ПРОТОКОЛ №9
Днес, 29.06.2016 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Ивайло Илиев Илиев
9. Иво Райчов Гочев
10. Йордан Иванов Михалев
11. Капка Ангелова Радева
12. Кръстю Василев Кръстев
13. Лидия Николаева Димитров
14. Мустафа Али Ибрям
15. Наталина Младенова Златева
16. Стоян Добрев Гигов
17. Христо Драгомиров Гичев
18. Хюлия Ахмедова Мустафова
19. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е деветнадесет общински съветници. В деловодството на ОбС
Провадия постъпиха писмени отговори на питания, зададени към кмета на община
Провадия от заседанието на ОбС Провадия, проведено на 26.05.2016 год. Г-н Дамян
Ташев Неделчев излезе от залата. Кворумът е осемнадесет общински съветници.
Ще връча писмени отговори на общинските съветници г-н Диан Николов, г-н
Мустафа Али, г-н Ивайло Илиев. Г-н Дамян Неделчев отсъства от залата. Отговорът
ще го връча после.
Откривам деветото заседание на ОбС Провадия.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 год. на община Провадия.
/вх.№475
2.Програма за опазване на околната среда на община Провадия 2015-2020 год.
/вх.№519
3.Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 год.
/вх.№520
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4.Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - първо полугодие на 2016 г. /вх.№503
5.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2016-2017 год. /вх.№509
6.Утвърждаване на маломерни групи в полудневна детска градина в
с.Славейково и в полудневна детска градина в с.Снежина, община Провадия за
учебната 2016-2017 год. /вх.№510
7.Докладни записки с вх.№504, 505, 507, 508, 513, 514, 515, 516, 517, 521.
8.Питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Кворум:19 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.06 ч.
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Предлагам в точка седем докладни записка да се включи докладна записка с
вх.№537.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Аз предлагам в точка седем
докладни записка да се включи докладна записка с вх.№538, относно даване съгласие
за сключване на тристранно споразумение за заплащане на просрочени задължения за
консумирана електрическа енергия между „Енерго-про продажби” АД, МБАЛ „Царица
Йоанна Провадия” ЕООД гр.Провадия и община Провадия. Други предложения има
ли? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
В дневния ред в точка 8.Питания и отговори на питания на общински съветници
предлагам да добавим една дума и точката да придобие вида: т.8.Изказвания, питания
и отговори на питания на общински съветници. Редно е. Казвам, няма да се изказвам,
няма да се възползвам от това. Редно е общинските съветници да имат право на
изказване в края на сесията, ако някой реши. Това е препоръка към председателя на
ОбС да стане практика. Във всеки дневен ред да е, както има точка за изказвания,
питания, становища и предложения на граждани, осма точка, която касае общинските
съветници, точката да придобие вида: Изказвания, питания и отговори на питания на
общински съветници. Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници. Нека да
подложим на гласуване предложението на г-н Илиев за промяна в точка осем.
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Подлагам на гласуване точка осем да придобие следния текст: Изказвания,
питания и отговори на питания на общински съветници. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението точка
осем от дневния ред на заседанието да придобие текста – т.8 Изказвания, питания и
отговори на питания на общински съветници. Общинските съветници гласуваха
предложението и от общо 19 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието в точка седем докладни записки на докладни
записки с вх.№537 и вх.№538. Общинските съветници гласуваха предложението и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 год. на община Провадия.
/вх.№475
2.Програма за опазване на околната среда на община Провадия 2015-2020 год.
/вх.№519
3.Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 год.
/вх.№520
4.Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - първо полугодие на 2016 г. /вх.№503
5.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2016-2017 год. /вх.№509
6.Утвърждаване на маломерни групи в полудневна детска градина в
с.Славейково и в полудневна детска градина в с.Снежина, община Провадия за
учебната 2016-2017 год. /вх.№510
7.Докладни записки с вх.№504, 505, 507, 508, 513, 514, 515, 516, 517, 521, 537,
538.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум: 20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев влиза в залата.
Кворум: 19 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев излиза от залата.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преди да преминем към първа точка от дневния ред, тъй като г-н Дамян
Неделчев влезе в залата, ще му връча двата писмени отговора на питанията.”
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Първа точка – Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 год. на община
Провадия
a/№475-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
приемане на отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 год. на Община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Отчетът за изпълнението на бюджет 2015 год. на община Провадия е на
разположение на цялата общественост. Аз само ще маркирам, че изтеклата 2015 год.
община Провадия завърши без неразплатени документи и никакви налични
задължения. Общо по сметките разполагахме със суми над четири милиона лева. Към
момента ситуацията е същата. Нямаме неразплатени документи. Нямаме задължения.
Средствата са общо над четири милиона по различните сметки. Отчетът е проверен и
заверен от Сметната палата без резерви. И заверката, и докладът на Сметната палата,
мисля, че са качени на страницата на общината. Това е по отношение на отчета. Ако
имате някакви въпроси аз и специалистите, които са тук ще отговарят.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение. Да, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Няма да коментирам вида на отчета, защото за мен е обиден. Питането ми е. В
отчет за обект. Коя страница? Приложение 2, първа страница. Доста неща могат да се
питат по нея, но една дейност ми хвана окото: Спешни и аварийни работи по подмяна
метална конструкция на кооперативен пазар - гр.Провадия. Виждам, че плащането,
източникът на финансиране е Междуведомствената комисия - 48 890 лв. Така излиза,
както е представено, че е подменена. А доколкото знам, конструкцията е същата паднала и просто е изправена. Питането ми е – Подменена ли е или само е изправена
конструкцията? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, Вие ли ще отговорите?”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
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Наистина, зимата на 2015 год. конструкцията падна. След като падна, металните
части бяха изкривени, отгоре самия покрив беше натрошен. Бяха възстановени. Което
можеше да се запази се запази. Има излети нови основи. Не мога да разбера въпроса
Ви - Цялата конструкция не е подменена, но самите елементи, които бяха счупени и
изкривени – те са подменени. Така сме кандидатствали пред Междуведомствената
комисия. Така са отпуснали средствата.”
Кворум: 20 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-1
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 16 гласа „за”, 1 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 152
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет Провадия прие:
1.Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Провадия към 31.12.2015
година, съгласно Приложение №1;
2.Отчет за обектите от поименния списък на капиталовите разходи към
31.12.2015 година, съгласно Приложение №2;
3.Отчет за изпълнение на сметките от Европейския съюз към 31.12.2015 година
съгласно Приложение №3;
4.Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година, съгласно
Приложение №4.
5.Възлага на кмета на Община Провадия да предприеме необходимите действия
за организация и изпълнение на настоящото решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Докладната е разглеждана в комисиите. Във всяка една комисия докладната
беше приета. Сега ще дам право за отрицателен вот. Доколкото виждам има един
против. Ще прочета отново поименното гласуване:
Антон Илков Янев-„за”
Блага Калчева Петрова-„за”
Георги Атанасов Габровски-„за”
Дамян Ташев Неделчев-„за”
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Диан Парушев Николов-„възд.се”
Димитър Тунчев Димитров-отсъства
Димо Владимиров Димов-„възд.се”
Елина Георгиева Димитрова-„за”
Ивайло Илиев Илиев-„против”
Иво Райчов Гочев-„за”
Йордан Иванов Михалев-„за”
Капка Ангелова Радева-„за”
Кръстю Василев Кръстев-„за”
Лидия Николаева Димитрова-„възд.се”
Милена Иванова Драгнева-„за”
Мустафа Али Ибрям-„за”
Наталина Младенова Златева-„за”
Стоян Добрев Гигов-„за”
Христо Драгомиров Гичев-„за”
Хюлия Ахмедова Мустафова-„за”
Хюсни Осман Адем-„за”
Резултатът от поименното гласуване: „за“-16, „против“-1, „възд.се“-3
Втора точка – Програма за опазване на околната среда на община Провадия
2015-2020 год.
a/№519-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на програма за опазване на околната среда община Провадия 20152020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 153
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за
опазване на околната среда, Общински съвет Провадия:
1.Приема програма за опазване на околната среда на община Провадия 20152020 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия ежегодно да внася пред Общинския
съвет Провадия отчет за изпълнение на програмата.
Трета точка – Програма за управление на отпадъците на община Провадия 20152020 год.
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a/№520-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на програма за управление на отпадъците на община Провадия
2015-2020 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Скоро ще внеса една информация, за да е ясно какво се случва с отпадъците на
община Провадия. От миналия понеделник има разпореждане на министъра на
околната среда и водите на 1 юли в 12.00 часа, деветте кмета от Сдружението за
управление на отпадъците-регион Провадия, да бъдем в министерството. Дневният ред
не е ясен, обаче трябва да внесем информация за случващото се с изграждането на
Регионалното депо на площадката в село Войводино, община Вълчи дол.
В тази връзка вчера проведохме предварителна среща-областният управител и
кметовете на общини. Ясно е становището на община Вълчи дол, че не желаят да се
изгражда там депо, а и няма възможност, защото теренът не бил техен и не им е
предоставен, все още, от държавата. Има предложение депото, регионът, сдружението
да преустанови дейността си под определена форма и да се поиска включване в регион
Варна-Аксаково-Белослав. Там има капацитет, но трябва решение на тяхното
сдружение и условията, при които ще бъдат приети деветте общини. Дали ще бъдат
приети, като членове на сдружението или само, като общини, които могат да
депонират там отпадъците си? В тази ситуация, за община Провадия, разстоянието от
общинския център Провадия до Аксаково и до площадката във Вълчи дол е едно и
също. От икономическа гледна точка за нас няма никакво значение по отношение на
транспорта. Това е при условие, че тук се изгради претоварна станция с инсталация за
предварително третиране на отпадъците - да намалеят с 50% отчисленията т.н.
санкционираща част и да депонираме колкото се може по-малко отпадък, за да
заплащаме по-малко отчисления. Това, обаче, за да се случи при сегашните указания
на управляващите органи трябва да кандидатства сдружението. За двете претоварни
станции и за компостиращи инсталации, една или две, колкото са необходими на
деветте общини, трябва да кандидатства сдружението. В тази връзка трябва да се
изясни формата, предполагам, сега на срещата в Министерски съвет - Как ще се случи
кандидатстването? Дали, ако сдружението бъде разформировано България ще търпи
санкции? Това е информацията, която имам да Ви кажа.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, не ми стана ясно. Говорим за площадка Войводино, която е? За нея ли
става въпрос? Не са съгласни.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Тя не е собственост на общината, на община Вълчи дол, а е държавна
собственост и все още не е прехвърлена.”
Изказване на Ивайло Илиев
„В случая има ли вариант, ако се прехвърли да продължи процедурата? Защото,
доколкото знам, от предходни Ваши изказвания, предварително проучване ли беше,
какво беше?
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Има доклад за въздействието върху околната среда, който е внесен в
Инспекцията по опазване на околната среда за одобрение. Има прединвестиционни
проучвания и всички предварителни действия са извършени. Има решение на
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
финансиране на първа клетка. Голяма част от административните процедури са
извървени, но все още няма собственост върху терена.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Т.е. да разбираме ли, че ако държавата прехвърли терена на общината няма да
има проблеми?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Никой не може да каже.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Добре. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Да, г-н
Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Аз искам да попитам кмета. От изказването му не можах да разбера. При
всички положения, обаче в община Провадия на нашата площадка ще се изгражда
нещо, което ще рециклира, ще претоварва. Претоварва, но какво разбираме под
претоварване? Защото, доколкото разбрах, 50% от този отпадък трябва да се намали в
община Провадия и да остане тук. Просто, ако може, малко разяснения.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Николов,
Икономически изгодно за община Провадия е, само ситуацията, без значение
къде е площадката за депониране – дали във Войводино или в Аксаково, тук да има
претоварна станция с инсталация за предварително третиране. Това означава, че
всички отпадъци, които е възможно да бъдат използвани втори път да се отделят от
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основните. Другите да се компактират и извозят на площадката. Става въпрос за
стъкло, пластмаса, метал, хартия, включително растителни и дървесни отпадъци
трябва да се возят до инсталация за компостиране. Сдружението трябва да има такаваедна или две. Според резултатите, които морфологичния анализ е показал, колко от
отпадъците, които генерират на територията на деветте общини подлежат на
компостиране. Всичко останало трябва да се третира предварително и чак тогава да се
депонира. Директивата на ЕС е да се депонира само това, което не може да бъде
използвано втори път. Има сложени показатели, които трябва да се постигнат. Понеже,
общините нехаят в това отношение държавата слага тези прословути отчисления,
които догодина ще бъдат жестоки. Аз и на комисия Ви казах, за предния месец сме
платили близо тридесет хиляди лева, двадесет и девет хиляди и нещо. За сведение,
чистенето на общината е тридесет и осем хиляди лева без ДДС, ако не се лъжа.
Различните месеци е различно, според това, зимен или летен период е. Колко от
отпадъка ще се депонира? И в момента никой не може да каже, защото вида и
характера на отпадъка се мени. Идеята е – всичко, което може да се използва втори път
да се извади. Те са готови Брюксел да финансират такива инсталации на територията
на регион Провадия. Той името му е само така, а иначе са деветте общини. По
отношение на информацията, искам да Ви кажа, че е излязла заповед на министъра, в
която е видно, че на нашия регион само четири общини достигат показателите за
предварително третиране и една от общините сме ние.”
Изказване на Мустафа Али
„От доста време се говореше, че депото ще е във Войводино. Сега се установява,
че няма да е там. Ние не може ли да се възползваме да възобновим нашата процедура
за депото?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Този въпрос, в интерес на истината, на мен, като кмет, ми е задаван от двама
областни управители. Аз съм се въздържал от отговор. За съжаление, десет години и
повече след началото на изграждането на депото, което предварително трябваше да е
на мястото на кариера „Ерека”, ние нямаме модерно депо и там сме депонирали над
сто хиляди тона нови отпадъци. В момента на предварителното проучване бяха около
двеста хиляди тона. Там се изхвърля от осемдесет и пета година. Сега, за съжаление,
след дъждове, порои, снеговалежи, топене, цялата вода минава през всичкия този
боклук и стига до дъното. Никой не знае на дъното на нашата кариера - Какво има?
Инфилтрата долу - Какъв характер, колко е опасен? Никой не го знае. Във времето
проучванията и предложенията бяха: Да се изградят три клетки, като има глинен екран
-два метра, друг екран, не геомембрана за земетресения, екран, който е задължителен
втори и системи за улавяне на инфилтрата, който трябваше да се депонира в една от
клетките, които ще се изградят. По този начин да се обезопаси.
Сега в план за управление на отпадъците на държавата има предвидени милион
и двеста хиляди лева за рекултивиране на нашето депо. Друг е въпросът - Дали те ще
бъдат напълно достатъчни за това, което Ви казвам да се случи - изграждане на екран и
предепониране на отпадъците, отгоре запръстяване и рекултивация. Защото парите са
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определени на база нарушена площ. Колкото декара е депото на база на някакъв
национален стандарт ще се отпуснат пари за рекултивация. Но на основният въпрос Дали е възможно? Това означава да се тръгне от „а, в”. В случая, най-дългият период,
който ще имаме за реализация на двете претоварни станции – Провадия, Долен чифлик
и компостиращата инсталация – една или две, не са определени местата, ще е шест
месеца. В противен случай, деветте общини ще останем сами да се оправяме и с
отчисленията, и с депонирането, и с глобите. Проблемът е изключително тежък. Чисто
теоретично, според мен, времето е недостатъчно да започнат процедури отново на
кариера „Ерека”. Изключително са дълги. Целият преден мандат община Вълчи дол не
успя да процедира площадката си във Войводино и да получи всичките необходими
разрешения.
В интерес на истината, от изместването на площадката във Войводино, когато е
решено в 2010 год., община Провадия, във времето, от когато аз съм кмет, сме се
старали да съдействаме максимално и финансово. Ние сме най-големия донор в това
сдружение. Само и само да не кажат „Община Провадия за втори път проваля
региона.” Ако министърът зададе такъв въпрос, не знам какво бих отговорил. Защото е
възможно и на срещата в петък да бъде зададен този въпрос. Задаван ми е от двама
областни управители. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната?
заповядайте.”

