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
№8
Днес, 11 февруари 2020 г., се проведе извънредно заседание на Общинския
съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват 17 от общо 17
общински съветници.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
12 часа.
30

Г-жа Катя Герговска информира, че след обявяване на проекта за дневния ред
е постъпил и следният материал:

- Докладна записка с вх. №0800-27-1/31.01.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно провеждане на редовно заседание на Общото
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.
Тя обясни, че горепосоченият материал е обсъждан на заседанията на
постоянните комисии и предложи той да бъде включен в предварително обявения
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 предложениие за промяна.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Приемане на Бюджета на Община Кнежа за 2020 година.
2. Докладна записка с вх. №0800-27-1/31.01.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, провеждане на редовно заседание на Общото събрание на
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Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

4.

Лъчезар Желев – кмет на Кметство с. Бреница;

5.

Банко Гергов – кметски наместник на Кметство с. Лазарово;

6.

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

при Община Кнежа;
7.

Цветелина Калчева – директор на дирекция „Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
8.

Петя Петрова – Трънска – гл. счетоводител на Община Кнежа;

9.

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

10.

Светослава Узунова – юписконсулт при Община Кнежа;

11.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

12.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Приемане на 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:
I. Нанася следните промени по Приложенията на Бюджет 2020 г.:
1. Приложение №5
- сумата по Раздел I. Функция общи държавни служби, 1.2 Общински съвет,
§05-00 – задължителни осигурителни вноски от работодатели от 47 489 лв. се намалява
с 15 060 лв. и става 32 429 лв.
- по Раздел IХ. Разходи некласифицирани в другите функции, Резерв от 222 426
лв. се увеличава с 15 060 лв. и става 237 486 лв.
2. Приложение №9– културен календар на Община Кнежа за 2020 г.
- честване на деня на лозаря в с. Бреница – заложената сума от 200 лв. да стане
400 лв.
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- 142 години от Освобождението на България в с. Бреница от 300 лв. да стане
100 лв.
Сумата за м. февруари от 1 000 лв. става 1 200 лв., а сумата за м. март от 1 100
лв. става 900 лв.
Общата сума в културния календар остава непроменена.
Мероприятието „Честване на 147 години от обесването на Васил Левски“ се
преименува на „Отбелязване на 147 години от обесването на Васил Левски“.
- в м. април се изменят датите на следните събития:
Лазаровден – от 04.04.2020 г. на 11.04.2020 г.
Цветница - от 05.04.2020 г. на 12.04.2020 г.
Великден - от 08.04.2020 г. на 19.04.2020 г.
3. Приложение №10 – спортен календар на Община Кнежа за 2020 г.
Председателите на спортните клубове са както следва:
- ККС „Мизия“- Огнян Крачунов
- Футболен клуб „Мизия“ – Замфир Демиров
- Спортен гълъбовъден клуб „Кнежа спорт 2005“ - Танчо Каленски.
4. В Докладната записка -

III. По разходите в размер 14 041 080 лв.,

разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5; т.3
придобива следния вид: За местни дейности в размер на 5 246 898 лв., в това число
резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 237 486 лв.
II. Подкрепя докладната записка с така направените изменения и допълнения.
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:
Комисията предлага:
I. Подкрепя предложението на ПК по Етика.
II. Нанася следните промени по Приложенията и Докладната записка на Бюджет
2020 г.:
1. Приложение №9– Културен календар на Община Кнежа за 2020 г.
В м. май да бъде добавено отбелязването на Рамазан Байрам, като предвидената
сума е 150 лв. Общата сума за м. май от 9 760 лв. става 9 910 лв.
В м. август да бъде добавено отбелязването на Курбан Байрам, като
предвидената сума е 400 лв. Общата сума за м. август от 7 000 лв. става 7 400 лв.
Общата сума на културния календар от 59 060 лв. става 59 610 лв.
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Средствата в размер на 550 лв. да бъдат взети от Разходи некласифицирани в
другите функции – Резерв.
2. Приложение №5
- по Раздел VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, т. 7.4.
Други дейности по културата, §10-00 – издръжка-културен календар се добавят 550 лв.
и от 59 060 лв. става 59 610 лв.
- по Раздел IХ. Разходи некласифицирани в другите функции, §97-00- Резерв от
237 486 лв. се намалява с 550 лв. и става 236 936 лв.
3. Приложение №4
- по Раздел II. Разходи за общински дейности, 1. функция „Общи държавни
служби“, 1.2. Общински съвет от 222 046 лв. се намалява с 15 060 лв. и става 206 986
лв.
- по Раздел II. Разходи за общински дейности, 7. Функция „Култура, спорт,
почивни дейности и религиозно дело“, 7.7 Други дейности по културата се увеличава с
510 лв. и става 59 610 лв.
- по Раздел II. Разходи за общински дейности, 9. Разходи некласифицирани в
другите функции, 9.2 Резерв от 222 426 лв. става 236 936 лв.
4. В Докладната записка -

