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
№9
Днес, 28 февруари 2020 г., се проведе редовното за м. февруари заседание на
Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват
17 от общо 17 общински съветници. Добромир Грамов закъсня.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
15 часа.
00

Г-жа Катя Герговска информира, че след заседанието на Председателски съвет
са постъпили и следните материали:

- Докладна записка с вх. №0800-51-1/20.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отмяна на Решение №877 по Протокол №81 от
проведено заседание на Общински съвет-Кнежа на 30.09.2019 г., касаещо отдаване
под наем на терен – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно
наддаване.
- Докладна записка с вх. №0800-52-1/24.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
„Кабелно захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ 748.137 до
съществуващи сгради в ПИ 748.123 и ПИ 748.83“, местност „Трите декара“в
землище гр. Кнежа.
Тя обясни, че горепосочените материали са обсъждани на заседанията на
постоянните комисии и предложи те да бъдат включени 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 направените предложения за допълнение.
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Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода от 01.07.2019 год.
до 31.12.2019 год.
2. Докладна записка с вх. №0800-23-3/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Кнежа.
3. Стратегически план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода 20202022 година.
4. Годишен план за дейността на „Вътрешен одит“ за 2020 година.
5. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-34-1/12.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната
среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Кнежа за 2019 година.
2) Докладна записка с вх. №0800-43-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа с проект за модернизация
на материалната база на Общински социален комплекс в град Кнежа.
3) Докладна записка с вх. №0800-47-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно решение за кандидатстване на Община Кнежа с проектно
предложение по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
и сключване на споразумение за сътрудничество.
4) Докладна записка с вх. №0800-45-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно изменение на Решение № 74/11.02.2020 г. за приемане
Бюджета на Община Кнежа за 2020 година.
5) Докладна записка с вх. №0800-42-1/17.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2
от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове.
6) Докладна записка с вх. №0800-49-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно предоставяне за възмездно ползване на имот – публична
общинска собственост.
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7) Докладна записка с вх. №0800-48-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–кмет на
Община Кнежа, относно Предоставяне за безвъзмездно управление на моторно
превозно средство - автобус-собственост на ПГЗ ,,Стефан Цанов‘‘, гр.Кнежа за нуждите
на Община Кнежа.
8) Докладна записка с вх. №0800-51-1/20.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –кмет
на Община Кнежа, относно отмяна на Решение №877 по Протокол №81 от проведено
заседание на Общински съвет-Кнежа на 30.09.2019 г., касаещо отдаване под наем на
терен – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване.
9) Докладна записка с вх. №0800-40-1/17.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –кмет
на Община Кнежа, относно определяне на цена за ползване на мерите и пасищата в
землището на Община Кнежа.
10) Докладна записка с вх. №0800-44-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –кмет
на Община Кнежа, относно даване на съгласие за промяна Начина на трайно ползване
/НТП/ на имоти публична общинска собственост с НТП „Язовир“ на територията на
Община Кнежа.
11) Докладна записка с вх. №0800-52-1/24.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –кмет
на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за „Кабелно захранване НН
от съществуващ трафопост в ПИ 748.137 до съществуващи сгради в ПИ 748.123 и ПИ
748.83“, местност „Трите декара“ в землище гр. Кнежа.
12) Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. от МБАЛ „Кнежа“ ЕООД.
13) Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. от „Аспарухов вал“ ЕООД.
14) Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. от „Кнежа-газ“ ООД.
15) Заявление за инвестиционно намерение с вх. № 5300-15/23.01.2020 г. от
„КРОС МИКС“ ЕООД.
16) Молба с вх. № 9400-88/14.02.2020 г. от адв. Симеон Шарабански,
пълномощник на Елена Кахил, във връзка с предстояща продажба на сгради.
6. Други.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;
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3.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

4.

Банко Гергов – кметски наместник на Кметство с. Лазарово;

5.

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

при Община Кнежа;
6.

Светослава Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа;

7.

Петя Писъшка – главен вътрешен одитор при Община Кнежа;

8.

Цветелина Карлукова – стажант одитор при Община Кнежа;

9.

Миглена Горнишка – гл. експерт „Екология“ при Община Кнежа;

10.

Евгения Бодилкова – гл. експерт „ПЕФ“при Община Кнежа;

11.

Галя Шугльова – гл. експерт „ПЕФМС “при Община Кнежа;

12.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

13.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

14.

Глория Кончарска – техн. сътредник при Община Кнежа;

15.

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

16.

граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основните
материали и докладните записки да се докладват предложенията за решение на
вносителите и становищата на постоянните комисии, а по материалите, касаещи
работата на Вътрешен одит и

заявленията от граждани

- да се представят само

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“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за изпълнение на решенията на ОбС

за

периода от 01.07.2019 год. до 31.12.2019 год., докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага приеме Отчета.
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага приеме Отчета.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за изпълнение на решенията на Общински
съвет-Кнежа за периода 01.07.2019 год. до 31.12.2019 год..
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №76
На основание чл.21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 и във връзка с чл. 44,
ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет-Кнежа
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за
периода 01.07.2019 год. до 31.12.2019 год.
Отчетът за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за периода
01.07.2019 год. до 31.12.2019 год. е неразделна част от решението.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-23-3/18.02.2020 г. от
Илийчо Лачовски–кмет на Община Кнежа, относно Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Кнежа, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. Да се отстрани допусната техническа грешка в предложения проект за
решение, като за тази цел §40 от ”Създава се нова алинея 9 на чл. 40” става ”Създава се
нова алинея 10 на чл. 40” и §41 от ”Създава се нова алинея 10 на чл. 40” става ”Създава
се нова алинея 11 на чл. 40”.
2. заличава се §52.
3. последващите параграфи се преномерират както следва:
- §53 става се §52.
- §54 става се §53.
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4. Да се приеме Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 с
направените изменения.
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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред – предложението на ПК по Етика.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №77
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за
нормативните актове, чл. 76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс,
чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси във връзка с подаден протест от
окръжен прокурор от Окръжна прокуратура-Плевен до Административен съд,
гр.Плевен и образувано Административно дело №1325/2019 г. по описа на
Административен съд – Плевен, и постъпило Предложение с вх.№ 0800-23-1/27.01.2020
г. от Петя Маринска-Хинкина – Директор на дирекция ,,Обща администрация‘‘ в
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Кнежа.
2. Текстът на Наредбата е неразделна част от настоящото решение.
§ 1. Член 2 се изменя по следния начин:
Създава се нова т.9 на чл.2, както следва:
,, други местни данъци, определени със закон‘‘.
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§ 2. Член 5, ал.1 се изменя по следния начин:
,, Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от
служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по
местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс‘‘.
§ 3. Създава се нова ал.2 на чл.5:
,, Служителите по ал.1 се определят със заповед на Кмета на Община Кнежа‘‘.
§ 4. Отменя се т.6 на чл.5а.
§ 5. Създава се нова ал.6 на чл.6, която гласи:
,, Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително‘‘.
§ 6. Алинея 5 на чл.6 се отменя.
§ 7. Чл.8, ал.6 се изменя по следния начин:
,,За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право
на ползване в срока по ал.3 предприятията подават информация за отчетна стойност и
други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка‘‘.
§ 8. Чл.8, ал.8 се изменя по следния начин
,,При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока
по чл.32 от ЗМДТ. В случай, че не е подадена данъчна декларация по ал.3 от
наследниците или заветниците, след изтичане на срока по чл.32 от ЗМДТ, служителя по
чл.5, ал.1 от Наредбата образува партида за наследения имот въз основа на данните,
налични в общината и в регистъра на населението‘‘.
§ 9. Добавя се нова алинея 10 на чл.8 със следния текст:
,,Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва
останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по чл.14, ал. 2 от Закона
за местните данъци и такси от един възложител ползват останалите възложители‘‘.
§ 10. Създава се нова алинея 8 на чл.8а, както следва:
,,При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на
недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица
уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл.
14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси‘‘.
§ 11. Създава се нова алинея 9 на чл.8а със следния текст:
,,В случаите по ал. 8 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно
възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната‘‘.
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§ 12. Създава се нова т.4 на чл.10, както следва:
,, Изипей АД.‘‘
§ 13. Чл.11, ал.1 се изменя по следния начин:
,,Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим''.
§ 14. Чл.11, ал.2 се изменя по следния начин:
,,На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.''
§ 15. Текстът в чл.13 става алинея 1 и остава непроменен.
§ 16. Създава се нова алинея 2 на чл.13 със следния текст:
,, Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси.‘‘
§ 17. Текстът на чл.17, ал.1, който гласи, че ,, данъчната оценка на
недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните
имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от
Закона за местните данъци и такси, се отменя.
§ 18. Текстът, който е записан в нормата на чл.17, ал.1, а именно: Данъчната
оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната
им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти
- данъчната им оценка съгласно приложение № 2, остава непроменен.
§ 19. Чл. 17, ал.3 се изменя по следния начин:
,, Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и
такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно
нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси‘‘.
§ 20. Чл.19, ал.3 се изменя по следния начин:
,,В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,
облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.15, се дължи в
пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са
декларирани като основни жилища‘‘.
§ 21. Алинея 2 на чл.30 се отменя.
§ 22. Член 32, ал.4 се изменя по следния начин:
,, Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди
първоначалната им регистрация за движение в страната.‘‘
§ 23. Създава се нова алинея 1 на чл.34:
,, Имуществото се оценява, както следва:
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1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена
или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска
от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;
2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за местните
данъци и такси‘‘.
§ 24. Създава се нова алинея 2 на чл.34:
,, Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 от закона се
определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на
задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по
реда на чл. 18 от Закона за местните данъци и такси‘‘.
§ 25. Чл.35, ал.3 се отменя.
§ 26. Създава се нова алинея 3 на чл.37:
,, Декларация по ал. 3 на чл.49 от закона не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и
6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени
и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност‘‘.
§ 27. Добавя се нова алинея 4 на чл.37, както следва:
,, При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по
чл.49, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, лицата, получили имущество,
подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от
получаването му.‘‘
§ 28. Създава се нова алинея 5 на чл.37а, както следва:
,, Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен
път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни
средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат
със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите‘‘.
§ 29. Създава се нова алинея 6 на чл.37а, както следва:
,,Срокът по ал. 5 започва да тече от деня, следващ вписването’‘.
§ 30. Член 40 се изменя така:
,,Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице‘‘.
§ 31. Създава се нова алинея 1 на чл.40:
Данните се предоставят от Министерството на финансите на общините:
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1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
се нова алинея 2 на чл.40:
,,Член 40 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от Закона за
местните данъци и такси‘‘.
§ 33. Създава се нова алинея 3 на чл.40:
,,Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл.40 от
настоящата наредба, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за
движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се
подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси, като в случай че същата
не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува
служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и
в регистъра на населението‘‘.
§ 34. Създава се нова алинея 4 на чл.40:
,,Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по
регистрация на превозното средство‘‘.
§ 35. Създава се нова алинея 5 на чл.40:
,,Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от
данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 3 или с
подаване на нова данъчна декларация‘‘.
§ 36. Създава се нова алинея 6 на чл.40:
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,,Служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане‘‘.
§ 37. Създава се нова алинея 7 на чл.40:
,,Подадената

