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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПИТАНЕ
от Даниела Желязкова – общински съветник от ДСБ-Пловдив
ОТНОСНО: Незаконосъобразно назначаване на Директора на ОП

„Пловдивспорт” гр. Пловдив.

Уважаеми г-н Атанасов,
ОП „Пловдивспорт” – Пловдив е създадено с Решение № 269, взето с
Протокол № 13 от 08.07.2004г. на Общински съвет – Пловдив, на
основание чл. 52 и следващите от ЗОС и Наредбата за създаване,
управление и контрол върху дейността на общинските предприятия,
приета с Решение № 187, взето с протокол № 12/02.07.1997г. и
актуализирана с Решение № 242, взето с Протокол № 13/ 25. 06. 2009г. на
Общински съвет – Пловдив.
Видно от разпоредбата на чл. 5. от горецитираната наредба, ОП
„Пловдивспорт” – Пловдив се управлява от директор, който се назначава
от Кмета на Община Пловдив след провеждане на публичен подбор,
открит със заповед на Кмета на Община Пловдив и обявен в един
централен вестник и сайта на Община Пловдив. Съгласно чл. 7. ал. 2. от
същата наредба задължително изискване към кандидатите за участие в
публичния подбор е да представят нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование с придобита минимална образователна –
квалификационна степен „магистър”.
Към датата на внасяне на настоящото питане липсва Ваша заповед за
откриване процедура за публичен подбор на кандидати за заемане на
длъжността Директор на ОП „Пловдивспорт” – Пловдив. Липсва и Ваша

заповед за назначаване на комисия за организиране и провеждане на
подбора, каквито са разпоредбите на чл.8. ал.1. от Наредбата за създаване,
управление и контрол върху дейността на общинските предприятия,
приета с Решение № 242, взето с Протокол № 13/ 25. 06. 2009г. на
Общински съвет – Пловдив.
Същевременно, от месец май 2008г., на длъжността Директор на ОП
„Пловдивспорт” - Пловдив е назначен Георги Георгиев Славков в
нарушение на горецитираните процедурни правила. В публичния
електронен регистър на Община Пловдив за ОП липсва информация на
какво основание и с какъв договор е назначен г-н Славков. От събраната по
случая информация установихме, че лицето Георги Георгиев Славков не
притежава диплома за завършено висше образование, от което следва, че
не може да заема длъжността Директор на ОП „Пловдивспорт”- Пловдив.
Определеното от Общински съвет – Пловдив изискване към кандидатите
да представят нотариално заверено копие от диплома за завършено висше
образование с придобита минимална образователна – квалификационна
степен „магистър” по презумпция е предпоставка за компетентно
управление. Именно компетентността в управлението липсва на г-н
Славков. Няма как иначе да си обясним изразеното от него писмено
становище, че договорите, сключени от предишния Директор на
предприятието, са незаконни, тъй като са сключени преди стъпването му в
длъжност.
Некомпетентността на г-н Славков доведе до редица
закононарушения като: изсичане на защитени от закона дървета без
необходимото разрешение; недопускане до спортните обекти на
чуждестранни национални отбори с мотива, че подписаните за целта
договори са „незаконни”; запечатване на бани, съблекални, ел. табла и др.
в спортни обекти без разпореждане на по-висшестоящ административен
орган и др. По негово нареждане и в негово присъствие е прекъснато ел.
захранването към спортен обект „Стара гребна база”, за което Районна
прокуратура – Пловдив е образувала досъдебно производство по чл. 323
ал. 1. от НК за извършено престъпление от общ характер.
Разбира се, тези закононарушения нямаше да се случат, ако бяхте
изпълнили разпоредбите на Наредбата за създаване, управление и контрол
върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 242,
взето с Протокол № 13/ 25. 06. 2009г. на Общински съвет – Пловдив още
повече, че това задължение Ви е вменено в & 8 от заключителните
разпоредби на същата. В тази връзка възниква логично въпросът, какви са
констатациите на приключилия преди месец одит на предприятието, като
се има предвид, че директорът се разпорежда с над един милион лева
общински средства годишно.
Предвид гореизложеното, се обръщам към Вас със следното

П И Т А Н Е:
1. На какво основание и за какъв срок сте сключили трудов договор с
лицето Георги Георгиев Славков, като имате предвид, че същият не
притежава диплома за завършено висше образование и съответно не
отговаря на изискванията за заемане на длъжността директор на ОП
„Пловдивспорт” – Пловдив;
2. Има ли длъжностни лица от общинската администрация, които са
действали в нарушение на Наредбата;
3. Какви са резултатите от извършения в ОП „Пловдивспорт” –
Пловдив одит.

ПОДПИС:
/Даниела Желязкова/