III. По разходите в размер 14 041 080 лв.,

разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5; т.3
придобива следния вид: За местни дейности в размер на 5 246 898 лв., в това число
резерв за непредвидени и/или неотложни разходи става в размер на 236 936 лв.
III. Подкрепя докладната записка с така направените изменения и допълнения.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага:
I. Подкрепя предложенията на ПК по Етика и ПК по Образование.
II. Нанася следните промени по Приложение №9 на Бюджет 2020 г.:
Приложение №9– Културен календар на Община Кнежа за 2020 г.
Предвидените средства за отбелязването на празниците Рамазан Байрам и
Курбан Байрам да бъдат разпределени между гр. Кнежа и с. Еница, като

бъдат

обособени в две отделни позиции за съответния празник по следният начин:
1. Рамазан Байрам – обща сума 150 лв. се разпределя:
- за гр. Кнежа – 100 лв. с организатор Мюсюлманското настоятелство в гр.
Кнежа
- за с. Еница – 50 лв. с организатор кметство с. Еница.
2. Курбан Байрам – обща сума 400 лв. се разпределя:
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- за гр. Кнежа – 200 лв. с организатор Мюсюлманското настоятелство в гр.
Кнежа
- за с. Еница – 200 лв. с организатор кметство с. Еница.
III. Подкрепя докладната записка с така направените изменения и допълнения.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага:
I. Подкрепя предложенията направени от всички постоянни комисии.
II. Подкрепя докладната записка с така направените изменения и допълнения.
Г-жа Герговска обобщи всички изменения и допълнения по Докладната записка
и Приложенията на Бюджет 2020 г., предложени на заседанията на постоянните
комисии, а именно:
I. Нанасят се следните промени по Приложенията и Докладната записка на
Бюджет 2020 г.:
1. Приложение №9– Културен календар на Община Кнежа за 2020 г.
- честване на деня на лозаря в с. Бреница – заложената сума от 200 лв. да стане
400 лв.
- 142 години от Освобождението на България в с. Бреница от 300 лв. да стане
100 лв.
Сумата за м. февруари от 1 000 лв. става 1 200 лв., а сумата за м. март от 1 100
лв. става 900 лв.
Мероприятието „Честване на 147 години от обесването на Васил Левски“ се
преименува на „Отбелязване на 147 години от обесването на Васил Левски“.
- в м. април се изменят датите на следните събития:
Лазаровден – от 04.04.2020 г. на 11.04.2020 г.
Цветница - от 05.04.2020 г. на 12.04.2020 г.
Великден - от 08.04.2020 г. на 19.04.2020 г.
В м. май да бъде добавено отбелязването на Рамазан Байрам, като предвидената
сума е 150 лв. Тя да бъде разпределена по следният начин:
- за гр. Кнежа – 100 лв. с организатор Мюсюлманското настоятелство в гр.
Кнежа
- за с. Еница – 50 лв. с организатор кметство с. Еница.
Общата сума за м. май от 9 760 лв. става 9 910 лв.
В м. август да бъде добавено отбелязването на Курбан Байрам, като
предвидената сума е 400 лв. Тя да бъде разпределена по следният начин:
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- за гр. Кнежа – 200 лв. с организатор Мюсюлманското настоятелство в гр.
Кнежа
- за с. Еница – 200 лв. с организатор кметство с. Еница.
Общата сума за м. август от 7 000 лв. става 7 400 лв.
Общата сума на културния календар от 59 060 лв. става 59 610 лв.
Средствата в размер на 550 лв. да бъдат взети от Разходи некласифицирани в
другите функции – Резерв.
2. Приложение №5
- сумата по Раздел I. Функция общи държавни служби, 1.2 Общински съвет,
§05-00 – задължителни осигурителни вноски от работодатели от 47 489 лв. се намалява
с 15 060 лв. и става 32 429 лв.
- по Раздел VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, т. 7.4.
Други дейности по културата, §10-00 – издръжка-културен календар се добавят 550 лв.
и от 59 060 лв. става 59 610 лв.
- по Раздел IХ. Разходи некласифицирани в другите функции, §97-00- Резерв от
222 426 лв. става 236 936 лв.
3. Приложение №4
- по Раздел II. Разходи за общински дейности, 1. функция „Общи държавни
служби“, 1.2. Общински съвет от 222 046 лв. се намалява с 15 060 лв. и става 206 986
лв.
- по Раздел II. Разходи за общински дейности, 7. Функция „Култура, спорт,
почивни дейности и религиозно дело“, 7.7 Други дейности по културата от 59 060 лв.се
увеличава с 510 лв. и става 59 610 лв.
- по Раздел II. Разходи за общински дейности, 9. Разходи некласифицирани в
другите функции, 9.2 Резерв от 222 426 лв. става 236 936 лв.
4. Приложение №10 – спортен календар на Община Кнежа за 2020 г.
Председателите на спортните клубове са както следва:
- ККС „Мизия“- Огнян Крачунов
- Футболен клуб „Мизия“ – Замфир Демиров
- Спортен гълъбовъден клуб „Кнежа спорт 2005“ - Танчо Каленски.
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5. В Докладната записка -

