ПРОТОКОЛ
№54
Днес, 28 февруари 2018 г., се проведе редовното за м. февруари 2018 година
заседание на Общинския съвет-Кнежа. От 17 общински съветници, в заседателната зала
на Общински съвет-Кнежа присъстват 16. От заседанието отсъства г-н Росен
Пещенски.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.

Отчет за дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за

периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.;
2.

Отчет за изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за

периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.;
3.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа;

4.

Годишен план за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018 г.;

5.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-43/19.02.2018 година от Катя Герговска –

председател на Общински съвет-Кнежа, относно промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, 2015-2019 г.
2)

Докладна записка с вх. №0800-30-1/08.02.2018 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно Отчет за изпълнението на
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Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците
на Община Кнежа за 2017 година.
3)

Докладна записка с вх. №0800-38-1/15.02.2018 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно определяне на цена за ползване
на мерите и пасищата в землището на Община Кнежа.
4)

Докладна записка с вх. №0800-31-1/12.02.2018 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал 1 от
ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000510 с площ 4237 м2, собственост на
ЕТ „Светлин Илчовски“ ЕИК 816011216 със седалище и адрес на управление гр.
Кнежа, ул. „Солун“ №11, регистриран с Решение на Плевенски окръжен съд под
№743/10.09.2002 г., представлявано от Светлин Станчов Илчовски, съгласно Договор за
продажба по чл. 34/4/ ЗОС №248 от 10.052017 г., вписан в СВ-Кнежа вх. рег. №1630 от
11.05.2017 г., акт. №31, том IV, дело 736 от 2017 г.
5)

Молба с вх. №9400-70/29.01.2018 година от Ива Иванова Костовска

относно отпускане на еднократна финансова помощ.
6)

Молба с вх. №9400-125-1/23.02.2018 година от Рени Силянова Илиева

относно отпускане на еднократна финансова помощ.
6. Други.
Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Пламен Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница;

4.

Лорита Желязкова – кмет на Кметство с. Еница;

5.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

6.

Станислава Нехризова – юрисконсулт при Община Кнежа;

7.

Петя Писъшка – старши одитор при Община Кнежа;

8.

Поля Бановска – одитор при Община Кнежа;

9.

Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;

10.

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

11.

Граждани.
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Г-н Симеон Шарабански направи процедурно предложение - докладчикът да
чете само проекта за решение, предложен в докладните записки, а относно молбите,
включени в дневния ред, да се докладва само становището на постоянните комисии.
Г-жа Катя Герговска допълни предложението на г-н Симеон Шарабански, а
именно да бъде прочетен само отчета за дейността на Общинския съвет поради факта,
че съгласно чл. 27,ал. 6 от ЗМСМА и правилника на Общински съвет той трябва да
бъде разгласен на населението.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
процедурното предложение с направеното допълнение.
Гласували: „За“ – 16; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за дейността на Общински съвет-Кнежа и
неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г., докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
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, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
дейността на Общински съвет-Кнежа и неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до
31.12.2017 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“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №563

Страница 3 от 14

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и във връзка с чл. 27, ал. 6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-град Кнежа приема Отчета за дейността на съвета и на
неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА - Отчет за изразходваните средства от Общински
съвет-Кнежа за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
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, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
изразходваните средства от Общински съвет-Кнежа за периода 01.07.2017 г. –
31.12.2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №564
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 5 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет-Кнежа, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Приема за сведение Отчета за изразходваните средства от Общински съветКнежа за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА - Отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет-Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
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, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за периода от 01.07.2017 г. до
31.12.2017 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“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 2.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №565
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 Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Кнежа за
периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Годишен план за дейността на „Вътрешен одит“
за 2018 г., докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
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Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се съгласува Годишния план.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
съгласува Годишния план.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се съгласува
Годишния план.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се съгласува Годишния план.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се съгласува
Годишния план за дейността на „Вътрешен одит“ за 2018 г.
Г-жа Катя Герговска информира, че след разговор с одиторите е установено, че
Годишният план трябва да бъде приет за сведение и предложи решението да бъде
прието в следния вид: „Общински съвет-Кнежа приема за сведение Годишния план за
дейността на „Вътрешен одит“ за 2018 г.“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред – последно постъпило предложение за решение.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №566
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. Общински съвет-Кнежа приема за сведение Годишния план за дейността на
„Вътрешен одит“ за 2018 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
5.1 Докладна записка с вх. №0800-43/19.02.2018 година от Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, относно промяна в Правилника за
организацията