Г-н Неделчев,

Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Не знам, процедурен ли трябва да се нарече? Как? Това, което приказвахме
досега, предлагам да излезем с предложение за започване на процедура по разкриване
на сметището. Защото, ако чакаме. Няма време, но когато се покаже, че няма време. А
да се случват ето тези, това замърсяване, което тече. Ако не сме си давали сметка
преди десет или там колко години и сме свършили глупостта, нямам предвид
кметската администрация, а всички тук, то крайно време е да се опитаме да поправим
нещо. Защото, както коментирахме колегите, я ни дадат пари да си оправим
боклуците, я не. Излизам с предложение да се започнат стъпки по наново разкриване
на процедура по оформяне на сметище „Ерека”.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Години наред имаше противопоставяне на територията на община Провадия, в
частност „Ерека”, да има сметище. Бяха събирани подписи – 1 600. Заведени
процедури и т.н. Не си спомням. Бяха много. През 2010 год., в резултат на обществено
мнение, община Провадия взе позиция да няма сметище в „Ерека”. Тогава в 2010 год.
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това ни се виждаше правилно. И аз сега смятам, че е правилно. В един момент,
прехвърляйки топката във Войводино, ние се успокоихме и казахме „Решихме си
въпроса.” Сега, обаче и Вълчи дол хвърлят топката настрани „И ние не искаме.” Ако
тръгнем в тази посока, отново да възстановяваме процедурата за „Ерека”. Какво ще
кажат гражданите? Тези, които преди десет години, през 2010 год. бяха „против”, сега
ще бъдат ли „за”? Вярно е, когато не искаш да ти пуши. Не знам, как и какво ще
представлява новото сметище? Дали ще бъде в същият вид? Най вероятно няма да
бъде. Но и най-вероятно, няма да бъде така, както беше написано по книгите. Трябва
да преценим – Ще си плащаме ли дяволъка да няма сметище на територията на община
Провадия? Или отново ще тръгнем в една безкрайна сага. Половината от гражданите
ще кажат „Да, искаме по-малко да плащаме.” Другата половина ще кажат „Не искаме
сметище.” И влизаме в един безкраен казус. Страницата, която е затворена, хайде да не
я отваряме. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Ще ми се да имаме доверие малко повече на европейските процедури и
изисквания. После. Почти реторичен въпрос. В момента има ли сметище или няма?
Впечатлението ми е, че 2010 год., като сме се отказали да има сметище е, че няма.
Тогава за какво коментираме? Сметище има. Факт. Оттам нататък, ако спазим
процедурите, за които съм слушал г-н кмета да обяснява в изграждането, а ако не ги
спазим, то ще търпим санкции. Означава, че ние няма да имаме една отровна даденост,
а нещо, което ще ни върши работа. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване,
защото можем три дни да говорим, относно сметището. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Трябва да го подложа на гласуване.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Извинявам се. Изтеглям си предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Ибрям.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми г-н кмет,
Благодаря, колега. Бях просто провокиран от изказването на Михалев. Не, че
каза нещо невярно. Но искам да поправя самата ситуация, защото си спомням много
добре и твърдо заявявам, че навремето подписката беше провокирана. В смисъл, че
неправилно зададен беше въпросът. Въпросът не беше дали сме съгласни за
изграждането на депо-модерно, а директно „Съгласни ли сме да има сметище?боклукчийница”. Така, че проблемът на подписката беше подвеждащ. Това го казвам
отговорно. После, ситуацията – какво щяло да каже гражданството? Нали ние сме
представителите тук на гражданството. Ние изразяваме тяхното мнение. Проблемът,
според мен, не е този. Проблемът е следния: В момента не се търси място - кой да се
съгласи и къде да е депото? В момента, според мен, се борят хората точно къде да е
депото, защото това е бизнес. Прави се всичко възможно депото да е във Варна.
Всичките общини да се насочваме там и да печели варненското депо пари. Това е.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз щях да взема отношение, но ще го оставя за следващата сесия. Тъкмо ще
излезе становището на НАПОС-РБ. На другата сесия ще Ви информирам какво е
становището и какви действия ще се предприемат от страна на НАПОС-РБ.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение. Какво предложихте?”
Изказване на Дамян Неделчев
„Предложих нещо.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Какво предложихте?”
Изказване на Дамян Неделчев
„Предложих да излезем с предложение да се започне процедура. Мисля, че това
нещо трябва да гласуваме.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, мисля, че не сте наясно със самата процедура. Няма да е лошо да
седнем и да ги обсъдим нещата.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми д-р Неделчев,
Аз предлагам да се изчака. Да се види какво решение ще вземе Сдружението,
защото сама по себе си Провадия не може да генерира достатъчно отпадък за нова
клетка за изграждане на ново модерно депо. Трябва да са 100 000 е.ж. и
прединвестиционните проучвания да покажат, че анализът разходи-ползи ще
удовлетворява критериите, които управляващия орган има. С една дума, разходите да
не са много големи за ползите, които ще има от клетката. Второто, много важно нещо
е – наистина всички девет общини да вземат общо решение. Една община сама не
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може да изгради регионално депо. Ще видим и становището на министерството на
околната среда и водите и на управляващия орган на ОП „Околна среда”. Мисълта ми
каква е, ако деветте общини или осемте, или седемте, 50%+1, решат за
разформироване-спиране, възможни са две решения. Първо, разформироване. Второ,
само спиране изграждането на депото във Войводино. Сдружението да остане, да
кандидатства за допълнителните съоръжения, да си ги изгради и впоследствие да се
включи в друг регион. Важно е решението на сдружението. Ако има такава
необходимост и възможност, ние ще свикаме извънредна сесия. Проблемът е много
сериозен и в случая извънредната сесия ще е допустима и целесъобразна. Добре е да
вземем решение, което да е информирано, за това Ви моля да оттеглите
предложението си.”
Изказване на Дамян Неделчев
„След дадените разяснения, искам да кажа само, че имах предвид това сметище,
за което се говореше в селото, не го запомних, Войводино, да се прехвърли тук. След
дадените разяснения, оттеглям предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Неделчев. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 154
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.52, ал.8 и ал.9 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет Провадия:
1.Приема програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020
г.
2.Възлага на кмета на община Провадия ежегодно да внася пред Общинския
съвет Провадия отчет за изпълнение на програмата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Почивка ще има ли? Не.”
Четвърта точка – Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми
на европейските фондове - първо полугодие на 2016 г.
a/№503-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия и
изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №1625 от
06.06.2016 год. на кмета на община Провадия, относно информация за изготвени,
приети и реализирани проекти от програми на европейските фондове
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:19 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 155
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове – първото полугодие на 2016 год.
Пета точка – Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки
под определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия
за учебната 2016-2017 год.
a/№509-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2016-2017 год.
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 156
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 и 3
от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
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учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващи звена, Общински съвет Провадия:
I.Разрешава формирането на маломерни и слети паралелки под определения
минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 20162017 г. на база прогнозна информация, както следва:
І ОУ „Христо Смирненски“ гр. Провадия
6 а,б клас
7 а,б клас

16 ученици
16 ученици

2 маломерни паралелки
2 маломерни паралелки

ОУ „Христо Ботев” с. Житница
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас

14 ученици
12 ученици
13 ученици
12 ученици
11 ученици
11 ученици
13 ученици
13 ученици

1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Градинарово
2 клас
4 клас
5 а, б клас

14 ученици
12 ученици
15 ученици

1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
2 маломерни паралелки

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Блъсково
1 клас
2 клас
6 „а” клас
6 „б” клас
8 клас

12 ученици
15 ученици
16 ученици
14 ученици
11 ученици

1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка
1 маломерна паралелка

ОУ „Асен Златаров” с. Славейково
1 – 3 клас
2 – 4 клас
5 – 6 клас
7 – 8 клас

10 ученици /4+6/
11 ученици /4+7/
10 ученици /5+5/
10 ученици /4+6/

Слети класове
Слети класове
Слети класове
Слети класове
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НУ „Христо Ботев” с. Снежина
1 – 3 клас
2 – 4 клас

17 ученици /10+7/
12 ученици /10+2/

Слети класове
Слети класове

Общ брой маломерни паралелки: 21
Общ брой слети класове: 6
II.Осигурява допълнително финансиране със собствени средства за обезпечаване
на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за издръжка
на един ученик за учебната 2016-2017 г.
III.Допълнителните средства по т. II да бъдат предвидени при изготвяне на
бюджет 2017 г. на община Провадия съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.
ІV.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Шеста точка – Утвърждаване на маломерни групи в полудневна детска градина в
с.Славейково и в полудневна детска градина в с.Снежина, община Провадия за
учебната 2016-2017 год.
a/№510-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване маломерни групи в полудневна детска градина в с.Славейково и в
полудневна детска градина в с.Снежина, община Провадия за учебната 2016-2017 год.
Кворум:17 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с 17
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 157
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.2, ал.8 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена, Общински
съвет Провадия:
І.Формира група във филиал ПДГ с. Славейково към ЦДГ „Мария Момчева” с.
Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна с минимум шест деца за учебната 2016-2017 г.
ІІ.Формира група във филиал ПДГ с.Снежина общ.Провадия, обл.Варна с минимум
шест деца за учебната 2016-2017 г.
ІІІ.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия и директора
на ЦДГ „Мария Момчева” - филиал ПДГ с. Славейково, община Провадия, обл.Варна.
16

Седма точка - Докладни записки
a/№504-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия и
изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №1625 от
06.06.2016 год. на кмета на община Провадия, относно кандидатстване с проект по
подмярка 7.2 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Кворум:19 Общинските съветници Хюсни Осман Адем и Антон Илков Янев
присъства на заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 –158
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с
проектно предложение за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
общинска образователна инфраструктура - ЦДГ „Щастливо детство“ - филиал
„Пролет“ в с. Житница.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020г., а
именно:
Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот и достигане нива на
заетост, доходи и социална интеграция, съобразно европейските стандарти.
Приоритет 2.3. Повишаване качеството и ефективността на образователната
система и създаване на условия за приобщаване към културните ценности
Мярка 2.3.3. Модернизиране и обновяване на материално-техническата база на
образователните институции, вкл. и държавните;
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.”
Почивка /10.05 ч. – 10.20 ч./
Кворум: 16
Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев, Милена Иванова Драгнева,
Антон Илков Янев и Хюсни Осман Адем не присъстват в залата.
17

