ПРОТОКОЛ
№65
Днес, 07.11.2018 г., се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа.
От 17 общински съветници в заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстваха 15. От заседанието отсъстваха Дилян Беновски и Тодор Патлиджански.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Общинските съветници приеха с 15 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Докладна записка с вх. №0800-223-1/25.10.2018 г. от Илийчо Лачовски –
кмет на Община Кнежа, относно връчване на почетна грамота и плакет за
цялостен принос в развитието на Община Кнежа на Илия Неновски, Петър
Беремски, Николай Горнишки, Цанко Белегански и Симеон Шарабански.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1. Г-н Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;
2. Г-н Цветомир Миловски – зам.-кмет на Община Кнежа;
3. Г-жа Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;
4. Г-жа Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;
5. Г-н Илко Островски – гл. експерт при Община Кнежа;
6. Граждани.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-223-1/25.10.2018 г. от
Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно връчване на почетна

грамота и плакет за цялостен принос в развитието на Община Кнежа на Илия
Неновски, Петър Беремски, Николай Горнишки, Цанко Белегански и Симеон
Шарабански, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска поясни, че съгласно
Наредбата за символиките на град Кнежа, направените предложения трябва да се
разглеждат от комисия в разширен състав. За това в заседанието на Постоянната
комисия по образование и социална политика са се включили председателя на
Общинския съвет, кмета на Общината, председателите на Постоянните комисии към
Общински съвет, председателите на групите общински съветници и секретаря на
Общината.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка.
Г-н Симеон Шарабански обясни, че е изненадан от това, че е номиниран и
включен в докладната записка. Според него кметът на Община Кнежа и част от
съветниците не го уважават и срещу него са подадени редица сигнали за нередности,
извършени по време на мандатите му като кмет на Община Кнежа. Г-н Симеон
Шарабански каза, че не желае такава почит и уважение и напусна заседанието на
Общинския съвет.
Г-н Илийчо Лачовски изказа мнението си, че всеки политик с поведението и
делата си остава в историята. Той обясни, че е внесъл докладната записка, защото смята
че трябва да се отдаде признание за работа на всички кметове. Фактът, че тази година
се чества 75-тата годишнина на града е добър повод за това.
Г-жа Катя Герговска каза, че г-н Симеон Шарабански е реагирал много
емоционално и изказа мнението си, че се съмнява г-н Симеон Шарабански да е против
награждаването на кметовете, въпреки напускането на заседанието.
Г-н Илийчо Лачовски обясни, че не смята, че е редно годишнината на града да се
политизира и заяви, че в предложението за решение и идеята на награждаването няма
никаква политика.
Други мнения, становища и предложения не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка Първа от дневния ред.
Гласували поименно: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.

Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №709
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 53 и следващите от Наредба №14 на Общински съветКнежа за символиките на град Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да бъдат удостоени с Почетна грамота с герба и официалния печат и плакет за
цялостен принос в развитието на Община Кнежа: Илия ****** Неновски, Петър ******
Беремски, Цанко ******* Белегански, Николай ******* Горнишки и Симеон *******
Шарабански.
Мотиви: Фактическите основания за това решение са свързани със заслугите на
гореспоменатите кметове на Община Кнежа в икономическото, стопанско, социално и
културно развитие на Общината.
Правното основание е предвидената в Наредба №14 на Общински съвет-Кнежа
за символиките на град Кнежа, възможност за удостояване на български и
чуждестранни граждани с отличието Почетна грамота.
Решението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 53 и следващите от Наредба
№14 на Общински съвет-Кнежа за символиките на град Кнежа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, благодари на общинските съветници и закри
заседанието в 1725 часа.
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