа“
ЕООД за периода 01.01.2020 година до 30.06.2020 година и таблица за сравнение на
показателите за 1-во шестмесечие на 2020 г. с показателите за 1-во шестмесечие на
2019 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме за сведение Отчета за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД
за периода 01.01.2020 година до 30.06.2020 година и таблица за сравнение на
показателите за 1-во шестмесечие на 2020 г. с показателите за 1-во шестмесечие на
2019 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за сведение Отчета.
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Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме за сведение Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме за сведение Отчета.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме за сведение Отчета.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 6.11 от Дневния ред – предложението за решение на ПК по Етика.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №177
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:
1. Приема за сведение Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода
01.01.2020 година до 30.06.2020 година и таблица за сравнение на показателите за 1-во
шестмесечие на 2020 г. с показателите за 1-во шестмесечие на 2019 г.
7. Други.
В съответствие с идеята да бъде написан сигнал за съдействие към Областно
пътно управление гр. Плевен с оглед все по-лошото състояние на пътното платно на
републиканския път II-13 /Кнежа - Плевен/ в участъка от гр.Кнежа до кръстовището за
с. Долни Луковит, г-жа Герговска запозна присъстващите със съдържанието на
Сигнала.
Тя напомни, че предложението е разгледано, обсъдено и допълнено на
проведените съвместни заседания на постоянните комисии към Общинския съвет.
На база предложенията е оформен следният проектен текст на Сигнала, който
г-жа Герговска прочете:
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
С настоящето писмо Ви сигнализираме за лошото състояние на
републиканския път II-13 /Кнежа - Плевен/ в участъка от кръговото кръстовище в гр.
Кнежа до кръстовището за с. Долни Луковит.
След многобройни сигнали от граждани, както и зачестилите напоследък
пътно-транспорти произшествия, е извършен оглед от служители от общинска
администрация - Кнежа. Установено е, че в посочения участък от пътя са се
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образували множество големи дупки и деформации на пътната настилка, които
пречат на нормалната експлоатация на пътя.
Състоянието на цитирания пътен участък от републиканската пътна мрежа
както в гр. Кнежа, а особено извън територията на града , компрометира
безопасното движение по пътя.
Това трасе е най-пряката връзка на община Кнежа с областния център
Плевен и се използва интензивно както от жителите на общината, така и от
преминаващите леки и товарни автомобили.
Призоваваме Ви за незабавни действия и настояваме да се ускори работата по
предвидената рехабилитация на републиканския път II-13 /Кнежа - Плевен/.
Всички общински съветници единодушно подкрепиха идеята настоящото писмо
да бъде изпратено до ОПУ гр. Плевен.
Нямаше желаещи да вземат отношение по други теми.

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 1720 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Г. Божилова/

/К. Герговска/
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