б/№505-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия и
изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №1625 от
06.06.2016 год. на кмета на община Провадия, относно кандидатстване с проект по
подмярка 7.2 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 159
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с
проектно предложение за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
общинска образователна инфраструктура - ЦДГ „Щастливо детство“ - филиал
„Синчец“ в с.Манастир.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020г., а
именно:
Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот и достигане нива на
заетост, доходи и социална интеграция, съобразно европейските стандарти.
Приоритет 2.3. Повишаване качеството и ефективността на образователната
система и създаване на условия за приобщаване към културните ценности.
Мярка 2.3.3. Модернизиране и обновяване на материално-техническата база на
образователните институции, вкл. и държавните;
в/№507-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на еднократни помощи
на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Кворум:19 Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев, Милена Иванова
Драгнева, Антон Илков Янев присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19
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Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 160
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Станка Атанасова Драгнева от гр.Провадия, ул.Янко Сакъзов №31
се отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Татяна Панайотова Маринова от гр.Провадия, кв.Север, бл.10,
вх.Г, ет.2, ап.88 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на критериите,
приети с решение №19-357 /28.03.2013 г. и изменени с решение №33-657/28.05.2014 г.
на следните лица:
2.1.На лицето Уман Реджеб Шабан от гр.Провадия, ул.Дунав №35А, ет.1, ап.1 не
се отпуска парична помощ. Не е налице здравословен инцидент.
2.2.На лицето Шабан Реджеб Селим от гр.Провадия, ул.Кривненско шосе №27
не се отпуска парична помощ. Не е налице здравословен инцидент.
2.3.На лицето Сабрина Миленова Йорданова от гр.Провадия, ул.Синчец №5 не
се отпуска парична помощ. Не е налице здравословен инцидент. Няма приложени
разходооправдателни документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
г/№508-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на РИЕ
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
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„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 161
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Предоставя под наем, за срок от 5 години, считано от датата на подписване на
договора, билборд-метална конструкция за външна реклама за поставяне на рекламноинформационен материал с площ 12 кв.м., собственост на община Провадия, находящ
се в УПИ IV /четири/, квартал 7 по регулационния план на гр.Провадия, Област Варна,
целия с площ от 5610 м2 / пет хиляди шестстотин и десет кв.м./, при граници - УПИ I,
улица, УПИ IІ-публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска
собственост №1335/07.12.2010 г., коригиран с Акт за публична общинска собственост
№1632/01.10.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията при Районен съд Провадия
под №14, том XI, вх.рег.№4696, д.№2064, дв.вх.рег.4672 от 02.10.2013 г.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно
наддаване с начална цена, определена по тарифата за заплащане на право за поставяне
на РИЕ в лв./кв.м. за година на територията на община Провадия върху общински
терени, сгради и съоръжения, съгласно приложение №1 към Наредба №3 за условията
и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на
община Провадия на ОбС Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
д/№513-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 162
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план-план за застрояване
/ПУП-ПЗ/ за ПИ №000222 в землището на гр.Провадия, ЕКАТТЕ 58503 с площ от
12,273 дка, като са променя предназначението на имота от „изоставена нива” в терен
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„за обществено обслужване”, с цел определяне на оптималните застроителни
показатели, начин и характер на бъдещото застрояване и прецизиране
градоустройствения режим на имота.
2.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
е/№514-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за учредяване право на ползване на част от земеделски
недвижим имот-частна общинска собственост в землището на с.Храброво
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в решенето към докладната записка точка 2 да бъде променена, като
новия текст да бъде: 2. Определя годишна цена за право на ползване по т.1 – 85.00 лв.
/осемдесет и пет лева/, като цената се актуализира с натрупания за годината общ
индекс на потребителските стоки. Защото данъчната оценка е 845.80 лв., а няма как да
слезем под данъчната оценка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 163
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от Закона за общинската
собственост и чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, Общински съвет Провадия реши:
1.Учредява в полза на Георги Андонов Дончев с постоянен адрес гр.Провадия,
Община Провадия, Област Варна, ул.“Райко Даскалов“ №11 право на ползване върху
1.500 дка /един декар и петстотин кв.м. идеални части/ от имот №017005 по плана за
земеразделяне на село Храблово, община Провадия, ЕКАТТЕ 77387, местност “Ески
балък“, категория III /трета/ с НТП „Друга селскостопанска територия“, целият с площ
от 54,018 дка /петдесет и четири дка. и осемнадесет кв.м./, при граници: имот №000292
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– ПП на община Провадия; имот №000254 – ПП на община Провадия; имот №017002 др.селстоп.тер. на наследниците на Димитър Ников Добрев ; имот №017003 др.селстоп.тер.; имот №017004 - др.селстоп.тер.; имот №000254 – ПП на община
Провадия; имот №000452 - пасище с храсти, собственост на община Провадия,
съгласно АОС №1517 от 04.12.2012 г., вписан в службата по вписванията под №94,
том XVI, вх.рег.№6243, д.№ 3077 от 05.12.2012 г. за устройване на постоянен пчелин
с над 10 пчелни семейства в южната част на посочения имот за срок от 10 /десет/
години.
2.Определя годишна цена за право на ползване по т.1 – 85.00 лв. /осемдесет и пет
лева/, като цената се актуализира с натрупания за годината общ индекс на
потребителските стоки.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
ж/№515-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна в наименованията на институциите в системата на предучилищното
образование в община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 164
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Преименува Целодневна детска градина „Пролет“ в Детска градина „Пролет“, с
официален адрес и седалище на управление п.к. 9200 гр.Провадия, обл.Варна, ул.Средна
гора № 32.
2.Преименува Обединено детско заведение
„Снежанка“ в Детска градина
„Снежанка“, с официален адрес и седалище на управление п.к. 9200 гр.Провадия,
обл.Варна, ул.Сан Стефано №28.
3.Преименува Целодневна детска градина „Щастливо детство“ в Детска градина
„Щастливо детство“, с официален адрес и седалище на управление п.к. 9273 с.
Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна
4.Преименува Целодневна детска градина „Лиляна Димитрова“ в Детска градина
„Лиляна Димитрова“, с официален адрес и седалище на управление п.к. 9240 с.Блъсково,
общ.Провадия, обл.Варна.
5.Преименува Целодневна детска градина „Мария Момчева“ в Детска градина
„Мария Момчева“, с официален адрес и седалище на управление п.к. 9243 с.Градинарово,
общ.Провадия, обл.Варна.
6.Определя предмет на дейност: Детска градина
„Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното
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образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от
тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищно образование. В детската градина може да се
приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на две годишна
възраст, както може да се разкриват и яслени групи за отглеждане на деца от 10- месечна
до тригодишна възраст.”.
7.Промяната в наименованието на Детските градини в Община Провадия влиза в
сила след 01.08.2016 г., считано от началото на 2016/2017 учебна година.
8.Възлага изпълнението на горепосоченото решение на кмета на община Провадия
и директорите на детските градини в община Провадия.
з/№516-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Заповядайте г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Използвам възможността да поздравя общински съветници, които спомогнаха,
чрез дарителство, за събиране на голяма част от сумата. Няма да споменавам имена,
защото за мен най-хубавото дарителство е анонимното дарителство. Ще си позволя и
от името на майката да изразя благодарността за тази сума, която се събра извън тези
средства, които сега ще гласуваме. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 165
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия, реши:
1.Предоставя финансова помощ на Ния Светославова Живкова, от гр.Провадия в
размер на 1500 лв.
2.Средствата за финансово подпомагане по т.1 от настоящото решение да се
осигурят от бюджета на община Провадия.
3.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
организиране и изпълнение на настоящото решение.
23