декларация

от

един

от

съсобствениците

ползва

останалите

съсобственици‘‘.
§ 38. Създава се нова алинея 8 на чл.40:
,, Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство,
за такава се приема годината на първата му регистрация‘‘.
§ 39. Създава се нова алинея 9 на чл.40:
,, Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от
Закона за местните данъци и такси, собственикът представя документ за платения
данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168
от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на
данъка върху добавената стойност‘‘.
§ 40. Създава се нова алинея 10 на чл.40:
,,Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 от
Закона за местните данъци и такси липсват данни за допустимата максимална маса на
състава от превозни средства, в декларацията по ал. 3 се посочва допустимата
максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя‘‘.
§ 41. Създава се нова алинея 11 на чл.40:
,,При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето‘‘.
§ 42. Точка 2 на чл.48, ал.1 се изменя по следния начин:
,,Лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно
придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон‘‘.
§ 43. Навсякъде, където пише в Наредбата 30 октомври да се промени на 31
октомври.
§ 44. Създава се нова алинея 6 на чл.56а:
,, Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на
общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа
информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените
нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по чл.56 б, ал. 1 от настоящата
наредба‘‘.
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§ 45. Създава се нова алинея 7 на чл.56а:
,, Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец,
както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен
път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за
туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в
изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси‘‘.
§ 46. Отменя се чл.56б, ал.4.
§ 47. Отменя се чл.56б, ал.5.
§ 48. Създава се нова алинея 6 на чл.56б:
,, Данните по ал. 7 на чл. 56а от Наредбата се предоставят от Министерството на
финансите на община Кнежа в срок до три дни след получаването им от
Министерството на туризма:
1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен
на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а
от Закона за местните данъци и такси, и софтуерния продукт за администриране на
местните данъци и такси на Общината, или
2. чрез предоставен оторизиран достъп на Община Кнежа до получената информация
от Единната система за туристическа информация‘‘.
§ 49. Алинея 6 на член 56д се изменя така:
,, Възстановяване на надвнесен данък по чл.61ч, ал.2 от Закона за местните данъци и
такси се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс‘‘.
§ 50. Член 59, ал.1 се изменя така:
,, Лице, което не подаде декларация по чл.53 или не я подаде в срок, се наказва с
глоба в размер до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание‘‘.
§ 51. Член 59, ал.2 се изменя така:
,,Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в
декларацията по чл.53, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер
или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи
на по-тежко наказание‘‘.
§ 52. Добавя се § 17 на Преходни и заключителни разпоредби:
„Наредбата влиза в сила три дни след обнародването й на интернет страницата на
Община Кнежа.”
§ 53. Добавя се нов § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата
Наредбата е изменена с Решение № 77 / 28.02.2020 г. на Общински съвет – Кнежа.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването
му пред Административен съд – Плевен по реда на Административно – процесуалния
кодекс.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Стратегически план за дейността на „Вътрешен одит“
за периода 2020-2022 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме за сведение Стратегическия план за дейността на
„Вътрешен одит“ за периода 2020 - 2022 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за сведение Стратегическия план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода
2020 - 2022 г.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме за сведение Стратегическия
план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода 2020 - 2022 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме за сведение
Стратегическия план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода 2020 - 2022 г.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме за сведение Стратегическия план за дейността на
„Вътрешен одит“ за периода 2020 - 2022 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №78
На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
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. Общински съвет-Кнежа приема за сведение Стратегическия план за дейността
на „Вътрешен одит“ за периода 2020 - 2022 г.
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Стратегическият план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода 2020 - 2022 г.
е неразделна част от решението.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Годишен план за дейността на „Вътрешен одит“
за периода 2020 година, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме за сведение Годишния план за дейността на „Вътрешен
одит“ за периода 2020 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за сведение Годишния план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода 2020 г.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме за сведение Годишния план за
дейността на „Вътрешен одит“ за периода 2020 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме за сведение
Годишния план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода 2020 г.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме за сведение Годишния план за дейността на
„Вътрешен одит“ за периода 2020 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Г-н Добромир Грамов зае мястото си в залата.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №79
На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, 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. Общински съвет-Кнежа приема за сведение Годишния план за дейността на
„Вътрешен одит“ за периода 2020 г.
Годишният план за дейността на „Вътрешен одит“ за периода 2020 г. е
неразделна част от решението.
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ПО ПЕТА ТОЧКА – Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
5.1 Докладна записка с вх. №0800-34-1/12.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно Отчет за изпълнението на Програмата за
опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на
Община Кнежа за 2019 година, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Отчета за изпълнението на Програмата за опазване
на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Кнежа за 2019
година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.1 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №80
На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9
от Закона за управление на отпадъците, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците на Община Кнежа за 2019 година.
Отчетът за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците на Община Кнежа за 2019 година е
неразделна част от решението.
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5.2 Докладна записка с вх. №0800-43-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на Община Кнежа с проект за
модернизация на материалната база на Общински социален комплекс в град
Кнежа, 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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №81
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа подкрепя Община Кнежа да кандидатства с проект за
модернизация на материалната база на Общински социален комплекс в град Кнежа във
Фонд „Социална закрила“ към МТСП.
2. Одобрява изискуемото съфинансиране на проекта в размер до 3 600,00 лв./Три
хиляди и шестстотин лева/ с ДДС, представляващи 10% от общата стойност на проекта,
които ще бъдат осигурени от издръжката на Домашен социален патронаж.
3. Задължава

