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:savet.kneja@knezha.bg

ПРОТОКОЛ
№22
Днес, 30 октомври 2020 г., се проведе редовното за м. октомври заседание на
Общински съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общинския съвет присъстват 12 от
общо 17 общински съветници. Отсъстват Славей Тоширов, Иван Шарабански, Иван
Дановски, Добромир Грамов и Димчо Ангелов.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
16 часа.
00

Г-жа Герговска изрази мнение, че продължаващата пандемия от COVID-19
представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в
национален и световен мащаб, а удължаването на извънредната епидемична обстановка
и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване
въздействието на коронавирус и защита на здравето на всички граждани.
Г-жа Герговска обяви, че Председателският съвет на Общински съвет-Кнежа, на
свое заседание е взел решение:
На основание чл. 36 ал. 8, изречение първо и ал. 9 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
Заседанието на Общински съвет- Кнежа, насрочено за 30 октомври 2020 г.
да бъде закрито.
Тя поясни, че съгласно чл. 36 ал. 7 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет- Кнежа, заседанието ще бъде заснето, публикувано онлайн и
излъчено по кабелната телевизия, протоколът от заседанието ще бъде публикуван на
интернет страницата на община Кнежа, а решенията ще бъдат обявени по местното
радио.
Г-жа Катя Герговска информира, че след заседанието на Председателски съвет
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в деловодството на Общински съвет е депозирано от вносителя Заявление с вх.№0800258-3/22.10.2020 г. за оттегляне на:
- Докладна записка с вх. №0800-258-1/15.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно кандидатстване на община Кнежа по Процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001
„Топъл обяд“.
Тя посочи, че горецитираната докладна записка не е разглеждана на заседанията
на постоянните комисии и предложи тя да отпадне от предварително обявеният проект
за дневен ред.
Други предложения за промяна в дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред с така направеното предложение за изменение.
Общинските съветници приеха с 12 гласа „За“ следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет-Кнежа,

неговите

комисии

и

взаимодействието

му

с

общинската

администрация за мандат 2019-2023 г.
2. Информация за дейността на спортните клубове, функциониращи в
община Кнежа.
3. Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.
1) Докладна записка с вх. №0800-248-1/02.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно изменение на Решение №74 от 11.02.2020 година за
приемане бюджета на Община Кнежа за 2020 г.
2) Докладна записка с вх. №0800-263-1/20.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно предоставяне права на второстепенен разпоредител с
бюжети на Исторически музей гр. Кнежа в качеството си на юридическо лице и
работещ на делегиран бюджет.
3) Докладна записка с вх. №0800-240-1/28.09.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.
4) Докладна записка с вх. №0800-253-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на ИЗМЕНЕНИЕ на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ
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/ИПУП-ПРЗ/ в обхвата на обединяване на ПИ 37376.84.76 и 77 в нов ПИ 37376.84.704
с площ 13395 кв. м., местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа,
област Плевен.
5) Докладна записка с вх. №0800-259-1/15.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на ИЗМЕНЕНИЕ на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПУП-ПЗ/ за ПИ
37376.84.671 местност гр. Кнежа в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен с площ 2020 кв. м.
6) Докладна записка с вх. №0800-250-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно отдаване под наем на терен – частна общинска собственост
чрез публичен търг с явно наддаване.
7) Докладна записка с вх. №0800-251-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост чрез публичен търг с явно наддаване.
8) Докладна записка с вх. №0800-252-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост чрез публичен търг с явно наддаване.
9) Докладна записка с вх. №0800-264-1/20.10.2020 г. от Илийчо Лачовски – кмет
на Община Кнежа, относно промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с
идентификатор 37376.735.34 и промяна характера на собствеността от „публична
общинска собственост“ в „частна общинска собственост“ на поземления имот в
землището на гр. Кнежа.
10) Докладна записка с вх. №0800-254-1/13.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на проектираните в плана за
земеразделяне полски пътища и отразени в плана за земеразделяне, които не са
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали,
които не функционират /собственост на ОПФ/.
11) Докладна записка с вх. №0800-262/19.10.2020 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно изразяване на мотивирано мнение по
искане за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка от
Администрацията на Президента на Република България по отправена молба от Илка
Ахчийска от гр. Кнежа.
12) Информация с вх. №0404-79/02.10.2020 г. от Калин Добрев – началник на
РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.
4. Други.
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Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветомир Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа;

2.