и/№517-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно откриване на клуб на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания
„Шеремет” в с.Бързица, общ.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 166
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 и 7 от Наредба за организацията и
дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания в
Община Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие да се открие Клуб на хората в пенсионна възраст и лицата с
увреждания в с.Бързица, община Провадия, обл.Варна.
2.Дава съгласие всички разходи по обзавеждане, поддръжка и режийни разходи
да са за сметка на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
й/№521-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно дофинансиране на ЦДГ „Щастливо детство” с.Бозвелийско
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 167
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На основание чл.21, ал.1, т.6, Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
Провадия реши:
1.Одобрява дофинансиране със собствени бюджетни средства на второстепенен
разпоредител с бюджет ЦДГ „Щастливо детство“ с.Бозвелийско, в размер на 14 000 лв.
(четиринадесет хиляди лева), с цел подготовка на проектно предложение по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г.
2.Задължава кмета на Общината да извърши налагащата се корекция по
бюджета, като необходимите средства в размер на 14 000 лв. (четиринадесет хиляди
лева) са за сметка на наличния бюджетен резерв.
Кворум: 19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
к/№537-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна по бюджета на община Провадия за 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Преди месец ОбС Провадия прие отчета на лечебното заведение за 2015 год.
Финансовото му състояние беше добро, в сравнение с предходните години, но в
резултат на настъпили промени, по отношение на финансирането и договора на
лечебното заведение със Здравната каса, се очертава един сериозен дефицит на
средства, който например до края на тази година би бил около 100 000 лв., освен тези
70 000 лв., които имаме да даваме по вече гласуваното решение. Докладната записка,
която е на Вашето внимание е да дадем 20 000 лв. в момента за належащи разходи на
лечебното заведение, свързани с дейността му.
Това, което искам да Ви кажа и да предложа на ОбС е да помислим, предвид
много тежката ситуация, която се очертава пред общинска болница Провадия от
финансова гледна точка, дали да не направим едно допитване до населението на
община Провадия, като ги информираме за всички плюсове и минуси за цялата
ситуация, която е в момента, защото, пак казвам, ако сега можем да си позволим да
дадем 170 000-200 000 лв. до края на годината ,следващата година ще са необходими
минимум 400 000 лв., а може би и повече. Населението на община Провадия трябва да
е информирано за това нещо и да помогне на ОбС и на нас, като администрация, да
вземем правилното решение. След това заседание до следващото на ОбС ще
инициирам няколко срещи с ръководството на комисиите, на комисията по
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здравеопазване, на лечебното заведение, за да видим дали наистина да стигнем до тази
стъпка и да питаме населението на община Провадия - Как да постъпим по отношение
на нашата болница? Защото на всички е ясно, че парите са определени в една рамка,
която много малко варира през последните пет години, за да засилим с бюджетен
кредит на едно място трябва да отслабим на друго. Защото на конкретния въпрос:
„Искате ли болница?” Всички ще отговорят: ”Да.” Това е ясно, но ние трябва да
информираме нашето население. Да знаят каква е ситуацията в момента, колко е
различна от преди два месеца и каква е тенденцията оттук нататък. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, питането ми е свързано и със следващата докладна. В тази докладна
говорим за 20 000 лв. отпуснати. Като гледам следващата, разсрочено плащане е
23 000 плюс 1000 лв. лихви – 24 000 лв. т.е. разликата от къде ще дойде? Обвързвам
двете докладни. Следващият ми въпрос, пак към общинска администрация е: Какво ще
питаме населението? Дали ще се закрива или ще остава болницата? Не. С населението
няма как да го обсъдим. Можем да направим някакво питане към тях. Един вид под
формата на референдум. Да обясните.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предложението ми е за 20 000 лв., като 10 000 лв. са на база подготвена
количествено-стойностна сметка в резултат на докладната на д-р Неделчев от найналежащите дейности по сградния фонд и две вноски и половина за тока. Защото в
следващата докладна аз ще предложа да отпадне от споразумението точка осем.
Споровете да не се решават в Арбитражен съд. Ако снощи сте гледали телевизия, сте
разбрали какво се случва в Арбитражния съд. Всички решения са в полза на „Енергопро”.
По отношение на допитването. Точно това трябва да решим. Въпросът не следва
да е: Искате ли болница или не? Въпросите ще бъдат няколко. Сега разсъждавам на
глас. Не съм готов с конкретните въпроси. Те са територия на широка дискусия и в
ОбС, и в заинтересованата част от общността. Да насочваме ли средства от други
дейности към болницата, например. Какво лечебно заведение искаме – същото каквото
е в момента или по-добро? Или по-малко и по-ефективно? Те тези неща ще се изяснят
в процеса на разговорите и в процеса на обсъждане. На всички е ясно, че задавайки
въпроса: „Искате ли болница в община Провадия?” Отговорът ще бъде: ”Да.” Но това,
че искаме не значи, че можем да го направим. Ако решим да задържаме на всяка цена
лечебното заведение в този му формат, с постоянно намаляващи приходи от Здравната
каса и постоянно увеличаване на финансирането от община Провадия, трябва да кажем
откъде ще вземем средствата. Точно това трябва да информираме населението, защото
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другите дейности са не по-малко важни. Това са – детски градини, домашен социален
патронаж, инфраструктура, улично осветление. Тези дейности, които финансираме със
собствените общински средства. Факт е, че този ОбС и предходния в рамките на пет
години финансираше много сериозно лечебното заведение. Не предния, а по-предния
ОбС даваше, подпомагаше лечебното заведение с 15-20 лв. на преминал болен. Ние го
подпомагаме в момента с 60 лв. Въпросът е докъде можем да се разпрострем и кое е
най-доброто за населението. Хората по същество имат информация и от медиите какво
се случва с общинските лечебни заведения, а и какво се случва в нашето лечебно
заведение. Въпросът е ние да не им стоварим този въпрос след няколко месеца и да
кажем: ”Нещата са критични.” Предстои и подготовката на бюджет 2017. В него
трябва да се заложи с каква сума ще финансираме нашата болница. В тази връзка, аз
смятам, че дали ще е допитване, не говоря за референдум, допитване, подписка,
обществено обсъждане, но ние трябва да знаем нагласите на обществото. Това
решение е над, как да кажа, възможностите на ОбС. В смисъл такъв – той може да
понесе отговорността и да я поеме, но тя е политизирана тук. Много малко са
допирните точки и единомислието в ОбС по важни въпроси, касаещи обществото тук в
нашия град и общината. В тази връзка, предлагам да помислим – Дали да го направим?
Под каква форма да го направим? Какво точно ще питаме? Но преди да питаме хората,
ние трябва да ги информираме. Най-малкото и задължителното, според мен, е да
запознаем обществеността с реалността. Каква е реалността в нашата болница и каква
е реалността с финансите на общината? Всички видяха отчета. Да, в момента имаме
пари много. 160 000-200 000 лв. до края на годината можем да ги дадем на лечебното
заведение, но догодина можем ли да дадем 400 000 лв., по-следващата година 700 000
лв. Защото миналата година общо приходите им са били 1 100 000-1 200 000 лв. Не ги
помня точно колко са. На този етап аз само го споделям с Вас. Това е решение, което
от два дни обмислям дали да го предложа на ОбС. Сутринта съм запознал и моя екип.
Ситуацията е сложна и решението трябва да е информирано. Не трябва да е
първосигнално. Всички разбирате, какво искам да Ви кажа. Благодаря.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
С простички думи искам да Ви обясня – Защо болницата с всяка година закъсва
все повече и повече? Живеем в държава на абсурдите. Всяка една държавна
институция си пише някакви изисквания към здравните заведения, защото не смее да
поеме отговорност и да каже „Тази, тази, тази болници са излишни и трябва да бъдат
закрити.”Минават на принципа – все по-големи изисквания, все по-малко финансиране
и накрая ще останат тези, които както нашата община не може вече да поддържа.
Какво беше положението? Официално становище на Националната здравна каса към
Министерство на здравеопазването: Стойността на клиничните пътеки осигуряват –
възнагражденията на персонала и лечението на пациентите. Всичко останало е
задължение на собственика-било то държава, община или частник. В рамките от 2010
год. насам увеличават се минимални заплати, увеличават се горива, увеличава се ток,
увеличава се стойността на лекарствата. Клиничните пътеки – стойността им не е
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мръднала на йота. Тези 60 лв.-дофинансиране, напрактика това е инфлацията.
Стигнахме до абсурда санитарките в нашата болница да бъдат с еднакви заплати с
медицинските сестри 420 лв. – минимална работна заплата. За да не им даде 420 лв.,
д-р Неделчев, им намали работното време от 8 часа на 7 часа и ги остави на 380 лв.
Само, че сестрите не са съгласни да работят за 420 лв. При положение, че минималния
осигурителен праг на една медицинска сестра е 565 лв. Те ги осигуряват върху 565 лв.,
бъркат им допълнително във възнаграждението, за нощни дежурства, за работа в
събота и неделя. Една медицинска сестра в училище взима повече пари - без да дава
нощни дежурства, без да работи събота и неделя. Ето, започнаха, д-р Неделчев може
да каже, започнаха вече първите молби за напускане на медицински сестри, въпреки че
им вдигнаха възнаграждението от 420 лв. на 480 лв., колкото взима една касиерка
някъде в някое забутано магазинче. Мен, като завеждащ отделение, ме осигуряват
върху 1 100 лв., минимален осигурителен праг, а заплатата ми е 720 лв. По-малко
взимам от едно ченге. Да си гледаме и отговорностите, и образованието, и разходите и
всичко. Проблемът не е. Нашият министър, който въобще не го уважавам, където се
намеси става пълен батак. Последен пример е фондът за лечение на деца в чужбина.
Където се е намесил този човек. Не може човек, който не е осигурил хляб на един
човек в живота си да е министър и от него да зависи всичко. Политизирането е помалко, ако този министър беше от ГЕРБ, отдавна г-н Борисов, да му е бил дузпата. Той
не е от ГЕРБ и го оставят да трупа негативи и върху партията си, която представлява,
но това е друг проблем. Спасението е едно. Или трябва най-после касата да вземе
решение и да закрие със Здравната карта тези здравни заведения, които са вповече. Не
може във Варна едно легло да се пада на 10 души, а извън Варна едно легло да се пада
на 110 души и да закриват това здравно заведение, което е извън Варна. Можеше, ако
Варна беше в средата на областта, но сега на брега на морето на 120 км. навътре
хората и с правото на златния час. Тя като тръгне линейката от Провадия за Партизани
и от Партизани за Варна - Знаете какво ще стане с един пациент, ако състоянието му
действително е спешно? Спасението е едно или трябва да се направят актуализации на
клиничните пътеки, съобразно инфлацията да се вдигне стойността, касата да спре да
иска мило и драго. Алгоритъмът на една клинична пътека е такава, че тя по принцип
струва 700-800 лв., а тя дава стойността на 60% общо от време оно. Поне покриваха
инфлацията, а сега и инфлацията не покрива. Те са казали така „Ние нямаме смелостта
да закриваме. Който оцелее – оцелее.” Аз съм напълно съгласен с кмета. Общината не
може, ако така остане това финансиране, това изискване за персонал, за да има такава
клинична пътека трябва да има такъв специалист, такъв специалист, а същевременно
ти дават, на сега оголеното състояние по двама лекари в отделение, а трябва да са пет,
за да се осигури денонощно присъствие – двама лекари в отделение, пет медицински
сестри и три санитарки – лимитът на заплати при това ниско заплащане 65 000 лв. на
месец с осигуровки. А те ни дават лимит 55 000 лв. Те вече не са в състояние да
осигурят това, което бяха обещали – лечение и заплати. Излизаме пак ние виновни. А
има медицински стандарт, ние не можем да се оголваме повече от страна на персонала.
Напълно подкрепям г-н Филев. Трябва да се направи едно допитване. Трябва
населението да разбере, че начинът, по който е тръгнало финансирането в
здравеопазването и начинът, по който направиха Здравна карта и оставиха всички
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здравни заведения на пазара, работата няма да върви. Толкова се надявахме на тази
Здравна карта. Какво направиха? Нищо. Отрязаха 830 легла от варненска област.
Намалиха финансирането съобразно по-малкият брой легла и всички болници стоят.
Естествено, че държавните и частните ще си получат пая, а общинските – да му
мислят общините, защото частника знаете как може да плаща. Държавата в края на
годината ще даде пари на държавните болници, а общинските. Задължително трябва да
се направи някакво обяснение и на хората трябва да им се обясни. Не могат да чакат
чудеса от тази болница. Дали трябва да се свие и да остане само спешното? Да се
лекува тук или въобще не трябва да я има като лечебно заведение. Провадия пак е
близо до Варна. Да му мисли община Дългопол и селата, които са по-нататък какво ще
се прави. Линейките, от вчера има само една линейка. Едната линейка не може да
запали. Днес я теглиха, дърпаха, бутаха и отиде да й правят ремонт. Стогодишни
линейки. Къде отидоха? Имаше сто и двадесет нови линейки? Какво стана с тези
линейки? Какво стана? Къде ги дадоха? Ще остане само на приказки. Реформа на думи
не се прави. Ето поредната докладна – реформата в образованието е да сменим
имената на училищата. Голяма реформа направиха. От ЦДГ на ДГ. Тази реформа е
супер. Такова е и в здравеопазването. Благодаря Ви.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Исках да предложа, при положение, че д-р Светослав Неделчев е тук да опише
ситуацията. Д-р Гочев го направи. Искам да Ви припомня, че внесох две докладни.
Първата беше в посока, точно, както казва д-р Гочев, че
ситуацията в
здравеопазването е странна, смешна и всякакви епитети в тази посока. По отношение
на това, което г-н кмета предлага, д-р Гочев горе-долу го каза, но да го кажа и аз. Не
само, че трябва да питаме населението, след като го информираме, но първо, трябва да
го информираме за това, че държавата предлага здравеопазване, което е различно за
софиянеца и варненеца, а провадиеца и село Ветрино или село Черковна, село Овчага.
Там дали има хора, дали няма хора? Какво здравеопазване ще получат? Държавата
въобще не я интересува. Първата докладна беше да подкрепим болницата. Идеята ми
не беше по принцип една гола думичка, а произлизаше от това, което го говори д-р
Гочев досега. Престъпно отношение към здравеопазването. В същото време покачващи
се изисквания без да се финансира нищо. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Съгласен съм с г-н кмета, че трябва да има допитване до общността на
Провадия. Но преди да направим това допитване, дали не трябва да упълномощим
управителя на болницата или принципала на болницата-собственика да направи
разговор, както коментирахме, болницата в Провадия да стане филиал на някоя
голяма болница. Ние принципна трябва да имаме една яснота по въпроса. Има ли
болница, която иска да ни приеме, като филиал? Тогава да го предложим на
гражданите. Първо, да го направим това - да упълномощим някой да направи това
запитване и тогава ние да запитаме общността - Какво иска? Това ми е въпросът.”
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Изказване на Диан Николов
„Това, което чух до момента. Наистина, и аз съм притеснен, защото тук се
изказаха хора, които са в кухнята на тази болница. Аз малко не разбрах тук. Във Варна
на десет човека се падало едно легло. В Провадия на едно легло – сто и десет човека.
Т.е. легловата база в болницата е непрекъснато заета. Така ли да разбирам? Аз разбрах,
г-н Гочев, какъв е стандартът. Означава ли, обаче напрактика тези легла непрекъснато
са заети т.е. Вие го давате това, като негатив, но други хора могат да го тълкуват, като
актив. Във Варна на едно легло има десет клиента. В Провадия на едно легло има сто и
десет клиента. Просто разсъждавам. Това, което се коментира тук и от преди, което
имаше, като докладни записки и решения на комисията и т.н то е съвсем ясно, че
болница няма да има. И да питаме населението. Те ще кажат: ”Да.” Но никой не го
интересува, откъде ще дойдат парите. Ще се иска да си остане болницата и ще се иска
да си останат дейностите, което е абсурд. Т.е. изказванията дотук са, че всичко е в
ръцете на държавата и ние нямаме абсолютно никакви лостове от страна на общината
и от страна на самата фирма МБАЛ. Това исках да разбера. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Давам думата
на д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия”.”
Изказване на д-р Светослав Неделчев-директор на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия”
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Гости,
Това, което ще Ви кажа, аз вече го казах на комисията по здравеопазване.
Благодаря на д-р Гочев за много доброто обяснение на нещата. Част от нещата, които
аз щях да кажа, той вече ги каза. Това са точно така нещата. Искам да споделя с ВасКоя беше конкретната причина изведнъж да стигнем до това състояние? През тези три
години, откакто аз съм управител, а и преди това. Не, точно тогава, създадоха тези
прословути лимити. Но лимитите, които бяха, ги превишавахме, като дейност. Ако
лимитът е 65 000 лв., болницата правеше по пътеки 85 000-90 000 лв. през това време.
За тази надлимитна дейност идваха всеки месец от Здравната каса. Проверяваха ни
дали нямаме грешки. Слава Богу нямаше. Благодаря на персонала и на
администрацията, на екипа на болницата, защото ние бяхме болница с най-малко
грешки. Тези средства след това се заплащаха. По-късно, но се заплащаха. Затова ние
успявахме, така да се каже, да се самоиздържаме, защото тези пари рано или късно
влизаха. От началото на тази година, един път, че намалиха лимита, втори път, казаха
„Надлимитната дейност – Спираме да я плащаме.” Беше 65 000 лв. от началото на
годината. Толкова са ни заплатите, което означава, че пак е хвърлено всичко на
общината. Общината трябва да поеме – ток, вода, медикаменти, консумативи и т.н.
Топката е хвърлена тук. Няма какво да се лъжем. Но сега, вече за последните – за юли
и за август, вече сумата, която е определена по лимит е 55 000 лв. Тя даже не може да
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покрие ФРЗ. Ние сме достатъчно интелигентни хора, за да разберем за какво става
въпрос. Държавата казва „Община, която има възможност ще има болница.” Нищо
общо със Здравната карта, която щеше да се прави. Община, която няма възможност
няма да има болница. В община Балчик преминалите болни за една година са два пъти
по-малко отколкото през нашата болница. Финансирането от общината е 1 200 000 лв.
Нали Ви е ясно, че ние не можем да искаме от нашата община тези пари? Аз съм
напълно наясно. Ние не сме община Балчик. Ние нямаме тази възможност. Община
Каварна – една трета от нашите преминали болни и 1 000 000 лв. финансиране.
Община Нови пазар – там стана прословутото сливане към държавна болница в
Шумен. Резултатът знаете ли какъв е? Шест месеца вече им дават петдесет на сто от
заплатите. Ние поне това успяваме. Никога не сме забавяли заплатите. Винаги сме ги
давали в пълния им обем. Ако един или два месеца забавим заплатите, ще се разбяга
персонала веднага към Варна. Има къде да отиде. Във Варна има мощни
университетски болници, които предлагат много по-добро заплащане. Още нещо.
През този период ние имахме едно голямо старо задължение от 300 000 лв., което
остана вече 60 000 лв. Общината, всички го отчитат, няма как да не го отчетеш – за три
години си върнал почти 350 000 лв. с лихвите. След това, и в момента ние сме болница
с най-малко задължения тук в региона. Може да се провери - Дали не сме и в
България? Задълженията ни са изключително малко. Но това, което предстои пред нас
е точно тава, както каза д-р Гочев и инж.Филев. Ако отсега нататък трябва общината
да финансира всичко това, ако нещата не се променят, общината се нагърбва с едно,
според мен, около 280 00 лв. - 300 000 лв. на година.
Имайки предвид това, помъчихме се да влезем във връзка с органите, които биха
могли да ни помогнат. Писахме писмо до НСОРБ, до Асоциацията на общинските
болници, където някои болници са много по-малко засегнати от нашата. Ние
сключихме един рамков договор със Здравната каса, с който Здравната каса се
задължава да намали лимита ни само с 2,5%, а те го намалиха с 15%. Те не си спазват
задължението и някои болници ги осъдиха. Тези болници, които ги осъдиха преди
време, още в началото на година – имам предвид Преславската болница и Чирпан, на
тях не е пипнат лимита. Варненските болници всичките са им отрязали главите от
кръста. Говоря всички. Но забележете, другите болници са държавни. Накрая на
годината парите ще бъдат възстановени. Тук трябва да ги възстанови общината. Това,
което искам да Ви кажа, че заплатите в болницата са например – лекарите получават
на половината от това, което получава един лекар в Бърза помощ. Разбирам
държавата. Иска първо да закрепи нейните държавни болници. Обаче, не разбирам
отношението към общинските болници. Не може ли отношението да бъде едно към
всички? Трябва да се види - тази болница е работила добре, тази болница е на
стратегическо място, тази болница обслужва контингент, който трябва да се обслужванаселение, което е на повече от 100 км. от областния център-„Тази болница трябва да
остане.” Дори държавата трябва да подпомогне, както има „защитени училища”, да
има и „защитени болници”. Има такива болници. Ние сме такава болница.
Аз съм влязъл във връзка с хора от властта, които да помогнат да влезем при
министъра и всичко това да му го кажем. Министърът явно е приел това, но това не
означава, че държавата ще си промени отношението към нас или към който и да е.
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Това не означава нищо. Искам да Ви уверя, че ръководството на болницата е
направило всичко възможно да се уведомяват тези, които са фактори и могат да
променят нещата. Политиката в здравеопазването, тя не е от сега, от петнадесет
шестнадесет години е - колкото може повече да се ощетяват малките общински
болници. Вярвайте, на всяка пресечка в София има болница. Същото става и във Варна
и в някои големи градове. Започваме хората да ги делим на два аршина. Тук малко
политика ще вкарам. Ще дойде време, хората няма да се делят на партии, а ще се делят
на провинция и София. Това време идва. Съвсем скоро. На мен ми омръзна да ходя по
адреси в селата в региона и да виждам умиращи хора, които нямат възможност да
влязат в болница, защото са безработни и защото не са осигурени. Това нещо не може
да става така. Докога? Не е София, Пловдив, Бургас - България. Когато го разберем
това нещо, тогава ще има някакъв напредък. Докато бях в София, въпреки че не бях в
комисията по здравеопазване, ходих, влязох и им предложих нещо, което си го
записаха в тефтерите, обаче остава глас в пустиня. Да се дава акредитация двойно поголяма на лекари, които работят в селата, за да ги задържим. В цяла провадийска
околия работи един лекар в селата, колеги, д-р Амбурса държи фронта. Нещата са
опрели до кокала. И наистина това, което казва администрацията, според мен, трябва
да се допитат хората. Собственикът – ОбС трябва да реши – Какъв ще е обемът на
работата в болницата? Ще се намалят ли някои дейности? Защото автоматично, ако
едно отделение затвори, средствата догодина, които дойдат ще бъдат още по-малко.
Ако ние спрем да работим. Казваме „Няма да приемаме толкова много пациенти.”
Догодина лимитите ще бъдат на базата на това, което сме приели тази година. Ние
приемаме „n” пациенти, които са 81 000 лв. по пътеки – те ни плащат 55 000 лв. Ами за
останалите, ние сме изразходвали медикаменти, ток, вода и т.н. Какво става? Къде
отива това? Няма логика в сегашното здравеопазване. Разбирате ли? Проблемът знаете
ли защо е така? Защото откакто се помня аз това го правят само чиновници и
бюрократи. Хора, които реално са били в здравеопазването, попаднали на ръководни
функции, не изкарват и три месеца, защото те знаят нещата как трябва да се оправят и
са неудобни. Не става въпрос само за пари. Става въпрос и за организация и
правилното им преразпределяне в отделните региони в страната. В момента сме
ощетени малките градове, малките общини, малките населени места. Никнат частни
заведения, като гъби. Тази сутрин гледах предаването как от Бърза помощ, не искам да
обиждам никой, защото има хора, които работят там, как се насочват пациентите
директно към частните болници. Всеки втори пациент е насочен към частна болница.
Нямам нищо против частното здравеопазване, не ме разбирайте погрешно, но там
става въпрос за корупция. „Аз ще дам еди-колко си лева, ако ти ми докараш този
пациент.” Докато държавните и общинските болници не трябва и не могат да правят
това нещо. Тази сутрин шефа на Бърза помощ – чуди се какво да каже. Преминава
през цяла София, за да го заведе например в „Сити клиник”, а не в първата болница,
която е. Пак Ви казвам. Не се преразпределят средствата правилно в тази държава. За
едни има много, за други нищо. Това е положението. И се надявам ОбС да вземе мъдро
решение, защото липсата на една болница в една община ще бъде пагубно за
населението й, защото вярвайте ми това, което се лекува тук, ние не можем да
лекуваме най-тежките случаи, най-заплетените – за там има болници, които са на по32