и

дейността

на

Общински

съвет,

неговите

комисии

и
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взаимодействието му с общинска администрация, 2015-2019 г., докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
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, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.1 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №567
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

и

във

връзка

с

Определение

№238/14.02.2018

година

на

Административен съд-Плевен, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Отменя чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински

съвет,

неговите

комисии

и

взаимодействието

му

с

общинската

администрация, 2015-2019 г.
Мотиви: Фактическите основания за това решение са съдържанието на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, 2015-2019 г. да бъде приведено в
съответствие с нормативен акт от по- висока степен ред, какъвто е Законът за местното
самоуправление и местната администрация.
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Правното

основание е предвиденото в чл. 21, ал. 3 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация право на общинския съвет да приема
правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
5.2 Докладна записка с вх. №0800-30-1/08.02.2018 година от Илийчо
Пламенов 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 2017 година, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
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, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчета за
изпълнението на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление
на отпадъците на Община Кнежа за 2017 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.2 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №568
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, предложение първо и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
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Р Е Ш И:
1. Приема Отчета за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда
и Програмата за управление на отпадъците на Община Кнежа за 2017 година.
5.3 Докладна записка с вх. №0800-38-1/15.02.2018 година от Илийчо
Пламенов 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:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Г-н Иван Дановски и г-н Ивайло Дочовски подадоха декларации за самоотвод
във връзка с чл. 65 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество
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“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №569
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 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 2018-2019 г. в размер на 6,00 /Шест/ лева
за декар за ново сключените договори.
5.4 Докладна записка с вх. №0800-31-1/12.02.2018 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно разрешение по чл. 124а, ал
1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000510 с площ 4237 м2,
собственост на ЕТ „Светлин Илчовски“ ЕИК 816011216 със седалище и адрес на
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управление гр. Кнежа, ул. „Солун“ №11, регистриран с Решение на Плевенски
окръжен съд под №743/10.09.2002 г., представлявано от Светлин Станчов
Илчовски, съгласно Договор за продажба по чл. 34/4/ ЗОС №248 от 10.052017 г.,
вписан в СВ-Кнежа вх. рег. №1630 от 11.05.2017 г., акт. №31, том IV, дело 736 от
2017 г., докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №570
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и постъпило
Искане № АБ 20-7 от 08.02.2018 г. от ЕТ „СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ“, Общински съветКнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в
обхвата на ПИ 000510 с площ 4237 м2.
Да се промени начина на трайно ползване, като се определи нова устройствена
зона за ПИ 000510 с площ 4237 м2, от друга селскостопанска територия на „Предимно
производствена зона“ означена като (Пп) и се спазят следните нормативи от
„НАРЕДБА №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните
видове територии и устройствени зони“
- плътност на застрояване (П застр.) в % - от 50 до 80 на сто;
- озеленена площ (П. озел.) в % - от 20 до 40 на сто;
- интензивност на застрояване (К. инт.) – от 1,0 до 2,5;
- височина на застрояване – високо до 30 м.;
- начин на застрояване – свободно.
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Новото застрояване да е със съоръжения и сгради, свързани с новото конкретно
предназначение на имота за „База за съхранение на зърно“.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000510 като неразделна част от представената
схема за ПУП-ПЗ.
5.5 Молба с вх. №9400-70/29.01.2018 година от Ива Иванова Костовска
относно отпускане на еднократна финансова помощ, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се отпуснат 1 000
/Хиляда/ лева, като средствата да бъдат осигурени от средствата за представителни
разходи на председателя на Общински съвет.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се отпуснат 500
/Петстотин/ лева, като средствата да бъдат осигурени от средствата за представителни
разходи на председателя на Общински съвет.
Г-жа Катя Герговска предложи решението да бъде формулирано по следния
начин:
1. Да се отпуснат 500 /Петстотин/ лева на Ива Иванова Костовска, като сумата
бъде осигурена от средствата за представителни разходи на председателя на Общински
съвет-Кнежа.
2. Еднократната помощ да бъде предоставена след представяне от страна на
молителката на документ, удостоверяващ, че средствата са необходими за извършване
на медицинска процедура, която не е финансирана от „Центъра за асистирана
репродукция“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.5 от Дневния ред – на последното постъпило предложение за решение.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №571
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отпуснат 500 /Петстотин/ лева на Ива Иванова Костовска, като сумата
бъде осигурена от средствата за представителни разходи на председателя на Общински
съвет-Кнежа.
2. Еднократната помощ да бъде предоставена след представяне от страна на
молителката на документ, удостоверяващ, че средствата са необходими за извършване
на медицинска процедура, която не е финансирана от „Центъра за асистирана
репродукция“.
5.6 Молба с вх. №9400-125-1/23.02.2018 година от Рени Силянова Илиева
относно отпускане на еднократна финансова помощ, докладва г-жа Катя
Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се отпуснат 500
/Петстотин/ лева, като средствата да бъдат осигурени от средствата за представителни
разходи на председателя на Общински съвет.
Г-жа Катя Герговска предложи решението да бъде формулирано по следния
начин:
1. Да се отпуснат 500 /Петстотин/ лева на Рени Силянова Илиева, като сумата
бъде осигурена от средствата за представителни разходи на председателя на Общински
съвет-Кнежа.
2. Еднократната помощ да бъде предоставена след представяне от страна на
молителката на документ, удостоверяващ, че средствата са необходими за извършване
на медицинска процедура, която не е финансирана от „Центъра за асистирана
репродукция“.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.6 от Дневния ред - на последното постъпило предложение за решение.
Гласували поименно: „За“ - 16; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №572
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На основание чл. 21, ал 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се отпуснат 500 /Петстотин/ лева на Рени Силянова Илиева, като сумата
бъде осигурена от средствата за представителни разходи на председателя на Общински
съвет-Кнежа.
2. Еднократната помощ да бъде предоставена след представяне от страна на
молителката на документ, удостоверяващ, че средствата са необходими за извършване
на медицинска процедура, която не е финансирана от „Центъра за асистирана
репродукция“.