III. По разходите в размер 14 041 080 лв.,

разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5; т.3
придобива следния вид: За местни дейности в размер на 5 246 898 лв., в това число
резерв за непредвидени и/или неотложни разходи става в размер на 236 936 лв.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Г-жа Герговска, г-н Горнишки и г-н Грамов декларираха конфликт на интереси,
подписвайки Декларация за самоотвод по чл. 65 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред – 1.1.– направените предложения за изменение и
допълнение по приложенията и докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Предложенията се приеха.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред – 1.2.– приемане на бюджета на Община Кнежа за 2020
година с направените изменения и допълнения.
Гласували поименно: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №74
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т. 5 и т.6, ал. 2, чл. 38, ал. 7 във връзка с
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, ПМС № 381 от 30
декември 2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за
2020 година, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Приема бюджета на Община Кнежа за 2020 година в размер на 14 041 080
лева, както следва:
По приходите в размер на 14 041 080 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
І. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 794 182 лв., в т.ч.:
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от Централния
бюджет за общини в размер на 8 292 307 лв., съгласно Приложение №1;
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2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 114 460 лв.,
съгласно Приложение №1;
3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 210 113 лв., съгласно Приложение №1;
4. Преходен остатък от 2019 година в размер на 597 528 лв., съгласно
Приложение №1, в това число: с целеви характер – 348 584 лв.
ІІ. Приходи за местни дейности в размер на 5 246 898 лв., в т.ч.:
1. Данъчни приходи в размер на 913 800 лв., съгласно Приложение №1;
2. Неданъчни приходи в размер на 3 265 394 лв., съгласно Приложение №1;
3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от
Централния бюджет за общини в размер на 1 029 500 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване в размер на 34 900 лв.;
4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 281
900 лв., съгласно Приложение №1;
5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на минус 514 215 лв.,
съгласно Приложение №1;
6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 216 799 лв., съгласно Приложение №1;
7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 2 652 лв., съгласно Приложение №1;
8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 489 970 лв., съгласно
Приложение №1, в това число: с целеви характер – 360 638 лв., от тях за капиталови
разходи – 352 645 лв., за разпределение от Общински съвет – 129 332 лв.
ІІІ. По разходите в размер на 14 041 080 лв., разпределени по функции, дейности
и параграфи, съгласно Приложение №5;
1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 794 182 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на не повече от 2% от средствата
предвидени за функция "Образование" по Единните разходни стандарти /175 884 лева/;
2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 431 718 лв.;
3. За местни дейности в размер на 5 246 898 лв., в това число резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 236 936 лв.;
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4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на минус 874 733 лв.
ІV. Приема програма за капиталовите разходи за 2020 г. (поименен списък по
обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение № 6:
1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер
на