Кмета на Община Кнежа да подготви всички необходими

документи за кандидатстване в изискуемия формат и подаде проектното предложение
във Фонд „Социална закрила“ към МТСП в срок до 31.03.2020 г.
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5.3 Докладна записка с вх. №0800-47-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно решение за кандидатстване на Община Кнежа с
проектно предложение по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“ и сключване на споразумение за сътрудничество,
докладва г-жа 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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №82
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и при мотиви,
подробно изложени в докладната записка, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кнежа да кандидатства с проектно предложение по
процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ ,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство
2014-2021.
2. Одобрява проект на споразумение за сътрудничество с „Henrik Storm Ofteland
R&D“, Норвегия.
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3. Дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество между
Община Кнежа и партньор по проекта „Henrik Storm Ofteland R&D“, Норвегия.
4. Упълномощава Кмета на Общината да подпише споразумението за
сътрудничество с партньора по проекта.
5. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
изпълнението на взетите решения.
5.4 Докладна записка с вх. №0800-45-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение № 74/11.02.2020 г. 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:
1. Да бъде отстранена допусната техническа грешка при номерирането в
проекта за решение като т.4 става т. 2. Съдържанието на точката остава непроменено.
2. Да се приеме докладната записка с така направеното предложение.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.4 от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №83
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и
чл. 41 от Наредба №23 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
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прогноза за местните 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

Закупуване на нов автомобил за
нуждите
на
общинска
администрация-Кнежа
Обследване
за
енергийна
ефективност,
изготвяне
на
технически проект и съфинансиране
по проект „Красива България“„Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на ДГ
„Детска планета“, с. Бреница,
находяща се в стр. кв. 31, УПИ I-155
по рег. план на с. Бреница, община
Кнежа“
Изпълнение
на
строителномонтажни работи на следните
улици: ул. „Хр. Смирненски“ (в
отсечките от ул. „Ив.Бонов“ до ул.
„Черни връх“ и от ул. „23-ти
септември“ до ул. „Отец Паисий“);
ул. „Росица“; ул. „Тунджа“; ул.
„Дунав“ (в отсечките от ул.„23-ти
септември“ до ул. „Ракитин“ и от ул.
„Ракитин“ до ул. „Ст.Цанов“) ;ул.
„Никола Петков“ (Междублоково
пространство при бл. „Рила“ и бл.
„Победа“); ул. „Ивайло“; ул. „Йоан
Екзарх“ (в отсечките от ул.„Огн.
Михайлов“ до ул. „Бл. Иванов“ и от
ул. „Огн. Михайлов“ до ул.
„Х.Димитър“); ул. „Криволак“ (в
отсечката от ул.„Огн. Михайлов“ до
ул. „М. Боев“); осъществяване на
строителен и авторски надзор

целева субсидия
за капиталови
разходи
2020
план
план
било
става

целеви трансфер
2020

план
било

план
става

капиталови
разходи,
финансирани от
собствени
приходи
разлика
2020
план
план
било
става

0

0

0

0

55 000

53 363

- 1 637

124 902

124 902

0

0

0

21 280

+ 21 280

0

0

345 664

345 664

0

25 000

25 000
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Всичко:

+ 44 643

2. Изменя Приложение № 5 – Справка проект за разпределение на разходите за
делегирани от държавата дейности и общински дейности за 2020 г. на Община Кнежа
от Решение №74/11.02.2020 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2020 г. в т.IX
Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“, дейност „Резерв“, параграф
00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, както следва:
наименование на дейността и параграфа
Дейност„Резерв“, параграф Резерв
непредвидени и неотложни разходи

