ПРОТОКОЛ
№71
Днес, 14 март 2019 г., се проведе извънредно заседание на Общинския съветКнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстват 14 от общо 16
общински съветници. Отсъстваха Николай Бачийски и Добромир Грамов.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Г-жа Герговска запозна всички присъстващи с Решение №196 по Протокол №45
от проведено заседание на ОИК-Кнежа на 07.03.2019 г. съгласно което пълномощията
на Данаил Огнянов като общински съветник от листата на ПП ДПС са ПРЕДСРОЧНО
ПРЕКРАТЕНИ – поради подаването му на оставка.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
приемане на дневния ред.
Общинските съветници приеха с 14 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Писмо с вх.№ ЕД-04-108-2/07.03.2019 г., във връзка с депозиран сигнал,
касаещ действия, респективно бездействия на Кмета на кметство с. Лазарово,
община Кнежа.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

2.

Цветан Иванов – кмет на кметство с. Лазарово;

3.

д-р Пламен Лъжовски – кмет на кметство с. Бреница;
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4.

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

при Община Кнежа;
5.

Цветелина

Калчева

–

директор

на

Дирекция

„Специализирана

администрация“ при Община Кнежа;
6.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Писмо с вх.№ ЕД-04-108-2/07.03.2019 г., във връзка с
депозиран сигнал, касаещ действия, респективно бездействия на Кмета на
кметство с. Лазарово, община Кнежа, докладва г-жа Катя Герговска.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби излиза със следното решение: Не е в компетенциите на
Общински съвет-Кнежа вземането на решение по поставените въпроси.
Г-жа Герговска запозна присъстващите със съдържанието на писмото, изпратено
по електронна поща на 13.03.2019 г.на г-жа Райна Георгиева, като покана да присъства
на извънредните заседания на Общински съвет и ПК по етика. Г-жа Герговска
констатира, че към момента въпросното лице не присъства в залата на Общински съветКнежа.
Г-н Симеон Шарабански сподели, че държи да чуе становището на г-н Иванов,
при желание от негова страна.
Г-жа Герговска даде думата на г-н Иванов.
Г-н Иванов изказа мнение, че това е поредният сигнал срещу него, който не
почива на верни твърдения. Той сподели, че и миналата година е имало сигнал. Според
него подобен тип сигнали са неправдоподобни и неоснователни и ангажират различни
институции да се занимават с анонимни и неверни твърдения, губейки време и
отвличайки се от важните ежедневни задължения.
Г-н Иванов изрази мнение, че според него е било по-правилно при постъпването
на сигнала в администрацията на Община Кнежа, г-н Лачовски да инициира среща с
него, на която да обсъдят казуса.
Г-жа Цолова попита г-н Иванов има ли лице с такова име, живеещо на
територията на с. Лазарово.
Г-н Иванов отговори, че не е сигурен, но това може да бъде проверено от
общинска администрация.
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Г-н Шарабански поиска отговор от общинска администрация на въпросите защо
казуса е препратен за разглеждане от Общински съвет-Кнежа, при положение, че е
видно че твърденията в него не са в компетентността на Общински съвет и защо
Общински съвет-Кнежа провежда в момента извънредно заседание по темата.
Г-жа Герговска припомни на г-н Шарабански, че решението за провеждането на
извънредното заседание е взето с единодушно решение на Председателски съвет
състоял се на 12.03.2019 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред - предложението за решение на ПК по Етика.
Гласували: „За“ - 14; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Г-жа Цолова отбележи несъгласието си със обявеният резултат от гласуването и
начина на неговото провеждане.
Г-жа Герговска прие оспорването на резултата от гласуването и разпореди то да
бъде повторено.
Г-н Шарабански неудовлетворен от процедурата на гласуване напусна залата.
Г-жа Цолова отказа да гласува.
Гласували: „За“ - 11; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №778
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
РЕШИ:
Не е в компетенциите на Общински съвет-Кнежа вземането на решение по
поставените въпроси.

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 1725 часа.

Протоколчик:
/Галина Божилова/

Председател на ОбС:
/Катя Герговска/
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