високо ниво, но това, което лекуваме и нашите специалисти, които работят тук, се
справят добре. Мога да Ви го гарантирам. Ние имаме добри лекари в Провадия. Това
не го оспорват даже нашите, особено за няколко отделения, даже нашите колеги от
София. Казват: „Да, там Вие се справяте отлично.” Това е положението. Тя е свита
дейността. Както се казва, оттук нататък не, че не може да се направи. Ще направя
необходимите съкращения. Поел съм ангажимент към администрацията. Аз съкратих
три бройки преди няколко месеца. Сега още четири да кажем. Това е 10% от наличния
състав. Ние сме 68 души, които работят. 10% ще намерим отнякъде, но тук вече страда
качеството. Ние не можем необходимите пропорции, които се изискват от нас да ги
спазим. И пак, като дойдат, ще бъдем санкционирани от съответните органи.
Ситуацията е патова. Онова зайче, което го срещнал вълка и казвал: ”Защо си със
шапка?” Бой. Следващият път: „Защо си без шапка?” Пак бой. Долу-горе ние сме в
това. За здравеопазването държавата трябва да помисли и то в съвсем кратък срок,
защото след нашето поколение в нашия град не е постъпил нито един лекар. Ние, това
поколение, макар че някои сме лекари, няма да има след години кой да ни лекува
въобще. Ако тенденцията същата продължи, още няколко години, независимо от това,
какво ще се направим ние и държавата, болница пак няма да има, защото няма да има
лекари. Онзи ден събрахме се лекарите - петдесет на сто са пенсионери. Някои са на
седемдесет и осем години. Тук трябва да се намеси държавата. Тук става въпрос за
накърняване на националната сигурност на една държава. Ако някой не може да го
разбере, това си е за негова сметка. Благодаря Ви.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
От прежде говорещите разбрахме каква е ситуацията с нашата болница. Че ще й
помагаме, мисля, че всички ще се обединим около тази идея, защото, ако не й
помогнем сега, нещата отиват към гибел. Ние можем да помагаме известно време. Ще
питаме населението: Какво искат? Какви нагласи имат? Но това няма да промени
финансовата ситуация. Искам да Ви предложа и съответно да помоля всички
общински съветници. По една или друга причина тук присъстват представители на
различни политически групи. Наближават избори и съответно партийните централи ще
започнат да ни ухажват. Ако ние не се опитаме да променим правилата, които ни
налага държавата, тези рестриктивни правила, ние пак ще се върнем на изходна
позиция. Вчера Народен съюз осъществихме контакт с депутата Георги Ковачев, който
пое ангажимент да осигури съдействие за влизане при министъра. Ако всички, където
можем, активизираме народни представители, имам предвид от област Варна, с този
казус, мисля, че можем да успеем. Иначе, ще въртим на едно място. Ще се тюхкаме.
Държавата ще променя правилата от година на година в рестрикция и накрая пак ще
дойде топката, ние тук събрани, да вземаме тежкото решение, защото гражданите ще
си кажат думата. Ще кажат какво мислят, но решението ще бъде в тази зала. Всеки
един от нас ще трябва да вдигне ръка и да каже дали е „за” или е „против”, затова към
настоящия момент имаме ресурс от време, в което заяви кмета, че до Нова година
можем да субсидираме болницата. Да използваме това време и съответно за
33