за

план било

план става

разлика

236 936

192 293

44 643

5.5 Докладна записка с вх. №0800-42-1/17.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно определяне на нов състав на местната комисия
по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. Представители на Общински съвет в състава на местната комисия по чл. 8, ал.
2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове да бъдат:
- Иван ***** Дановски – общински съветник, телефон за връзка: *****;
- Иван ***** Шарабански – общински съветник, телефон за връзка: *****.
2. Подкрепя докладната записка с направените предложения.
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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.5 от Дневния ред- предложението на ПК по Етика.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №84
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа определя 7-членен състав на местната комисия по чл.
8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, както следва:
Председател: Цветомир ***** Миловски – заместник-кмет при Община Кнежа,
телефон за връзка: *****;
Членове:
1. Цветелина ***** Калчева – директор на Дирекция „СА“ при Община Кнежа,
телефон за връзка: *****;
2. Илко ***** Островски – гл. експерт „СДОС“ при Община Кнежа, телефон за
връзка: *****;
3. Светослава ***** Узунова – юрисконсулт при Община Кнежа, телефон за
връзка: *****, *****;
4. Петя ***** Маринска – Хинкина – представител на гражданите с
многогодишни жилищно-спестовни влогове, телефон за връзка: *****, *****;
5. Иван ***** Дановски – общински съветник, телефон за връзка: *****;
6. Иван ***** Шарабански – общински съветник, телефон за връзка: *****.
2. Определя мандата на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ до
изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.
3. Настоящето решение да бъде предоставено на Управителния съвет към
Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване на състав и мандат на
Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно-спестовни влогове.
4. На основание чл. 60, ал.1 и ал. 2 от АПК, предвид законовите разпоредби и
необходимостта от вземане на решение наУС на НКЖФ за утвърждаване на нов състав
на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с
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многогодишни жилищно-спестовни влогове през мандата на новосформирания вече
общински съвет, се допуска предварително изпълнение на посочените по-горе решения.
5.6 Докладна записка с вх. №0800-49-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне за възмездно ползване на имот –
публична общинска собственост, 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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №85
На основание чл. 14, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да сключи
договор между Община Кнежа и Сдружение Футболен клуб „Мизия - 2005“,
ЕИК114638601 със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул. „Софроний
Врачански“ №49 представляван от Замфир ***** Демиров за възмездно ползване на
недвижими имоти – публична общинска собственост, а именно: Спортно игрище с
идентификатор 37376.1002.3762 с площ 33775 кв. м. и Спортна зала с идентификатор
37376.1002.3762.1 /съблекалня/ с площ от 250 кв. м., находящи се в местност „Мерата“
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-181431/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК на гр. Плевен за срок от 5
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години с цена 166,67 лв. (Сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без
ДДС месечен наем и 200,00 (Двеста) лева с включено ДДС месечен наем.
5.7 Докладна записка с вх. №0800-48-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски–
кмет на Община Кнежа, относно Предоставяне за безвъзмездно управление на
моторно превозно средство - автобус-собственост на ПГЗ ,,Стефан Цанов‘‘,
гр.Кнежа за нуждите на Община Кнежа, 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.
Г-н Грамов напусна залата.
Г-жа Герговска информира, че декларира 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 5.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №86
На основание чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и писмо с наш вх.№ 6700-83/18.02.2020 г. от Директора на
ПГЗ ,,Стефан Цанов“, гр. Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Кнежа дава

съгласие

Община

Кнежа

да

приеме

от

Професионална гимназия по земеделие ,,Стефан Цанов‘‘, гр.Кнежа с БУЛСТАТ
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000183295 за безвъзмездно управление на моторно превозно средство – вид автобус,
марка (модел) АКИА УЛТРА Л 9, регистрационен номер СВ1462PK, номер на
двигателя - 933951C0187***, рама - NR9C009D3K*******, цвят – жълт, брой места за
сядане + мястото на водача 35+1, в движение, заедно с всички принадлежности към
него и при следните задължителни условия за ползване на описаното моторно превозно
средство:
- Да управлява предоставения автобус чрез квалифициран водач/и и да се
използва само и единствено по основното му предназначение;
- Да го поддържа в техническа изправност, да го подготвя за технически прегледи,
да го застрахова, да заплаща необходимите данъци и такси за автобуса, от името на
собственика - Професионална гимназия по земеделие ,,Стефан Цанов‘‘, гр.Кнежа с
БУЛСТАТ 000183295;
- Община Кнежа да организира облепването на моторното превозно средство с
обозначителни надписи със следното съдържание – от двете страни, отпред и отзад на
автобуса да има единствено надпис ,,Училищен автобус‘‘;
-