ПО ШЕСТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Катя Герговска обясни, че по време на заседанията на Постоянните
комисии към Общински съвет-Кнежа е постъпило запитване от общински съветник за
изпълнението на Решение №268 по Протокол №26/30.09.2016 година. Във връзка с това
г-жа Катя Герговска запозна общинските съветници с отговора на Общинска
администрация-Кнежа.
Г-н Симеон Шарабански попита защо е отказано образуването на производство.
Г-жа Катя Герговска поясни, че това, което е прочела, е отговорът на Общинска
администрация. Тя прикани г-н Шарабански, ако има повече информация по казуса, да
запознае общинските съветници с нея.
Г-н Павлин Дошмановски от с. Бреница представи пред Общинския съвет
Постановление от Окръжна прокуратура-Плевен във връзка с образувана преписка и
изказа притеснението си, че кметът на Кметство с. Бреница не може да предприеме
никакви мерки спрямо служителят, назначен на длъжност гл. специалист „Канцелария“
в Кметството, поради факта, че същата не е назначена от него, а от кмета на Общината.
Г-жа Катя Герговска обясни, че не може да вземе отношение по представения
материал, тъй като не е запозната със случая и увери, че сигналът ще бъде предоставен
и на Комисията по етика и конфликт на интереси към Общински съвет-Кнежа.
Г-н Павлин Дошмановски разясни, че ще бъде написано отворено писмо и
Общинският съвет е информиран сега, за да е запознат със случая.
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Г-н Трифон Терзийски изказа виждането си за политическата обстановка в
България и представи книгата на Борислав Скочев „Концлагерът „Белене“ 1949-1987“.
Г-н Симеон Шарабански предложи да бъде организирана среща с г-н Трифон
Терзийски, на която той да представи по-подробно по-горе посочената книга.
Г-жа Катя Герговска – председател на Общинския съвет, подложи на поименно
гласуване Предложението на г-н Симеон Шарабански.
Гласували поименно: „За“ – 7; „Против“ – 4; „Въздържал се“ – 5.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №573
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. Не се приема да бъде организирана среща на общинските съветници с г-н
Трифон Тодоров Терзийски, на която той да представи подробно книгата на Борислав
Скочев „Концлагерът „Белене“ 1949-1987“.
Г-жа Катя Герговска информира, че поема ангажимент за организацията на
среща с г-н Трифон Терзийски в залата на Общинския съвет и всички, които са
гласували „За“ провеждането на такава среща, да се смятат длъжни да присъстват на
същата.
След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1750 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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