281 900 лв.;
2. Приема разчет на капиталовите разходи от преходния остатък от целевата

субсидия за 2019 г. в размер на 6 891 лв.;
3. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани от собствени приходи в
размер на 469 625 лв. в т.ч. капиталови разходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 50 000 лв.;
4. Приема разчет на капиталови разходи финансирани от целеви трансфери в
размер на 345 664 лв.;
5. Приема индикативен резчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и
общинско съфинансиране;
6. Дава съгласие кмета на Общината да прави промени на сумите по т.3 без да
изменя общата сума утвърдена с приемането на поименния списък.
V. Утвърждава разходи по функции:
1. Утвърждава индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община
Кнежа в размер на 55 на сто по чл. 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., съгласно
Приложение № 5;
2. Утвърждава индивидуалната основна месечна заплата на кметове на кметства
в Община Кнежа в размер на 26 на сто по чл. 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г.,
съгласно Приложение № 5;
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на
образованието,

които

прилагат

системата

на

делегирани

бюджети,

съгласно

Приложение № 5;
4. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функция „Здравеопазване” се определя от кмета на Общината в рамките на средствата,
определени по стандартите и утвърдените размери;
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. Членски внос – 5 550 лв.;
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5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, които не са на
основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане
в размер на – 15 000 лв.;
6. Субсидии за:
6.1. Читалища – 28 980 лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на
читалищната дейност, съгласно Приложение № 5 и на основание чл.26а, ал.3 от Закона
за народните читалища, възлага на кмета на Общината да сключи договори с
председателите на читалищните настоятелства на територията на Община Кнежа;
6.2. Спортни клубове – 41 750 лв., съгласно Приложение №10;
6.3. Пенсионерски клубове, клубове на хората в неравностойно положение и
офицери от запаса в размер на 4 500 лв., съгласно Приложение № 5;
6.4. Упълномощава кмета на Общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства от т.6.1. до т. 6.3;
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1. СБКО в размер на 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по
трудови правоотношения;
7.2. Разходи за представителни цели на кметовете на Общината в размер на 8
613 лв.;
7.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет в
размер на 1 077 лв.;
7.4. Във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на
безвъзмездните кръводарители одобрява сумата от 3 200 лв. за стимулиране на
безвъзмездните кръводарители /в размер на 30 лв. на кръводарител/;
8. Утвърждава структурата и определя числеността на персонала за делегираната
от държавата дейност "Общинска администрация" в рамките на средствата, определени
по стандартите, съгласно Приложение № 7;
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №
8;
10. Определя разходи за културни мероприятия, спортни мероприятия и здравни
дейноти, одобрени от Общински съвет Кнежа, съгласно Приложения № 9,10,11;
11. Дава съгласието си за прилагането на системата на делегирани бюджети в
детските заведения на територията на Община Кнежа, а именно:
11.1. ДГ “Огнян Михайлов” гр. Кнежа;
11.2. ДГ “Звездица” гр. Кнежа;
11.3. ДГ “Детска планета” с.Бреница;
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11.4. ДГ “Мечо Пух” гр. Кнежа;
11.5. ДГ „Лиляна Димитрова” с. Еница, като на директорите на детските
заведения дава следните права:
 на второстепенен разпоредител с бюджети;
 да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите,
като уведомяват първостепенния разпоредител с бюджети за това;
 да се разпореждат със средствата на детската градина;
 да определят индивидуалните възнаграждения на персонала;
 самостоятелно да определят числеността на персонала, обезпечавайки прилагането
на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на детската градина;
12. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,
съгласно Приложение №12;
13. Възлага на кмета на Общината:
13.1. Да определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с
бюджети;
13.2. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като дарения средства;
13.3. Да актуализира