Община Кнежа няма право да се разпорежда с автобуса, да го обременява с

тежести, да го предоставя на други юридически и физически лица, както и да се ползва
съвместно по договор с трети лица;
2. При възникване на необходимост за използване на моторното превозно
средство – вид автобус от страна на Професионална гимназия по земеделие ,,Стефан
Цанов‘‘, гр.Кнежа с БУЛСТАТ 000183295, правото на управление се прекратява.
3. Всички разходи, свързани с управлението и експлоатацията, както и по
обслужването на описаното в т.1 моторно превозно средство – автобус, като горива,
масла, гуми, техническото обслужване, ремонти и др. са за сметка на Община Кнежа с
БУЛСТАТ/ЕИК BG 000 193243.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме
необходимите действия по изпълнение на настоящото решение, като сключи договор с
Професионална гимназия по земеделие ,,Стефан Цанов‘‘, гр.Кнежа с БУЛСТАТ
000183295 за безвъзмездно управление на моторно превозно средство – вид автобус,
марка (модел) АКИА УЛТРА Л 9.
5.8 Докладна записка с вх. №0800-51-1/20.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отмяна на Решение №877 по Протокол №81 от
проведено заседание на Общински съвет-Кнежа на 30.09.2019 г., касаещо отдаване
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под наем на терен – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно
наддаване, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. Подкрепя докладната записка.
2. Да се извършат нужните консултации и да се изясни законово въпроса със
статута на мобилните търговски обекти.
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.
Г-н Грамов зае мястото си в залата.
Г-н Севов информира, че до него е постъпил сигнал относно провеждането на
търга от ЕТ “Хаджи Караджов – Радослав Караджов“. Той обясни, че сигналът е
депозиран и в деловодството на Община Кнежа под вх.№ 9400-88 от 14.02.2020 г. и
запозна присъстващите с неговото съдържание.
Г-н Севов изказа мнение, че видно от прочетеното явно има необходимост от
провеждането на търга и предложи да не се приема предложението за решение по
докладната записка.
Г-н Лачовски поясни, че съобразявайки се с решението на Общински съвет,
търг е бил проведен, но кандидати не са се явили - което е видно и от приложенията
към докладната записка. При наличие на желаещи да се възползват от възможността за
поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на въпросното място е необходимо
заинтересуваните лица да депозират молба за инвестиционното си намерие в
деловодството на Общински съвет-Кнежа или в деловодството на Община Кнежа. И в
двата случая заявлението ще бъде разгледано и ще бъде изготвено ново предложение
по което Общинския съвет да вземе решение.
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Кметът коментира също така, че писмо с идентичен входящ номер и дата,
споменати от г-н Севов е депозирано в деловодството на Община Кнежа, но има
разминаване в съдържанието му, спрямо прочетеното от г-н Севов.
Г-жа Герговска се поинтересува дали въпросната фирма е имала депозирани за
търга документи.
Г-н Лачовски отговори отрицателно, като поясни, че именно липсата на
депозирани документи за участие в обявеният търг са мотивът за настоящето
предложение за отмяна на търга.
Г-н Тоширов поясни, че по време на заседанията на постоянните комисии, той е
гласувал „въздържал се“ по докладната записка, тъй като не е придобил нужната яснота
по случая, но в момента дадените пояснения напълно го удовлетворяват.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа подложи на гласуване предложението
на г-н Севов – като последно постъпило предложение за решение - да не се приема
предложението за решение по докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 1; „Против“ - 14; „Въздържал се“ - 2.
Предложението не се прие.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.8 от Дневния ред - предложението за решение по докладната записка.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №87
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с Протокол от 14.11.2019 г. на
комисия, назначена със Заповед №601/13.11.2019 г. на Кмета на Община Кнежа,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа отменя свое Решение №877 по Протокол №81 от
30.09.2019 г.,поради отпаднала необходимост.
5.9 Докладна записка с вх. №0800-40-1/17.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно определяне на цена за ползване на мерите и
пасищата в землището на Община Кнежа, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
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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 Герговска информира, че г-н Ангелов и г-н Дановски са декларирали
конфликт на интереси, подписвайки Декларации 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 5.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 15; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №88
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл. 37и, ал. 1 от ЗСППЗЗ, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа определя цена за ползване на мерите и пасищата в
землището на Община Кнежа за стопанската 2020 – 2021 г. в размер на 6,00 /Шест/ лева
за декар за ново сключените договори.
5.10 Докладна записка с вх. №0800-44-1/18.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно даване на съгласие за промяна Начина на трайно
ползване /НТП/ на имоти публична общинска собственост с НТП „Язовир“ на
територията на Община Кнежа, 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.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №89
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна на Начина на трайно ползване /НТП/ от НТП
„Язовир“ в НТП „Рибарник“ на следните имоти публична общинска собственост:
1.1. Язовир „Лазарово-2“, представляващ поземлен имот №43044.115.111,
област Плевен, община Кнежа, с. Лазарово, м. „ОКОЛО СЕЛО“, площ 6362 кв. м., стар
№ 000111, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-233/09.04.2019 г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, (АПОС №143 от 16.03.1998 г.);
1.2. Язовир „Лазарово-3“, представляващ поземлен имот №43044.115.113,
област Плевен, община Кнежа, с. Лазарово, м. „ОКОЛО СЕЛО“, площ 11722 кв. м.,
стар № 000113, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-233/09.04.2019 г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, (АПОС №144 от 16.03.1998 г.);
2. Възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме всички необходими