следващата година чрез натиска на народните представители държавата да си промени
тези правила. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 168
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2, изр.1 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, променя свое Решение №463/26.01.2016 г. в следния смисъл:
1.Приема увеличение на бюджетният кредит в:
§43-02 Дейност 412 „Общински болници“ в размер на 20 000 лв. за
осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
гр.Провадия.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§97-00 Дейност 998 „Резерв“ в размер на 20 000 лв.
3.Задължава кмета на общината в изпълнение на своите правомощия да извърши
налагащите се корекции по бюджета на общината за 2016 г.
л/№538-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно даване съгласие за сключване на тристранно Споразумение за
заплащане на просрочени задължения за консумирана електрическа енергия между
„Енерго-про Продажби” АД, МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД гр.Провадия и
Община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Само бих искал да обърна внимание
точно на чл.8 от това тристранно споразумение, където трябва да дадем съгласие
община Провадия да стане гарант и да подпише това тристранно споразумение само,
ако бъде преправен чл.8 „Всички спорове, отнасящи се до настоящия споразумителен
протокол ще бъдат решавани от Арбитражен съд гр.Варна при Сдружение „ППМ”,
съобразно неговия правилник.”
Бих искал този чл.8 от настоящото споразумение да придобие следния смисъл:
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„Всички спорове, отнасящи се до настоящия споразумителен протокол ще бъдат
решавани от компетентния съд в РБ.” Да махнем тази клауза Арбитражен съд. Само
тогава да дадем съгласие да бъде подписано това тристранно споразумение. Аз лично
не уважавам Арбитражен съд. Това е мое мнение. Ще предложа един нов проект за
решение.
Г-н Николов искаше да се изкаже.”
Изказване на Диан Николов
„Имам два въпроса във връзка с тази докладна. Първият въпрос е свързан с
предложението, което направи инж.Филев, което в последствие и председателя на
ОбС. Има ли сондирано мнение от страна на „Енерго-про”? Т.е. ние искаме да
поставим едно условие. Неизправната страна сме ние. Ако те не приемат това условие,
не се подпише споразумението. Какво се случва оттам нататък?
Вторият ми въпрос е във връзка със самите плащания. Чисто теоретично питам.
Така или иначе никой от нас няма да откаже подкрепа и за вбъдеще ще оказва
максимална подкрепа, относно болничното заведение. Въпросът ми е - Не може ли по
някакъв начин превантивно да не стигаме до такива споразумения и най-вече до
начисляването, както е в случая, на 1 000 лв. лихви? Чисто практично, има ли някаква
възможност да избягваме тези неща? Може да са малки – 1 000 лв. са си 1 000 лв. в
крайна сметка. Това е заплатата, може би, на един служител там в болницата. Това са
ми двата въпроса. Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев
„Ако не подпишем това споразумение, „Енерго-про продажби” АД ще си
предяви вземането по исков ред, като същевременно ще заплатят съдебна държавна
такса в размер на 4% от цената на иска, която впоследствие при уважаване на иска ще
им бъде присъдена със съдебното решение. Също така, със сигурност, ще си
претендират и юрисконсултско или адвокатско възнаграждение, което при уважаване
на иска ще им бъде присъдено. Аз разговарях с представител на „Енерго-про
продажби” АД, който ми донесе това споразумение и той ми каза, че тока на
болницата няма да бъде спрян, но ще бъде отежнено финансовото положение на
болницата. Вземането на „Енерго-про продажби” АД при уважаването му от страна на
съда ще утежни финансовото състояние на болницата, тъй като освен самото вземане
ще им бъдат присъдени и всички разноски, които са направили.”
Изказване на Диан Николов
„Аз пак не мога да разбера, ще ме извините за това. Каква е логиката, при
положение, че говорим за една сума, която коректно ще бъде платена от наша страна
по един или друг начин. Защо да променяме точката с цел да има отказ? Да настъпи
някакво дело, което ще има допълнителни разходи. Отделно, изискуемата сума ще
стане веднага в пълен размер. Това не ми е ясно. Разберете. След като ще си бъдем
изрядни.”
Изказване на Христо Гичев
„За едно бъдещо несигурно събитие няма как да поемем ангажимент. Ние не
знаем какво ще се случи впоследствие и т.н.”
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Изказване на Диан Николов
„Говорим за 20 000 лв., с които да подпомогнем болницата. Това не можем и
коментираме в момента, и си губим времето, а говорим за велики работи, евентуално –
Как да задържим болницата? Да платим тази година 200 000 лв., догодина 400 000 лв.
Това не мога да разбера. Защо трябва в момента да си увеличаваме разходът, който
предстои да го направим т.е. вместо да си платим пропорционално за няколко месеца с
един погасителен план? Да настъпи събитие, с което да се заведе дело. Те ще вземат
някакви мерки. Цялата сума ще бъде платена, защото имат лостовете да го направят.
Има какво да вземат. И от кого да го вземат. А допълнително ще има разходи по
съдебните дела.”
Изказване на Христо Гичев
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
Аз ще започна с това, че арбитражните съдилища са частни. Не виждам логика
„Енерго-про” да откаже подписването на споразумението, ако споровете ще се
решават в българският съд. Няма логика в това нещо. Второ, за всеки случай, сумата е
точно 20 000 лв., ако 10 000 лв. веднага ги преведат, няма да имат основание да
завеждат каквото и да е дело, даже и да не сме подписали това тристранно
споразумение. Но аз съм провокиран да предложа това, а и подкрепям председателя на
ОбС в становището и предложението, което той направи, от това, което излъчиха
снощи по телевизията. Няма дело, което „Енерго-про” да е загубило в Арбитражния
съд. Арбитражният съд е заседавал в залата на някакъв хотел. А и не е само този
Арбитражен съд. Ние, като общини получаваме указания от НСОРБ максимално в
договорите и документите, които подписвам да избягваме решаване на спорове в
Арбитражни съдилища. Ние ще направим така, предполагам и ръководството на
болницата, да не се стига. Ние като им дадем 10 000 лв., те ще намерят поне още две,
три и като преведат 50% от сумата, няма да се стигне по никой начин до това, което
Вие казвате, което е напълно възможно – блокиране на сметки, то няма да има сметки,
с които да се оперира, със средства и дружеството пак няма да работи.”
Изказване на Христо Гичев
„Само да поясня. Във Врана има четири или пет Арбитражни съдилища. Г-н
Илиев. Да, изготвено е от тях, но решението е на ОбС. Аз не мога да взимам или
общинска администрация да взима решение. Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, разбирам, че споразумението е предоставено от „Енерго-про”. Освен
тези предложения, които ги направи председателя на ОбС, аз искам да направя още
едно предложение за промяна в точка 1.1. С подписите на настоящото споразумение,
страните се споразумяха дължимата сума по т.1 в размер на 24 137, 58 лв. да бъде
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изплатена от клиента или от поръчителя, както следва. И е приложена таблица с
изплащанията по вноски – първа, втора, трета и т.н. Виждам, че по първата вноска
дължим 3 861, 27 лв. главница плюс цялата лихва в размер на 969,95 лв. Моето
предложение е главницата да си остане, а тази лихва да се прехвърли към шестата
последна вноска. Защо? Никъде, поне в моята практика, не съм видял първо да се
плаща лихва, а след това да се покрива главница. Знаете, че лихва не генерира лихва,
но главницата генерира лихва т.е. в момента приемаме, че тези 1 000 лв. ги платим при
първата вноска т.е. на нас задълженията ни с 1000 лв. няма да намалеят. Ще имаме
главница 1 000 лв., която ще генерира допълнителна лихва. Чуйте логиката. Това е
финансова логика. Когато платим 4 800 лв., ние покриваме от главницата 4 800 лв.
Когато платим 3 800 лв. главница и 1000 лв. лихва. Тези 1 000 лв., вместо да ги платим
за главница, ние ги плащаме за лихва. Т.е. ни остава сума, която допълнително ще
генерира лихва. Затова предлагам - лихвата да се плати, дължимата лихва да се плати
при последната шеста вноска. Чуйте. Не ме разбирате правилно. Предлагам, ако трябва
да завишим с лихвата първата вноска, но да е под формата на главница, а не лихва.
Предполагам, че разбрахте каква е логиката. А дължимата лихва да се плати при
шестата вноска. Т.е. вече тогава реално ще е ясно - Има ли забавяне на плащане? Няма
ли? Ще има ли допълнителни, ако имаме забавяне при следващи вноски? Ще се
генерира допълнителна лихва, но вече ще се генерира върху по-малка главница.
Благодаря.
Казахме – това е споразумение. Споразумението е за това, за да се споразумеем.
Те предлагат едно, ние го приемаме с нашите виждания. Вече е въпросът - Те дали ще
го приемат?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз предлагам да гласуваме, първо, моето предложение, след което на г-н Илиев
предложението. Моето предложение чл.8 от споразумението да придобие следния
смисъл, а именно: „8.Всички спорове, отнасящи се до настоящия споразумителен
протокол ще бъдат решавани от компетентния съд в РБ.” Гласуваме предложението.
Който е съгласен, моля да гласува. 19-„за” , 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се
приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението чл.8,
приложение №1-Споразумение за заплащане на просрочени задължения за
консумирана електрическа енергия да придобие следния смисъл: „8.Всички спорове,
отнасящи се до настоящия споразумителен протокол ще бъдат решавани от
компетентния съд в РБ.” Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 19 гласа „за,
0-„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложението на г-н Илиев беше лихвата в размер на 969,95 лв., начислена до
30.06.2016 год. да бъде платена при плащане на шеста вноска, като първата вноска се
завиши със същата сума, но да покрие част от главницата, а главницата в шеста вноска
да се намали със същата сума на лихвата, начислена до 30.06.2016 год. Така ли да
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бъде? Добре. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Който е „за”. 19-„за” , 0-„против”, 0-„възд.се”. Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Ивайло Илиев Илиев - В приложение №1-Споразумение за
заплащане на просрочени задължения за консумирана електрическа енергия да се
направят следните промени: 1.1.първа вноска да бъде в следния смисъл: 4831.22 лв.
главница в графа - размер на вноската, като посочената в същата точка сума в размер
на 969,95 лв. – лихви, подробно описани в чл.1, буква ”б” от споразумението, да се
платят при заплащането на шеста вноска. Главницата в шеста вноска от 3 861,27 лв.
да се намали със сумата от лихвата в размер на 969,95 лв., като главницата за плащане
е в размер на 2 891,32 лв. Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 19 гласа
„за, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще помоля за пет минути да формулираме решението. Добре. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 169
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява Споразумение за заплащане на просрочени задължения за
консумирана електрическа енергия между „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД в
качеството си на Снабдител, МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД гр.Провадия
ЕИК 000090033 в качеството си на Клиент и Община Провадия в качеството си на
поръчител на Клиента, като Приложение №1 към докладната записка се изменя, както
следва:
1.1.чл.8 придобива следния смисъл: 8.Всички спорове, отнасящи се до
настоящия споразумителен протокол ще бъдат решавани от компетентния съд в РБ.
1.2.чл.1., 1.1. придобива следния смисъл:
-Първа вноска, в графа размер на вноската да се запише 4 831.22 лв. главница +
начислена лихва за периода от 30.06.2016 г. до датата на плащане на съответната
вноска;
-Шеста вноска, в графа размер на вноската да се запише 2 891,32 лв. главницата
+ лихви в размер на 969,95 лв., начислени до 30.06.2016 год. и начислена лихва за
периода от 30.06.2016 г. до датата на плащане на съответната вноска;
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2.Дава съгласие кмета на община Провадия да подпише одобреното тристранно
Споразумение /Приложение №1 с направените корекции в т.1 от настоящото решение/
за заплащане на просрочени задължения за консумирана електрическа енергия между
„ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД
гр.Провадия и Община Провадия.
Осма точка – Изказвания,питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От заседанието, проведено на 27.04.2016 год. има зададени въпроси от
общинските съветници-Дамян Неделчев, Диан Николов, Мустафа Али, Ивайло Илиев.
В началото на заседанието връчих писмените отговори. Давам думата на кмета на
общината за отговори на питанията.”
Кворум:18 Общинският съветник Иво Гочев не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Отговори на питанията по реда, по който са зададени. Първо отговор на въпрос
от д-р Дамян Неделчев.
Уважаеми д-р Неделчев,
В отговор на Вашето питане, относно подновяването на изписването на
номерата по адресите в гр.Провадия с цел улесняване работата на Спешна медицинска
помощ, Ви информирам за следното: Във връзка с писмо от ЦСМП Варна, филиал
Девня и питане на общински съветник, през месец февруари 2013 година община
Провадия се обърна към населението чрез страниците на информационното издание
„Провадия плюс” с молба да се поставят обозначителни табели с номерата на къщите,
жилищните блокове и входове, там където липсват такива, а поставените табели да се
освежат и почистят от надвисналата над тях растителност. През изтеклия период явно
част от табелите са премахнати, унищожени или изтрити. С актуализацията на
бюджета на община Провадия, през месец юли, се надяваме, да бъдат заложени
средства за изработване и поставяне на указателни табели с наименованията на
улиците. Те ще указват адресите и номерата на къщите. След избора на изпълнител на
поръчката, следва тя да бъде реализирана, защото знаете, че обществената поръчка
може да е три месеца, може да е две години. Предполагам, че ще поискаме на табелата
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да пише улицата и от № до № до следващо кръстовище, защото номерата на
жилищните сгради трябва да си ги поставят собствениците.
Другият Ваш въпрос е, относно поддръжката на терена на крепостта Овеч, пътя
към скалния манастир „Кара пещера“, природната забележителност „Пробитият
камък“ до ж.п. спирка Равна, Ранно-християнският манастир край с.Равна и рекламата
на горепосочените обекти. Информирам Ви за следното:
1.Крепостта Овеч е един от най-атрактивните туристически обекти в
Североизточна България. Посещава се от регулярен поток от туристи през целия
туристически сезон - от средата на март до към средата ноември. Крепостта е с площ
около 40 дка, без в тази цифра да са включени екопътеките и подходите към
крепостта, както и обособеното място за почивка край чешмата, намираща се източно
от крепостта. За поддръжка на крепостта през 2016 г. са назначени двама човека по
програма КЛИО, които обаче са крайно недостатъчни. Срокът, за който са назначени,
е от началото на месец май до края на месец септември (6 месеца). Поради това
обстоятелство се налага цялата поддържана площ да се степенува на такава, която е
по-значима и по-посещавана от туристическия поток и такава която е по-малко
