Мартин Митев запазва поста председател на Общински
съвет - Плевен
четвъртък, 09 юни 2022

Мартин Митев остава на поста председател на Общински съвет Плевен. На свиканото днес извънредно
заседание бе отхвърлено предложението за предсрочно прекратяване на неговите правомощия,
внесено от 15 общински съветници.
Заседанието започна с изказване на председателя и приемане на нов дневен ред от 4 точки по негово
предложение, след като внесения първоначално такъв бе определен като "юридически нонсенс", тъй
като съдържа няколко искания - предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване на
председателя на Общинския съвет, приемане на процедурни правила и провеждане на нов избор. С
приемане на новия дневен ред председателстването на заседанието бе поето от заместник председателя Петя Василева.
Сесията продължи с изказвания в залата и размяна на реплики между отделните страни. Дебатите бяха
прекратени след постъпилото процедурно предложение за това и Общинският съвет премина към
процедура за провеждане на таен вот по внесеното искане за предсрочно прекратяване на
правомощията на председателя:
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За провеждане на гласуването бе избрана Временна комисия в състав: Пепо Петков /МК "Демократична
България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)/ - председател на Комисията и членове: Веселка Лилова
/група "ГЕРБ"/, Моника Чочева /група "БСП за България"/, Георги Славов /група "БДЦ - Български
Демократичен Център"/ и Васил Петков /група "ДПС - Движение за права и свободи"/. Преди началото на
гласуването от групата на ГЕРБ декларираха, че няма да участват във вота.
В тайния вот са участвали 27 общински съветници при кворум в началото на заседанието 36.
Отчетените недействителни бюлетини в урната са 6. Крайният резултат от днешното гласуване е: „За“
искането са 17 общински съветници, 3 са бюлетините "против", 1 "въздържал се". Предложението не се
приема и председателят Мартин Митев запазва поста си.
След обявяване на резултатите от тайния вот Мартин Митев благодари на колегите си общински
съветници, които са го подкрепили и заяви: "Ще продължа да ви гледам честно и пряко в очите, така
както го правя вече седма година."
На финала на днешната извънредна сесия изказване в залата направи и кметът Георг Спартански. Той
посочи, че "…на фона на това, което предстои на държавата, не може да си губим времето в
нищоправене" и коментира, че няма законови основания за прекратяване правомощията на Мартин
Митев.
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