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

при Община Кнежа;
3.

инж. Юлии Аладжов – специалист „ИТ“ при Община Кнежа.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно: по основните
материали да бъдат докладвани предложенията за решение на вносителя, по
докладните записки да бъдат докладвани предложенията за решение на вносителите и
становищата на постоянните комисии, а по материалите без предложен проект за
решение да се докладват предложенията за решение 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“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Приемане на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандат 2019-2023 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2019-2023 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага да се приеме Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
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Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №202
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат
2019-2023 г., който е неразделна част от решението.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването
му пред Административен съд – Плевен по реда на Административно – процесуалния
кодекс.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Информация за дейността на спортните клубове,
функциониращи в община Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме за сведение информацията за дейността на спортните
клубове, функциониращи в община Кнежа.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме за сведение информацията за дейността на спортните клубове, функциониращи
в община Кнежа.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага:
1. Приема информацията за дейността на спортните клубове, функциониращи в
община Кнежа за сведение.

Страница 5 от 23

2. Да бъдат представени отчети за дейността на спортните клубове съгласно
разпоредбите на Наредба №33 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Кнежа, в срок до м. 02.2021 г.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се подкрепи предложението на
ПК по Образование.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се подкрепи предложение на ПК по Образование.
Г-жа Малина Цолова направи предложение да бъде допълнена т. 2 от проекта за
решение предложен от ПК по Образование, като се упомене и искания отчетен период
– 2020 година.
Г-жа Герговска информира, че г-н Дилян Беновски 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.
Г-жа Герговска прочете проекта за решение по докладната записка с
направеното последно предложение за допълнение, а именно:
1. Приема информацията за дейността на спортните клубове, функциониращи в
община Кнежа за сведение.
2. Да бъдат представени отчети за дейността на спортните клубове за 2020 г.
съгласно разпоредбите на Наредба №33 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Кнежа, в срок до м. 02.2021 г.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред – последното постъпило предложение.
Гласували: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №203
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема информацията за дейността на спортните клубове, функциониращи в
община Кнежа за сведение.
2. Да бъдат представени отчети за дейността на спортните клубове за 2020 г.
съгласно разпоредбите на Наредба №33 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Кнежа, в срок до м. 02.2021 г.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
Председателят на Общински съвет-Кнежа поясни, че предвид извънредната
епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната, и с
цел защитата на здравето на всички, докладчик по всички материали ще бъде тя.
3.1 Докладна записка с вх. №0800-248-1/02.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно изменение на Решение №74 от 11.02.2020 година
за приемане бюджета на Община Кнежа за 2020 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика 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 3.1 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №204
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 127, ал. 1 от Закона запубличните финанси, чл. 41 от Наредба №23
за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа, чл. 2
от Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните
разходи или на разходите за наем на педадгогическите специалисти в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Изменя т. V. Утвърждава разходи по функции т.12 от Решение №74 от
11.02.2020 г. за приемане бюджета на Община Кнежа за 2020 година, като актуализира
Приложение №12 – Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно.
Приложение №12 – Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи за 2020 година е неразделна част от настоящото решение.
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3.2 Докладна записка с вх. №0800-263-1/20.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне права на второстепенен
разпоредител с бюжети на Исторически музей гр. Кнежа в качеството си на
юридическо лице и работещ на делегиран бюджет, докладва г-жа Катя Герговска.
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 3.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №205
На основание чл. 28, ал. 1, чл. 41, ал. 1 от Закона за културното наследство, чл. 4,
ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 11, ал. 10 от Закона
за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с Решение №32 от Протокол №3 от проведено
заседание на 27.02.2007 г. на Общински съвет-Кнежа и по реда на чл. 11, ал. 10 от
Закона за публичните финанси , Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа изменя т. 4 от Решение №32 от Протокол №3 от
проведено заседание на 27.02.2007 г. на Общински съвет-Кнежа, както следва:
Определя численост на персонала в Исторически музей – гр. Кнежа - 3 щатни
бройки.
2. Общински съвет-Кнежа изменя т. 7 от Решение №32 от Протокол №3 от
проведено заседание на 27.02.2007 г. на Общински съвет-Кнежа, както следва:
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Възлага на Кмета на Община Кнежа да изготви Правилник за устройството и
дейността на Исторически музей гр. Кнежа, който следва да се приеме от Общински
съвет-Кнежа след съгласуване с министъра на културата или оправомощен от него
заместник-министър.
3. В останалата си част Решение №32 от Протокол №3 от проведено заседание
на 27.02.2007 г. на Общински съвет-Кнежа остава непроменено.
4. Общински съвет-Кнежа предоставя права на второстепенен разпоредител с
бюджети на Исторически музей гр. Кнежа, като работещ на делегиран бюджет, считано
от 01.11.2020 г.
5. Упълномощава Кмета на Община Кнежа със своя заповед да определи правата
и отговорностите на второстепенен разпоредител с бюджети - Исторически музей гр.
Кнежа.
6. Упълномощава Кмета на Община Кнежа със своя заповед да определи
комисия за приемане и предаване на активите и пасивите между Община Кнежа и
Исторически музей гр. Кнежа, като се изготви начален баланс.
7. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на
настоящото решение във връзка с решение на Министерския съвет на Република
България за определяне на делегираните от държавата дейности, финансирани със
средства от държавния бюджет, при организирането и предоставянето на публични
услуги.
3.3 Докладна записка с вх. №0800-240-1/28.09.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за поставяне на рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ,
докладва г-жа Катя Герговска.
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.
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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 3.3 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №206
На основание чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и „Наредба №20 на Общински съвет-Кнежа
за издаване разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументални елементи съгласно чл. 56 и 57
от ЗУТ“ и схеми за поставяне одобрени от главния архитект на Община Кнежа
съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет на Община Кнежа приема представените одобрени схеми за
поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл.
57, ал. 1 от ЗУТ с размери 400/150 см. с височина от 250 до 400 см. – на входните улици
на с. Бреница, както следва:
1. На входната улица от гр. Кнежа в озеленената площ между кв. 34 и 30 по ЗРП
на с. Бреница.
2. На входната улица от гр. Бяла Слатина в озеленената площ на кв. 38 по ЗРП на
с. Бреница.
3. На входната улица от с. Глава в озеленената площ на улицата пред кв. 134 по
ЗРП на с. Бреница.
3.4 Докладна записка с вх. №0800-253-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на ИЗМЕНЕНИЕ на
ПОДРОБЕН

УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

–

ПЛАН

ЗА

РЕГУЛАЦИЯ

И

ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПУП-ПРЗ/ в обхвата на обединяване на ПИ 37376.84.76 и 77 в
нов ПИ 37376.84.704 с площ 13395 кв. м., местност „Мерата“ в землището на гр.
Кнежа, община Кнежа, област Плевен, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
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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 3.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №207
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, постъпило Искане с вх.№20-36 от
08.10.2020 г. от „ИЛВЕНГРУП“ООД представлявано от Илия ***** Каменополски,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа РАЗРЕШАВА изработването на
ИЗМЕНЕНИЕ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПУП-ПРЗ/ съгласно представената схема предложение ПУП в
обхвата на обединяване на ПИ 37376.84.76 и 77 в нов ПИ 37376.84.704 с площ 13395
кв. м. , местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен и
одобрява като неразделна част Задание за изработване на ПУП ПЗ на основоние чл.
125, ал. 1 от ЗУТ.
Да се промени начина на трайно ползване като се определи нова устройствена
зона за ПИ 37376.84.704 местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа,
област Плевен от „стопански двор“ на „Предимно производствена зона“ означена като
(Пп), Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ с Начин на трайно
ползване „За друг вид производствен складов терен“, като се спазят следните
нормативи от „НАБЕДБА №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони“ – плътност (процент) на застрояване
(П застр.) – от 50 до 80 на сто; озеленена площ (П озел.) – от 20 до 40 на сто,
интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5 височина – високо до 28 м., начин
на застрояване – свързано в два имота.
Новото застрояване да е със съоръжения и сгради свързани с новото конкретно
предназначение на имота за „Складове за съхранение на зърно, гаражи и площадки за
гариране на селскостопанска техника и прикачен инвентар“.
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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.
3.5 Докладна записка с вх. №0800-259-1/15.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно разрешение за изработване на ИЗМЕНЕНИЕ на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПУП-ПЗ/ за
ПИ 37376.84.671 местност гр. Кнежа в землището на гр. Кнежа, община Кнежа,
област Плевен с площ 2020 кв. м., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Г-жа Герговска информира, че г-н Дилян Беновски 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 3.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №208
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, постъпило Искане с вх.№20-40 от
15.10.2020 г. от ЕТ „РЕНИС – НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ“, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа РАЗРЕШАВА изработването на
ИЗМЕНЕНИЕ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
/ИПУП-ПЗ/ за ПИ 37376.84.671 местност гр. Кнежа в землището на гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен с площ 2020 кв. м. и одобрява като неразделна част Задание за
изработване на ПУП ПЗ на основание чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.
Да се промени зоната за устройство на територията за ПИ 37376.84.671 от „Друг
вид земеделска земя“ на „Предимно производствена“ означена като (Пп), с начин на
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трайно ползване за „Друг вид Производствен и складов обект“, като се предприемат
необходимите действия от собственика за смяна предназначението на територията.
За ПИ 37376.84.671 да се спазят следните нормативи от „НАРЕДБА №7 от
22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони“
- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 50 до 80 на сто;
- озеленена площ (П озел.) – от 20 до 40 на сто;
- интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5;
- височина – НИСКО застрояване до 10 м.
Новото застрояване да е със съоръжения и сгради свързани с новото конкретно
предназначение на имота.
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.
3.6 Докладна записка с вх. №0800-250-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на терен – частна общинска
собственост чрез публичен търг с явно наддаване, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 3.6 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №209
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1,
ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 51, т. 1, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с искане с вх.№5300198/16.09.2020 г. от „СЕНЗОР-57“ЕООД с управител Илийчо ***** Бурдиняшки,
Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез публичен търг с явно наддаване недвижим имот –
частна общинска собственост, а именно:
- терен за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – „ТЪРГОВСКИ
ПАВИЛИОН“ с площ 44 кв. м. в Поземлен имот с идентификатор 37376.1002.546 (три,
седем, три, седем, шест, точка, едно, нула, нула, две, точка, пет, четири, шест) по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кнежа, одобрени със Заповед №
РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК в гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен,
ул. „Димитър Бутански“ , Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с
начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Стар идентификатор:
няма. Номер по предходен план: 8255, квартал 140, парцел: I-част, за срок от 5 години с
първоначална тръжна цена 116,60 лева /Сто и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/
без ДДС месечен наем и 139,92 лева /Сто тридесет и девет лева и деветдесет и две
стотинки/ месечен наем с включено ДДС.
2. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на Общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
3. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете
посочени в чл. 55, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
6. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година в частта,
регламентираща управлението на имоти – частна общинска собственост, съгласно т. 1
от докладната.
3.7 Докладна записка с вх. №0800-251-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 3.7 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №210
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 7,
ал. 2 от ЗОС, чл. 51, т. 2, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с искане с вх.№5300-203/23.09.2020
г. от ЕТ „Д-р Трифон Диков“ с управител Трифон ****** Диков, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг с явно наддаване недвижим имот –
публична общинска собственост, а именно:
- лекарски кабинет с площ 13 кв. м., находящ се на II-ри етаж в сградата на
Здравна служба – с. Бреница за срок от 5 години с първоначална тръжна цена 34,45 лева
/Тридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС месечен наем и 41,34
лева /Четиридесет и един лев и тридесет и четири стотинки/ месечен наем с включено
ДДС.
2. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на Общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
3. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете
посочени в чл. 55, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
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6. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година в частта,
регламентираща управлението на имоти – публична общинска собственост, съгласно т.
1 от докладната.
3.8 Докладна записка с вх. №0800-252-1/12.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 3.8 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №211
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 7,
ал. 2 от ЗОС, чл. 51, т. 2, чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с искане с вх.№9400-563/28.09.2020
г. от Д-р Павлинка ***** Лъжовска, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем чрез явен търг с явно наддаване недвижим имот –
публична общинска собственост, а именно:
- Лекарски кабинет №7 с площ 14 кв. м. и Лекарски кабинет №8 с площ 12 кв. м.,
находящи се на I-ви етаж в сградата на Здравна служба – с. Бреница с обща площ от 26
кв. м., за срок от 5 години с първоначална тръжна цена 68,90 лева /Шестдест и осем
лева и деветдесет стотинки/ без ДДС месечен наем и 82,68 лева /Осемдесет и два лева и
шестдесет и осем стотинки/ месечен наем с включено ДДС.
2. За участие в публичния търг, кандидатите внасят по сметка на Общината
задатък в размер на 20% от началната тръжна цена.
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3. Начин на публикация – РТВ-Кнежа, местна кабелна телевизия, официален
интернет сайт на Общината и табло за обяви в сградата на Община Кнежа, в сроковете
посочени в чл. 55, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от ОбС-Кнежа.
4. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши
всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.
5. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа, след провеждане
на търга да сключи договор, съгласно горното решение със спечелилия търга участник.
6. Общински съвет-Кнежа актуализира ПРОГРАМАТА за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година в частта,
регламентираща управлението на имоти – публична общинска собственост, съгласно т.
1 от докладната.
3.9 Докладна записка с вх. №0800-264-1/20.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно промяна на начина на трайно ползване на
поземлен