посещавана и неатрактивна за туристите. В първата група влизат подходите към
крепостта от източната и от западната страна, пътят, който води до източния подход
на крепостта, централната северна част на крепостта, пътеките, водещи до църква №2
и църква №3, самите археологически останки, които са се запазили на територията на
крепостта, пътеките, водещи до скалния венец на платото, както и мястото за отдих,
намиращо се до чешмата, източно от крепостта. Всички площи, намиращи се южно от
подхода за църква №3 и южно от западната порта на крепостта, служителите на
Историческия музей са преценили като неприоритетни, защото самата крепост е
разположена в северната част на платото и всички по-значими археологически останки
се намират именно там. По тази причина пътеката по южния скален венец на
крепостта Овеч не е била почистена достатъчно добре. Поддръжката на крепостта
Овеч не се изчерпва само с изкосяването й. Поддържат се ежедневно пешеходните
подстъпи към крепостта, пътят от източната страна на крепостта, археологическите
останки на крепостта, информационните табели, кътовете за отдих и др. Поради
дъждовното време през месец май и първата половина на месец юни тази година,
тревата избуява много бързо и двамата служители трудно успяват да поддържат тази
голяма площ в добро състояние.
2.Маршрутът към скален манастир „Кара пещера” е частично маркиран с
указателни табели и лентова маркировка в посока откъм с.Староселец и от към
с.Манастир преди осем години и част от табелите са счупени или откраднати. Пътят
до манастира от към с.Манастир ще бъде прочистен от обрасли клони от доброволци
от селото, служители по озеленяването и по програмите за заетост, но след
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приключване на работата им по обектите, които в момента прочистват. Този маршрут
е основно пешеходен и е достъпен само за високопроходими транспортни средства.
3.За природната забележителност „Пробития камък”, намираща се срещу жп
спирка Равна, има поставена информационна табела от РИОСВ -Варна с информация
за растителния и животинския свят в околността. С традиционното ежегодно
изкачване на „Пробития камък” и поставяне на голям трикольор там, членовете от
ТПЗД „Орлови скали” и много ученици, провадийци и гости на Провадия всяка година
на 3 март отбелязват Националния празник. Маршрутът ще бъде маркиран и обезпечен
с указателни табели и схеми, със съдействието на Община Провадия и ТПЗД „Орлови
скали“ Провадия. Така ще може да се посещава от повече туристи, които не са от
региона, но проявяват интерес към пешеходния туризъм и активната почивка сред
природата.
4.Ранно-християнският манастир край с.Равна е един от най-интересните
манастири от 9-10 в. Археологическите проучвания на манастира започват в 1978 г. и
продължават до 1989 г. Обектът е напълно изследван в цялата му площ от 9 дка.
Всички открити находки са запазени и се съхраняват в Историческия музей в
Провадия и фондохранилищата му. До манастира води асфалтов път, направен
специално за потока от посетители, които са се очаквали. Това обаче така и не станало
по ред причини. След окончателното приключване на разкопките през 1993 г.
останките на манастира са покрити със защитен покрив и оградени с висока ограда, за
да бъдат предпазени от иманяри. Въпреки защитните мерки, мародери пак се докопали
до руините и не се поколебали дори да смъкнат защитния покрив. Оттогава насам
манастирът е обект на непрекъснати иманярски набези.
По смисъла на Закона за туризма туристически обекти са: /чл.3, ал.1, т.21/
„недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство, културните
институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по
Закона за защитените територии - в случай че са социализирани и предлагат условия
за приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за
опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото
на управление.“ Ранно-християнският манастир край с.Равна е археологически обект,
а не туристически. Той е консервиран, не е социализиран/като изключим направеният
преди години асфалтов път/ и не е достъпен за туристи. По тази причина обектът не се
рекламира. Община Провадия няма законно право на реставрация и консервация на
този археологически обект. Дейностите по консервация и реставрация, както и по
адаптацията на недвижими културни ценности се осъществяват от лица или под
непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 на Закона за
културното наследство.
5.Рекламата на туристическите обекти и маршрути се осъществява основно от
Исторически музей Провадия чрез електронни и традиционни носители на
информация. Туристическият информационен център и общинска администрация
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Провадия периодично предоставят информация във всички електронни и печатни
издания, отнасяща се до историческите и туристически обекти и маршрути в
общината. На електронната страница на музея се намира информация за посочените от
Вас обекти, работното време на музея и телефони за връзка. При желание от страна на
посетителите, се предлагат беседа и екскурзовод. Туристическият информационен
център предлага водач по туристическите маршрутите в общината, като телефоните за
връзка с центъра се намират на електронната страница на община Провадия.
До
Г-н Диан Николов, относно възстановяване на пешеходния мост срещу ІІ ОУ.
Уважаеми г-н Николов,
Бюджетът за възстановяване на пешеходния мост е съставен на база
конструктивно становище и количествена сметка, изработена от лицензирана
проектанска фирма „Водно строителство-Варна“ ООД. В процеса на ремонта, след
обстоен оглед от повече специалисти, се стигна до корекция на първоначалната
експертиза, което доведе до съкращаване на средствата за ремонта на металната част.
Първоначалният бюджет за възстановяването на металната, строителната и монтажна
част на моста е 25 000 лв. След корекцията на конструктивното становище бюджетът е
намален на 21 040 лв. Община Провадия има сключен договор за ремонта на
съоражението с фирма «Кинстрой» ЕООД гр.Провадия, която е възложила ремонта на
металната част на «Протекс ЕКО» ЕООД Провадия, съгласувано с проектанта
конструктор.
До г-н Мустафа Ибрям, относно саниране на многофамилните жилища.
Уважаеми г-н Ибрям,
Във връзка с Ваше запитване, Ви уведомявам за следното:
В администрацията на община Провадия са постъпили общо 19 заявления за
регистрация на Сдружения на собствениците (СС), 9 (девет) от СС отговарят на
условията на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради”, а 10 (десет) от тях на условията на схема „Енергийна ефективност в
периферните райони”, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
По изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради регистрираните СС по Националната програма са за
многофамилни жилищни сгради, както следва:
Жилищна сграда на ул.”Янко Сакъзов” 23,
Жилищна сграда на ул.”Св. Св. Кирил и Методий” 5,
Жилищна сграда на квартал „Север” блок 3,
Жилищна сграда на ул.”Цар Освободител” № 132,
Жилищна сграда на ул.”Рада Илиева” № 14 бл. 46,
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Жилищна сграда на ул.”Янко Сакъзов” 21,
Жилищна сграда на кв.„Север” блок 14,
Жилищна сграда на кв.„Север” блок 6,
Жилищна сграда на кв.”Север” блок 2;
С Българска банка за развитие има сключени 6 договора за следните сгради:
ул.”Янко Сакъзов” 23, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №5, квартал „Север” блок 3,
ул.”Цар Освободител” №132, ул.”Рада Илиева” № 14 бл. 46 и ул.”Янко Сакъзов” №21.
Останалите 3 сдружения на собствениците, все още не са подали заявления за
финансова помощ. Обследването на техническите характеристики и паспортизация е
възложено за шестте сгради, с които има сключени договори.
За три от сградите - ул.”Янко Сакъзов” 23, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №5,
квартал „Север” блок 3, е възложено и обследване на енергийните характеристики и
издаване на сертификат. За останалите 3 сгради процедурата по възлагане ще бъде
финализирана до 2 месеца. Движението и възлагането на необходимите дейности, от
страна на общината, може да бъде проследено на сайта на община Провадия, профил
обществени поръчки за всяка една сграда. Процедурите са тежки. Не са леки, защото
се касае за доста средства и санкциите постфактум могат да бъдат много тежки.
По програма „Региони в Растеж”: От общо десетте СС, които отговарят на
изискванията на ОП „Региони в растеж“, с три от Сдруженията (ул.”Янко Сакъзов” 39,
ул.”Райко Даскалов” №4 и ул.” 3-ти февруари” №8), Община Провадия има сключени
договори. За посочените сгради общината е възложила изготвяне на обследване на
техническите харкатеристики и паспортизация, както и обследване на енергийните
характеристики и сертификация.
На 31.05.2016 г. чрез информационния модул ИСУН, Община Провадия
депозира проект по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020. В проекта са включени следните жилищни сгради:
ЖС на ул. „3-ти Февруари” 8
ЖС на ул. „Райко Даскалов”4
ЖС на ул. „Янко Сакъзов” 39 вх.А и вх.Б
ЖС на ул. „Иван Вазов” 22 и ул. „Дунав” 37
ЖС на ул. „Янко Сакъзов“ 63
ЖС на ул. „Дунав” 70 вх.А, вх.Б
ЖС на ул.”Цоньо Тодоров” 52-54
ЖС на ул.”Пирин” 5-7
ЖС на ул.”Цар Освободител” 96
ЖС на ул.”Янко Сакъзов” 47
Стойността на проекта: 3 980 157.63 лева.
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Тук искам да кажа, че процедури и реална готовност имаме само за три сгради.
Управляващият орган ще ни даде срок за добавяне на необходимите документи за
седемте сгради, които нямат такива. Ако документите не бъдат предоставени,
жилищните сгради ще отидат от целеви на състезателен принцип за финансиране.
Тук мога да кажа, че община Провадия няма никаква вина. Много се закъсня с
регистрацията на сдруженията на собствениците от самите собственици. За
публичните сгради, за които община Провадия започна работа и внесе проектни
предложения септември месец миналата година са започнати процедурите. Миналата
година, когато стартира националната програма и беше отворена ОП „Региони в
растеж” община Провадия направи информационна среща и кампания сред
населението, като тук бяха поканени само сградите, които са над тридесет и шест
жилища, защото всички останали са много. Всички останали са допустими. Няма как
да се прескочат законови процедури.
В тази връзка искам да коментирам и пред Вас. Тук в един сайт последните
няколко дни на спонсорирана връзка се появява ежедневно, че съдът осъдил кмета на
Провадия заради една жилищна сграда. Самото заглавие няма да го коментирам.
Искам да Ви кажа същността на проблема. Става въпрос за сградата, в която е
коктейл-бар „Оазис” и банката. Там сдружението на собствениците е показало 100%
собственост на общите части без да са включени бара и банката. По закон общите
части са неделими от имота. Общите части са – основите на сградата, външни стени,
разделителните плочи, комините, покрива, основния електропровод, основния
водопровод. Да не ги изброявам. Те няма как да бъдат прехвърлени на други
собственици. Не могат да бъдат придобивани по давност и прехвърлени
самостоятелно. Това е законово изискване. Понеже, сдружението кандидатства точно
с цел участие в програмата „Региони в растеж”, всяка една нередност, всеки един
пропуск, който бъде допуснат, ще доведе до финансова корекция. В тази връзка
комисията е счела да ми препоръча и аз съм потвърдил решението да не регистрирам
сдружението на собствениците. На тях им е дадено указание да си изчистят въпросът с
общите части. То е много лесно. Законът казва, даже и в един нотариален акт да не
бъдат описани общите части. Те са неделими. ОП „Региони в растеж” и другите
законодателни органи, касаещи европейското финансиране дават указания как да
бъдат регистрирани общите части и разпределени. Ние не можем да си позволим риск
заради едно сдружение да загубим парите за цялата програма. Финансовите корекции
са много сериозен инструмент, от който общините страдат и следва всички указания
на управляващия орган да бъдат спазвани. Ако Върховният административен съд
потвърди, тогава вече ситуацията е друга. Ние ще кандидатстваме, но съгласно
методиката за налагане на финансови корекции, след като има решение на КЗК и ВАС
финансовото корекция не се дължи от бенефициента, а от съответния управляващ
орган - от държавата. Това е същността на въпроса. Всичко останало са приказки. Това
е по въпроса на г-н Ибрям.
Отговор на питане на Ивайло Илиев, зададено на заседание на ОбС, проведено
на 26.05.2016 год.,относно въздушно поставени кабели на телекомуникационни
оператори.
Уважаеми г-н Илиев,
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Във връзка е подадената от Вас информация на заседание на Общинския съвет
Провадия на 26.05.2016 г. за това, че в района на централен площад, църквата и
подлеза между „Сухата чешма“ и I ОУ са поставени въздушно кабели на
телекомуникационни доставчици, общинска администрация направи незабавна
проверка. При проверката се установи, че кабелите са на „Нетоуоркс България“ ЕООД
и „Булсатком“АД.
Към момента тези оператори имат внесен съвместен проект за изграждане на
оптична кабелна мрежа в общинска Администрация. След разглеждане на проекта и
евентуалното му одобрение, всички поставени кабели, които не съответстват с
одобрения проект ще бъдат премахнати.
На 23.06.2016 г. общинска администрация е изпратила до двата
телекомуникационни доставчици, предписания да отстранят поставените кабели на
стълб до подлеза между „Сухата чешма“ и I ОУ. Това са предписания. Не съм издал
заповеди, защото заповедта подлежи на обжалване. Те могат да ми изпълнят
разписанията, предвидените им предписания, но след одобрения на проекта, ако
съответните кабели ги няма по проект, трябва да го спазят. Тогава няма да могат и
съда да отменят решението на администрацията.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има ли питания на общински съветници? Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Във връзка с получен отговор по предходното ми питане, ще взема отношение
на по-късен етап, тъй като, аз лично, считам, че за сумата, която е предвидена, можеше
да се построи чисто нов мост. Мое мнение, но ще го коментирам допълнително това
нещо, защото там става въпрос за материали, които трябваше да се вложат. Какво е
вложено? Всичко е старо и т.н., преправено.
Имам следните питания: В общината има изградена система по качество – ИСО.
Там, доколкото съм запознат със системата има основни процедури, които
регламентират движението на документопотока. Понеже, наскоро имаше ситуация в
едно от селата, това провокира у мен да задам следния въпрос: Има ли заповед на
кмета или правилник, регламент, по който да е фиксирано и посочено по какъв начин
указанията от общината, които трябва да се сведат до вниманието на населението в
отделните населени места, да се извършва? Т.е., ако кметът на конкретното село
трябва да уведоми населението за някои решения на общината, за срещи на ОбС, на
председателя, на него посочено ли му е точно къде трябва да сложи обява и по какъв
начин да го направи? Аз мисля, че ме разбрахте правилно. Нали така?
Вторият ми въпрос е във връзка с това, че в отделните кметства има машинки,
косачки, които са малки машинки. Атанасов мисля, че беше споменал, че всеки месец
се дават някакви количества бензин. Въпросът ми е свързан с това – Има ли указан ред
по даден начин, с който да е посочено кой трябва да оперира с тази машинка и какво е
необходимо да притежава за това?
Последното, което искам да кажа. То няма да бъде въпрос, по-скоро коментар. За
втори път под надлеза до Хлебозавода, наскоро беше ситуация с проливни дъждове45