действия по извършването на промяната в начина на трайно ползване на имотите по т.
1 от настоящата докладна.
5.11 Докладна записка с вх. №0800-52-1/24.02.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
„Кабелно захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ 748.137 до
съществуващи сгради в ПИ 748.123 и ПИ 748.83“, местност „Трите декара“ в
землище гр. Кнежа, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
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.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.11 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
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Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №90
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ , чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постъпило искане №20-5 от 20.02.2020 г.
от ЕТ „Иван Миловски“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН
ПЛАН /ПУП-ПП/ за „Кабелно захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ 748.137
до съществуващи сгради в ПИ 748.123 и ПИ 748.83“, местност „Трите декара“ в
землище гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПП в горепосоченият обхват като неразделна част от
представената схема – предложение за ПУП-ПП.
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
инфраструктура през имот общинска собственост на Община Кнежа ПИ 748.19 –
полски път за изграждане на „Кабелно захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ
748.137 до съществуващи сгради в ПИ 748.123 и ПИ 748.83“, местност „Трите декара“ в
землище гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
Предварителното съгласие важи за срок от десет години.
4. Общинският съвет на Община Кнежа дава предварително съгласие за
Учередяване право на прокарване през ПИ 748.19-полски път собственост на Община
Кнежа за изграждане на „Кабелно захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ
748.137 до съществуващи сгради в ПИ 748.123 и ПИ 748.83“, местност „Трите декара“ в
землище гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това
места в сградата на Общината, и се публикува на интернет страницата на Община
Кнежа.
Решението на Общинския съвет да се изпрати в седемдневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“.
5.12 Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. от МБАЛ „Кнежа“ ЕООД, докладва
г-жа Катя Герговска.
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Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение Доклада и Въпросника за
самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. от МБАЛ
„Кнежа“ ЕООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Цветомир Миловски –
заместник-кмет на Община Кнежа.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Общински съвет-Кнежа приема Отчета за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. на МБАЛ „Кнежа“ ЕООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Цветомир Миловски –
заместник-кмет на Община Кнежа.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се подкрепи предложението на ПК по
Земеделие.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме подкрепи
предложението на ПК по Земеделие.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложението на ПК по Земеделие.
Г-жа Герговска информира, че г-н Валери Лачовски присъства в залата и би
могъл да вземе отношение по възникнали въпроси.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.12 от Дневния ред - предложението на ПК по Земеделие.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №91
На основание чл.3, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор и чл. 3, ал. 3 от Наредба за формата, съдържанието,
сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, т. 3 от
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Устройствения правилник на Общинска администрация Кнежа, в сила от 13.11.2019 г.,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Отчета за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. на МБАЛ „Кнежа“ ЕООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Цветомир Миловски –
заместник-кмет на Община Кнежа.
5.13 Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. от „Аспарухов вал“ ЕООД, докладва
г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение Доклада и Въпросника за
самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. от „Аспарухов
вал“ ЕООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Общински съвет-Кнежа приема Отчета за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се подкрепи предложението на ПК по
Земеделие.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се подкрепи предложението на
ПК по Земеделие.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложението на ПК по Земеделие.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.13 от Дневния ред - предложението на ПК по Земеделие.
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Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №92
На основание чл.3, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор и чл. 3, ал. 3 от Наредба за формата, съдържанието,
сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Отчета за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. на „Аспарухов вал“ ЕООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа.
5.14 Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. от „Кнежа-газ“ ООД, докладва г-жа
Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. Общински съвет-Кнежа приема за сведение Доклада и Въпросника за
самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. от „Кнежа-газ“
ООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага:
1. Общински съвет-Кнежа приема Отчета за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. на „Кнежа-газ“ ООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се подкрепи предложението на ПК по
Земеделие.
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се подкрепи предложението на
ПК по Земеделие.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложението на ПК по Земеделие.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.14 от Дневния ред - предложението на ПК по Земеделие.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №93
На основание чл.3, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор и чл. 3, ал. 3 от Наредба за формата, съдържанието,
сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Отчета за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2019 г. на „Кнежа-газ“ ООД.