имот с идентификатор

37376.735.34

и промяна характера на

собствеността от „публична общинска собственост“ в „частна общинска
собственост“ на поземления имот в землището на гр. Кнежа, докладва г-жа Катя
Герговска.
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 3.9 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №212
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, и ал.
3 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбСКнежа, чл. 5, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 78а от
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Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа дава съгласие за промяна на начина на трайно
ползване на общински поземлен имот с идентификатор 37376.735.34 /тридесет и седем
хиляди триста седемдесет и шест, точка, седемстотин тридесет и пет, точка, тридесет и
четири/, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастрална карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на
АГКК с площ от 374 кв. м. /триста седемдесет и четири квадратни метра/, начин на
трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, местност „Криволя“, стар
номер 735034, при граници и съседи 37376.735.35, 37376.735.74, 37376.735.76,
37376.735.78, 37376.735.79 в „друга селскостопанска територия“.
Общински съвет-Кнежа определя срок на валидност на предварителното
съгласие по т. 1 от настоящото решение – до промяна на начина на трайно ползване на
описания по-горе поземлен имот.
2. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа на основание чл.
78а от ППЗСПЗЗ да инициира процедурата по промяна на начина на трайно ползване на
поземлен имот с идентификатор 37376.735.34 /тридесет и седем хиляди триста
седемдесет и шест, точка, седемстотин тридесет и пет, точка, тридесет и четири/, гр.
Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастрална карта и по кадастрални регистри,
одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с
площ от 374 кв. м. /триста седемдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно
ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, местност „Криволя“, стар номер
735034, при граници и съседи 37376.735.35, 37376.735.74, 37376.735.76, 37376.735.78,
37376.735.79, като подаде заявление до Общинска служба „Земеделие“ - гр. Кнежа,
както и да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
изпълнение на процедурата.
3. Общински съвет-Кнежа задължава Кмета на общината да възложи
отразяването на извършената промяна по т. 1, съобразно решението на Общински съвет
по реда на Наредба №3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
4. Общински съвет-Кнежа на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, приема решение за промяна характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 37376.735.34
/тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, седемстотин тридесет и пет,
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точка, тридесет и четири/, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен по кадастрална карта и
по кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на
Изпълнителен директор на АГКК с площ от 374 кв. м. /триста седемдесет и четири
квадратни метра/, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен
път, местност „Криволя“, стар номер 735034, при граници и съседи 37376.735.35,
37376.735.74, 37376.735.76, 37376.735.78, 37376.735.79.
5. Общински съвет-Кнежа задължава Кмета на общината на основание чл. 60, ал.
1 от Закона за общинската собственост да възложи съставянето на Акт за частна
общинска собственост на описания подробно по-горе поземлен имот, в който да се
отрази настъпилата промяна на начина на трайно ползване от „селскостопански,
горски, ведомствен път“ в имот с предназначение „друга селскостопанска територия“
във връзка с промяна характера на собствеността от публична в частна общинска
собственост.
6. Общински съвет-Кнежа възлага на Кмета на Община Кнежа всички
фактически и правни действия по изпълнение на настоящите решения.
3.10 Докладна записка с вх. №0800-254-1/13.10.2020 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на проектираните в плана за
земеразделяне полски пътища и отразени в плана за земеразделяне, които не са
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни
канали, които не функционират /собственост на ОПФ/, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага да се приеме докладната записка.
Г-жа Герговска информира, че г-н Николай Бачийски 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 3.10 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е №213
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от ЗОС, чл. 37в,
ал. 4 и ал. 16 от ЗСПЗЗ, чл. 75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделски земи и във връзка с писмо с вх.№ЕД 04-619/02.10.2020 г. от
Директора на ОД „Земеделие“ – Плевен, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема да се предоставят на ползвателите на
земеделски земи, участващи в доброволни споразумения след влизане в сила на
заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, проектираните в плана за земеразделяне полски
пътища и отразени в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и
възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост, които пътища
не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни
канали, които не функционират /собственост на ОПФ/.
2. Възлага на Кмета на Община Кнежа да предприеме необходимите правни и
фактически действия по изпълнение на настоящото решение в т. 1 .
3. Цената на имотите – полски пътища за стопанската 2020/2021 година е в
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на Община
Кнежа:
- гр. Кнежа - 60,00 лв./дка.
- с. Бреница – 55,00 лв./дка.
- с. Еница –