наноси, кал и т.н. Знаем, че в такава ситуация общината има някакви аварийни планове
на база, на които като се попадне в такава ситуация да бъде задействана някаква
процедура. Понеже, там стоях, може би около един час, чест има прави на двамата
зам.-кметове, които бяха там във водата да отпушват канала и да търсят откъде да
отпушват. Нищо друго нямаше. Това е показателно, нали, какво се случва в дадена
ситуация. Аз просто само коментирам, не питам, а коментирам. Не видях някой в
рамките на часа там да дойде, нещо да се раздвижи. Те са ходили на едно място, после
на второ място. Газеха във водата, в калта да търсят. Мисля, че не е редно това нещо и
да се вижда такава картинка. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Парушев,
Ще отговоря на коментара. То не е отговор, а да Ви кажа какво се случи.
Наистина, при проливен, пороен дъжд, какъвто беше последният път за случая, който
говорите, реакцията на всички институции беше максимално бърза. Моите
заместници, служителите от „ТСУ” и други специалисти от ”Гражданска защита” се
ангажираха да почистят решетките пред публичните обекти. Там, където има
възможност да се случи наводняване на публична сграда. Защото при този пороен
дъжд, дъждът влачеше клечки, хартии, пластмасови торбички и решетките се
запушваха. Независимо, че април месец дъждовната канализация е чистена, при
запушена решетка, тя няма как да работи. Задачата, която беше поставена, е да се
почистят решетките около публичните сгради и там, където Вие с вашия автомобил
теглихте закъсали автомобили и моите заместници, заедно с представители на фирми –
чистиха, търсиха къде е решетката, за да отпушат и да тръгне водата, на другите места
го вършиха други хора. В такава ситуация петнадесет, двадесет човека на могат да
отпушат всичките решетки. Гражданите, чиито имоти са заплашени от наводнение,
решетката трябва да си я почистят. Както се случи по ул.”Генерал Манзей” и по някои
улици. Искам да Ви уверя, че „Пожарна и аварийна безопасност” излязоха и къщите, в
които започна наводнение започна отводняването им. Същото направиха и дежурните
екипи на „ВиК” Провадия, но пороят наистина беше голям. За мен, от центъра аз не
виждах крепостта. Такава бе гъстотата на проливният дъжд. В тази връзка отговорих.
Имаше писмен въпрос от д-р Дамян Неделчев. Има план за реакции и той се
изпълнява, но една шепа хора не могат да свършат всичко в града. Ние се
концентрирахме върху публичните обекти. Тях да предпазим. Благодаря.”
Изказване на Диан Николов
„Само един отговор към г-н Филев. Само искам да вметна. Не отправям критика
към това, че някой не си е свършил работата. Просто ми направи впечатление, че не
видях към конкретната ситуация екип от хора, с изключение на двамата зам.-кметове,
които бяха във водата и търсиха начин да отпушват. Аз нямам представа за останалата
част на града, но това видях там. Това ми направи впечатление и го споделям.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Петрова.”
Изказване на Блага Петрова
„Моят въпрос е свързан със следното: Контрол и изпълнение на Наредба №3 за
условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
територията на община Провадия. Тази Наредба е от 2010 год. Приета е от предния
ОбС. На влизане в Провадия от северна входна магистрала, северният подход към
града, от няколко месеца забелязвам една тенденция на, смело го казвам, безразборно
поставяне на информационни табели. Имам чувството, че всяка седмица изниква една
нова. Нито са в еднакъв размер, нито се спазва правоъгълната форма на указателната
табела. Върхът беше, когато преди известно време се появи кафява табела, указваща
ресторант. Зачитам Ви чл.134, ал.7 от Наредба №18 от 2001 год. за сигнализация на
пътищата с пътни знаци, променена през 2009 год., точно в частта, която ще Ви
цитирам. Чл.134, ал.7 „Когато с пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и Ж10”, това са указателните
знаци с правоъгълна форма и с цвят бял, син или кафяв, регламентирани в Закона за
движение по пътищата, се указват посоки към обекти на културно наследство по
Закона за културното наследство, към национални паркове, културни паркове,
резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените
територии, наименованията им се поставят в правоъгълни полета с кафяв цвят.”
Питам: Ресторантът - Кой от всички тези изброени неща е? До пощата табелите
за този ресторант са три – кафяви. Редом на едното место с табелата за крепостта.
Табелата за крепостта трябва да е кафява, според нормативната уредба. На влизане от
южната страна към града, говоря точно за тази табела, пак тук, ресторантът е указан,
че е надясно, крепостта, обаче, я няма никъде. Ламарината си е от едната страна
празна.
В същото време, при северния подстъп към града - знаците, които указват, че
това е главният път, единият е свален на земята, другият е на средата на пилона,
третият е обърнат обратно. Предполагам, че знаците не са елемент на Наредба №3, но
могат да се уведомят тези, от които зависи.
Питането ми, съгласно Наредбата на нашия ОбС – Има ли писмено искане за
поставяне на всички тези табели, указващи не само ресторант, указващи хотели,
указващи различни технически дейности, които се изпълняват от някои фирми,
указващи доставчици на мобилни услуги и т.н. Знайни и незнайни табели. За всичките
тях - Има ли надлежно искане от съответните хора, фирми или физически лица, които
са ги поставили? Събрани ли са и в какъв размер до момента средствата, таксите,
които общината трябва да събира? Благодаря.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Първо, в отговор на моя отговор, който беше даден от общинска
администрация. Знаете, пак влизаме в една хипотеза - предписания, без заповеди. Това
го правим за втори път. Преди години, Вие си спомняте, когато ударно поставиха
кабели по улиците, присъствах, като не само аз, говоря на улицата, хората, които
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живеехме, им искахме разрешение и тем подобни – въобще нямаше нищо подобно.
Оказа се, че напълно законен е строежът. В момента същата работа се получава.
Изграждаме цялата си електронна мрежа – незаконно, без никакви документи и след
това подаваме документи и ще чакаме да тече процедурата по узаконяването. По тази
логика, ако следвам логиката, аз бих си направя тук някъде един обект на свободен
терен и след това да си подам документите да искам да ми го узаконят. Знаете, че това
няма да стане. Мисля, че е редно да бъде издадена заповед веднага за премахване на
незаконно поставените кабели, но тя, така да се каже, изтървана от всякъде и няма
желание от страна на община Провадия да си свърши работата. Същото е и с табелите.
Винаги съм си го мислил, но ако бях го поставил въпроса, сигурно пак щях да бъда
обвинен в пристрастност. Има табела от надлеза като слизаш – „Бетонов възел Стройпродукт”. Мисля, че фирмата съществува, даже не работи. Доколкото знам даже
базата е продадена, но все още тези указателни табели стоят и те са във вид, който е по
закона за движение по пътищата. Точно така.
Питане. Имам питане. Спонтанно възникна. В почивката разбрах, че в сградата
на „Минерални бани”, която я ремонтираха, щяла да става хоспис. Оттам възниква
моето питане - Защо община Провадия толкова време не поддържа парк „Минерални
бани”? Защо е изоставен? Да не казвам голяма дума, но може би осем или десет
години. Ще бъде ли възстановен? Т.е. възстановяване, разбирам - окосяване на
градинките, възстановяване на алеите, поне изчистване, поставяне на пейки.
Елементарни условия, за които като влезе жител на града или общината да може да се
разходи по алеята, да седне на пейката и да си почине. Казвам, аз съм израснал в този
парк. Там съм се научил да карам колело. На алеята, която е кръгова. Просто е
кощунство такава даденост по този начин да се занемари и изостави. Това е парк,
който е в края на града. Деца, възрастни, няма движение там, свободно могат да отидат
да карат колело, да се разходят. Няма, както тук е площадката на централен път, до
самите газове на автомобилите. От здравословна гледна точка е много по-добре.
Питането ми беше: Ще бъде ли почистен паркът? Ако бъде почистен – в какъв срок?
Ще бъдат ли поставени всички изискуеми, според законодателството - пейки, алеивъзстановени и т.н.? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници, има ли?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Просто забравих. Като сигнал може да го приемете - оградата. При последния
проливен дъжд, когато обърна леко на градушка, момент само да довърша питането
си, реших да се скрия под надлеза в частта на паркинга до „Слънчеви лъчи”. Видях, че
голяма част от оградата е на земята. Ще бъде ли ремонтирана?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Изказвания на общински съветници.
Във връзка с изпратено решение №5-85/26.02.2016 год. на ОбС Провадия до
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г-жа Мая Манолова - омбудсман на РБ, относно становище във връзка с дейността и
развитието на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД в деловодството на ОбС
Провадия се получи писмо с вх.№488 /09.06.2016 год. със следното съдържание:
До
Г-н Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
Относно: Писмо №2247/2016 до омбудсмана на Република България
Уважаеми г-н Гичев,
Обърнахте се към мен, изпращайки решение от заседание на Общински съвет
Провадия с изразено становище във връзка с дейността и развитието на МБАЛ
„Царица Йоанна Провадия” ЕООД.
В решението, адресирано до Министерски съвет с копие до органи и
институции, в това число и до мен, относно проекта за Наредба за критериите и реда за
избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната
здравноосигурителна каса сключва договори, се прави анализ на разписаните в
проекта критерии и се предлагат конкретни промени в текстове на наредбата. Правят
се и конкретни предложения за лечебните заведения, които са в периферната част на
областите и са единствени извън тези в областните центрове, обслужват население от
съседни области и общини и със затруднен достъп до болнична медицинска помощ.
Бих искала да Ви благодаря, че се обърнахте към мен, да Ви уверя, че
внимателно се запознах с приложеното от Вас решение и изложените в него
предложения и аргументи и да Ви информирам за следното:
Във връзка с Вашето и други писма по същия повод, със загриженост за правата
на пациентите и работещите в лечебните заведения от съответните региони и на
основание предоставените ми от закона правомощия, се обърнах към министъра на
здравеопазването за информация за предприетите във връзка с писмата и по
посочените проблеми действия.
Отбелязах, че при провеждането на реформи в чувствителен за обществото
сектор като здравеопазването е необходимо да се отчита възможните рискове и
отражението им върху правата на всички заинтересовани страни, както и че гледната
точка на общинските ръководства и районните колегии на съсловните организации
следва да бъде отчетена при взимане на управленски решения, касаещи съответните
региони.
Изразих и притеснението си от възможността нормативната промяна да доведе
до ограничаване и нарушаване на правото на пациентите от някой региони на достъп
до медицинска помощ, както и загрижеността си за правата на работещите в лечебните
заведения.
Във връзка с Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за
болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори,
приета с ПМС № 45 от 09.03.2016 г. и обн. ДВ. бр.19 от 11 март 2016 г., изм. ДВ. бр.31
от 19 април 2016 г., бих искала да Ви информирам, че съгласно разпоредбите на АПК,
подзаконови нормативни актове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни
разпоредби по съдебен ред, като право на това имат гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат
засегнати от него или за които той поражда задължения.
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В заключение, със съжаление трябва да отбележа, че към настоящия момент в
системата на здравеопазването съществуват много нерешени проблеми, водещи до
ограничаване и нарушаване на права както на пациентите, така и на работещите в
лечебните заведения. В тази връзка искам да Ви уверя, че в съответствие с
предоставените ми от Закона за омбудсмана правомощия, ще продължа да настоявам
пред отговорните органи и институции за тяхното решаване.
Това е писмото на г-жа Мая Манолова-омбудсман на РБ.”
Девета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преди началото на заседанието на ОбС, г-жа Лидия Димитрова ме помоли, ако
не остане в залата до края на сесията, да прочета питане от Валерий Иванов Радев с
адрес: гр.Провадия,ул.Св.Св.Кирил и Методий” №94, ет.1.
Г-н председател,
Госпожи и господа общински съветници,
Тъй като, приетия от Вас правилник, практически не позволява на гражданите да
присъстват на заседания и да поставят своите питания си позволих да помоля госпожа
Лидия Димитрова да отправи настоящото питане от мое име, за което й благодаря.
Въпросът е:
Господин Филев,
Смятате ли, че след влизане в сила на 05.10.2010 г. на чл.20 от Закон за
народната просвета, който гласи: „Чл.20.(Изм. -ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. -ДВ, бр. 90
от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година, изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от
05.10.2010 г.)(1)Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването
им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5годишна възраст.
(2)Предучилищната подготовка на децата по ал.1 се осъществява в
подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като
родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.” таксата, определена в
„Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия”, а именно чл.22, ал.1 е законосъобразна?
Припомням Ви тази разпоредба:
Чл.22.(1).„За ползване на детски ясли и детски градини родителите или
настойниците дължат дневна такса, в размер на:
1.За целодневни детски ясли и градини - 1.80 лв. за присъствен ден;
2.За полудневни детски градини: - 0.36 лв. за присъствен ден.
Или по-ясно и кратко формулиран: Законосъобразно и редно ли е родителите и
настойниците на пет и шестгодишните деца да плащат такси, от които са освободени
по силата на закона?
Отговорът Ви и решението, което, може би, ще последва очакват десетки
родители.
29 юни 2016 г.
В.Радев
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Други становища, изказвания предложения на граждани има ли? Няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :

…………………… Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №475
решение №9-152
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №509
решение №9-156
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

За

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №510
решение №9-157
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

За

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №507
решение №9-160
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

55

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №508
решение №9-161
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

56

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №514
решение №9-163
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №516
решение №9-165
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №517
решение №9-166
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

59

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №521
решение №9-167
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

60

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №537
решение №9-168
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

61

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №538
решение №9-169
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

62