2. Общински съвет-Кнежа представя информацията на Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа.
5.15 Заявление за инвестиционно намерение с вх. № 5300-15/23.01.2020 г. от
„КРОС МИКС“ ЕООД, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се подкрепи становището на
общинска администрация гр. Кнежа.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага:
Общински съвет-Кнежа отказва да разреши закупуване на търговски обект
„Магазин за промишлени стоки“, находящ се в с. Еница, общ. Кнежа, ул. „Г. Димитров“
между кв. 41, кв. 42 и кв.43. Теренът върху който е построен търговския обект е с
предназначение „улица“, съгласно ЗРП на с. Еница, ЕКАТТЕ: 27509, общ. Кнежа,
одобрен със Заповед №2465 от 11.12.1968 г. на ОНС–Враца.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.15 от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Становище с изх.№ 0800-31/04.02.2020 г. от Общинска
администрация-гр. Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Общински съвет-Кнежа отказва да разреши закупуване на търговски обект
„Магазин за промишлени стоки“, находящ се в с. Еница, общ. Кнежа, ул. „Г. Димитров“
между кв. 41, кв. 42 и кв.43. Теренът върху който е построен търговския обект е с
предназначение „улица“, съгласно ЗРП на с. Еница, ЕКАТТЕ: 27509, общ. Кнежа,
одобрен със Заповед №2465 от 11.12.1968 г. на ОНС–Враца.
5.16 Молба с вх. № 9400-88/14.02.2020 г. от адв. Симеон Шарабански,
пълномощник на Елена Кахил, във връзка с предстояща продажба на сгради,
докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се подкрепи становището на
общинска администрация гр. Кнежа.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага:
1. Общински съвет-Кнежа отказва да закупи следния недвижим имот – сгради,
находящи се в с. Лазарово, община Кнежа, а именно:
ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА
СГРАДА и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, построени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ
от 1150 кв. м. (Хиляда сто и петдесет кв. м.) – частна общинска собственост, съгласно
АЧОС №2150/19.12.2017 г. на Община Кнежа, вписан в СВ при КРС, акт №6, том I, вх.
Рег.№ 16/05.01.2018 г., съставляващ ПИ № 154 (Сто петдесет и четири арабско) в
квартал № 14 (Четиринадесет), по ЗРП на с. Лазарово, общ. Кнежа, обл. Плевен, с
административен адрес на ПИ: с. Лазарово, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Димитър
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Цонов“ №8, и при граници и съседи ПИ: ПИ №155, ПИ № 165 и от двете страни улици
за сумата от 6 000 лв. (Шест хиляди лева).
2. Да се издаде необходимият за целта документ, удостоверяващ отказа на
Общински съвет-Кнежа за изкупуване на недвижимия имот – сгради, описани по-горе.
Г-жа Герговска информира, че г-н 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 5.16 от Дневния ред – предложението на ПК по Бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №95
На основание чл. 66, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, чл. 8, ал. 1
от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Молба с вх.№
9400-88/14.02.2020 г. от адвокат Симеон ***** Шарабански, ПлАК – пълномощник на
Елена ***** Кахил, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа отказва да закупи следния недвижим имот – сгради,
находящи се в с. Лазарово, община Кнежа, а именно:
ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА
СГРАДА и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, построени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ
от 1150 кв. м. (Хиляда сто и петдесет кв. м.) – частна общинска собственост, съгласно
АЧОС №2150/19.12.2017 г. на Община Кнежа, вписан в СВ при КРС, акт №6, том I, вх.
Рег.№ 16/05.01.2018 г., съставляващ ПИ № 154 (Сто петдесет и четири арабско) в
квартал № 14 (Четиринадесет), по ЗРП на с. Лазарово, общ. Кнежа, обл. Плевен, с
административен адрес на ПИ: с. Лазарово, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Димитър
Цонов“ №8, и при граници и съседи ПИ: ПИ №155, ПИ № 165 и от двете страни улици
за сумата от 6 000 лв. (Шест хиляди лева).
2. Да се издаде необходимият за целта документ, удостоверяващ отказа на
Общински съвет-Кнежа за изкупуване на недвижимия имот – сгради, описани по-горе.
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6. Други.
Г-жа Караджова информира, че с г-н Севов са провели срещи с жители на с.
Бреница и с. Еница на 15.02.2020 г. Тя заяви, че тогава са получили запитване от
граждани кои улици са включени като проект за ремонт и асфалтиране в капиталовата
програма на Община Кнежа за 2020 г.
В с. Бреница въпросът е бил относно ул. „К. Чистеменски“ и площада на селото,
а в с. Еница – ул. „Коста Гергов“.
Г-жа Караджова попита г-н Лачовски кое налага новото асфалтиране на
посочените улици, при положение, че те са били заложени в капиталовата програма за
2019 г и ремонтите по тях са извършени.
Г-н Лачовски изтъкна, че г-жа Караджова и г-н Севов са общински съветници от
кратко време – началото на мандат 2019-2023 г., но ги увери, че винаги е насреща за
възникнали въпроси, питания и проблеми, като касаят общината и нейните граждани.
Кметът прикани г-жа Караджова и г-н Севов, както и всички останали съветници и
изрази желанието и готовността си всички възникнали въпроси и проблеми да бъдат
споделяни с него своевременно, за да могат максимално бързо те да бъдат разрешавани,
което би било от полза за всички, вместо да се търси тяхното изясняване на заседанията
на Общински съвет.
Г-н Лачовски поясни, че цитираните обекти са заложени в капиталовите разходи
за бюджета за 2019 г., но са достигнали до своето отчитане и актуване през 2020 г. и
това е причината те да бъдат заложени и в капиталовите разходи за бюджета за 2020 г.
Г-жа Маринска също потвърди и обърна внимание, че при по-внимателен
прочит и сравнение е видно също, че заложените през 2019 г. разходи за въпросните
улици се различават от отчетените през 2020 г., което недвусмислено показва, че всеки
разход се отчита когато е изпълнен и заплатен и не може да бъде предвиден с точност.
Г-жа Герговска поясни, че на проведените през м. януари публични обсъждания
на проектобюджета на Община Кнежа за 2020 г. в с. Бреница и с. Еница повдигнатите
тук въпроси са били коментирани и разяснени.

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 1620 часа.
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