50,00 лв./дка.

- с. Лазарово - 50,00 лв./дка.
4. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да
осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници за
стопанската 2020/2021 година.
5. Договорите да се сключат и ползвателите да внесат дължимите суми в
едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета на Общината.
3.11 Докладна записка с вх. №0800-262/19.10.2020 г. от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно изразяване на мотивирано
мнение по искане за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила
преписка от Администрацията на Президента на Република България по
отправена молба от Илка Ахчийска от гр. Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага:
1. Общински съвет гр.Кнежа въз основа на обстоятелствата, фактите и
мотивите, изложени в докладната записка, изразява отрицателно становище за
опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно молбите и заявления от страна
на Илка ***** Ахчийска, отправени до Президента на Република България в размер на
2000,00 лв.(Две хиляди лева).
2. Подкрепя докладната записка с направеното предложение в т.1. Останалите
точки по проекта за решение остават непроменени.
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 3.11 от Дневния ред – предложението на ПК по Етика.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №214
На основание 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 гр.Кнежа въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите,
изложени в докладната записка, изразява отрицателно становище за опрощаване на
дължими държавни вземания, съгласно молбите и заявления от страна на Илка *****
Ахчийска, отправени до Президента на Република България в размер на 2000,00 лв.(Две
хиляди лева).
2. Да се изпрати преписката със становището на Общински съвет-Кнежа въз
основа на т.1 от настоящата докладна на Централно управление на НАП-гр.София.
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3. Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на
Президента на Република България след получаване на становище от Централно
управление на НАП-София заедно с цялата преписка, като всички документи следва да
бъдат в оригинал.
3.12 Информация с вх. №0404-79/02.10.2020 г. от Калин Добрев – началник
на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2020 г. до
30.09.2020 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, нормативна уредба и
жалби предлага да се приеме информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от
01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2020 г. до
30.09.2020 г.
Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта, социална,
здравна и демографска политика предлага:
1. Да се приеме Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от
01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.
2. Да бъде изпратено писмо до началника на РУ-Кнежа, с оглед вземането на
сериозно отношение по въпроса с паркирането на МПС в пешеходната зона в центъра
на града и по тротоарите на главните улици.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на
общината, инфраструктура и обществен ред предлага да се подкрепи предложението на
ПК по Образование.
Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и общинска
собственост предлага:
1. Да се приеме Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от
01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.
2. Да бъде изпратено писмо до началника на РУ-Кнежа, с оглед предприемането
на действия във връзка с упражняване на контролните функции на органите на реда по
въпроса с паркирането на МПС в пешеходната зона в центъра на града и по тротоарите
на главните улици.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 3.12 от Дневния ред – последното постъпило предложение - предложението на
ПК по Бюджет и финанси.
Гласували: „За“ - 12; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се приеме Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от
01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.
2. Да бъде изпратено писмо до началника на РУ-Кнежа, с оглед предприемането
на действия във връзка с упражняване на контролните функции на органите на реда по
въпроса с паркирането на МПС в пешеходната зона в центъра на града и по тротоарите
на главните улици.
4. Други.
Председателят на Общинския съвет поздрави ръководството и всички учители и
служители на ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа по повод 110 годишния юбилей на
училището. Тя изрази съжалението си от невъзможноността празникът да бъде
отбелязан подобаващо поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.
Г-жа Герговска връчи поздравителен адрес от името на Общинския съвет на г-н Юли
Горнишки – директор на ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа.

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 1650 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Г. Божилова/

/К. Герговска/
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