общинския бюджет с постъпилите като обезщетения

средства по застрахователни събития;
13.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани
дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;
14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, както следва:
14.1. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз,
администрирани от Националния фонд, съгласно Приложения № 13.1. и 13.2;
14.2. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони, администрирани от Разплащателната агенция към
Държавен фонд "Земеделие", съгласно Приложение № 14;
14.3. Индикативен годишен разчет на средствата по други програми и проекти,
финансирани от фондовете и институциите на Европейския съюз, съгласно
Приложение №15;
15. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза
показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода

за местните дейности с
2021 г. и 2022 г. по
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приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по
разходите, съгласно Приложение №16;
16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на Общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 1 666 011 лв.;
17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 година, като наличните към края на годината поети ангажименти
за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години в размер на 5 553 369 лв.;
18. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2020 година в размер на 215 106 лв.;
19. Определя максимален размер на дълга, както следва:
19.1. Размер на дълга към 31.12.2019 г. – 1 700 000 лв. овърдрафт;
19.2. Годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2020 г. до 825 794
лв.;
19.3. Максимален размер на дълга към края на бюджетната 2020 г. - 1 700 000
лв.;
19.4. Лимит за поемане на нов общински дълг за бюджетната 2020 г. - 0.00 лв.;
20. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
20.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
20.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи;
21. Възлага на кмета:
21.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет;
21.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението му;
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21.3. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на Министерство на финансите;
22. Упълномощава кмета:
22.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни,
национални и други програми,включително и на бюджетни организации, чиито бюджет
е част от общинския бюджет;
22.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2020 година;
22.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за
публичните финанси;
22.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от Европейския
съюз да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от Закона за публичните финанси;
22.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на Общината внася предложение
за предоставянето им по решение на ОбС;
22.6. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за
публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на
годината;
22.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие;
22.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;
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23. Приема доклад относно приемане бюджета на Община Кнежа за 2020
година;
24. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на проектобюджет 2020 г. - 4 /четири/ броя.
Докладът относно приемане бюджета на Община Кнежа за 2020 година и
Приложения от №№1 до 16 са неразделна част от взетото решение.
Г-жа Герговска поздрави кмета на Община Кнежа и Общинска администрация с
приемането на Бюджета за 2020 г. Тя изтъкна, че това е един балансиран и в същото
време амбициозен бюджет, и изрази готовността на Общински съвет да съдейства за
неговото изпълнение.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-27-1/31.01.2020 г. от
Илийчо Лачовски –кмет на Община Кнежа, относно провеждане на редовно
заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –
гр. Плевен, докладва г-жа Александра Нинова.
Г-н Грамов направи процедурно предложение, а именно: тъй като материалът е
разглеждан на заседанията на всички постоянни комисии и всички са запознати с него,
да се докладва само проекта за решение на вносителя и становищата на постоянните
комисии.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
направеното предложение от г-н Грамов.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
По докладната записка 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.
Страница 14 от 16

Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №13 за управление и упражняване
правата на Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговски дружества с
общинско участие в капитала, приета от Общински съвет-Кнежа, Общински съветКнежа
РЕШИ:
I. Общински съвет-Кнежа упълномощава Илийчо ***** Лачовски – кмет на
Община Кнежа да представлява Община Кнежа на редовното заседание на Общото
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен, насрочено за
24.02.2020 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Областна администрация
– Плевен при следния дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на отчета на дейността на Асоциацията по ВиК –
Плевен за календарната 2019 година;
2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията
по ВиК – Плевен за календарната 2019 година;
3. Приемане на Бюджет на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020
година;
4. Други.
II. Упълномощеното лице да гласува по обявения и посочен по-горе дневен ред,
както намери за добре, като има право да подписва и получава всякакви документи,
свързани с редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.
III. При обективна невъзможност на упълномощеното лице по т. I от докладната
записка да участва в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК –
Плевен, Общински съвет-Кнежа упълномощава Капка ***** Митева – Зам.-кмет на
Община Кнежа, със същите права, посочени по-горе.
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IV. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 60, ал. 1, предложение четвърто от
АПК, допуска предварително изпълнение на взетите по-горе решения предвид
обстоятелството, че редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК –
Плевен ще се проведе преди да са влезли в сила решенията по докладната записка,
допускането на предварителното им изпълнение ще даде възможност представителя на
Община Кнежа да участва в заседанието и във вземането на решения .
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.
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 1320 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Г. Божилова/

/К. Герговска/
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