П Р О Т О К О Л № 10
Днес, 28.07.2016 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Антон Илков Янев
Диан Парушев Николов
Димо Владимиров Димов
Димитър Тунчев Димитров
Елина Георгиева Димитрова
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Мустафа Али Ибрям
Милена Иванова Драгнева
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е шестнадесет общински съветници. Общинските съветници
Блага Калчева Петрова, Лидия Николаева Димитрова, Георги Атанасов Габровски,
Дамян Ташев Неделчев и Ивайло Илиев Илиев не присъстват на заседанието.
Г-жа Блага Петрова има подадено писмено уведомление в деловодството на ОбС
Провадия за отсъствието с вх.№591 от 15.07.2016 год., Лидия Николаева Димитрова
има подадено писмено уведомление с вх.№610 от 25.07.2016 год.
В деловодството на ОбС Провадия постъпиха писмени отговори на питания,
зададени към кмета на община Провадия от заседанието на ОбС Провадия, проведено
на 29.06.2016 год.
Ще връча писмените отговори на г-н Диан Николов, г-н Ивайло Илиев и г-н
Валерий Радев. Ще връча само отговорите на г-н Диан Николов, тъй като г-н Ивайло
Илиев и г-жа Блага Петрова не присъстват в залата, ще отложим отговорите на
въпросите за следващото заседание на ОбС Провадия.
Г-н Илиев влиза в залата и ще му връча отговорите.
Останаха отговорите на питания на г-жа Петрова и г-н Радев.
Откривам десетото заседание на ОбС Провадия.”
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 09.05 ч.
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Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. на община
Провадия. /вх.№590
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през второто тримесечие
на 2016 г./ вх.№588
3.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 г. /вх.№585
4.Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци
на територията на община Провадия. /вх.№550
5.Приемане на правила за реда на ползване на училищните автобуси,
предоставени от Министерството на образованието и науката на община Провадия за
превоз на деца и ученици. /вх.№570
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото
шестмесечие на 2016 г. /вх.№562
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2016 г. /вх.№581
8.Информация за дейността на здравните кабинети в училищата и детските
градини в община Провадия през учебната 2015/2016 г. /вх.№571
9.Информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на детските
градини в община Провадия за периода 15.09.2015 г. – 31.05.2016 г. /вх.№576
10.Информация за дейността на Общински детски комплекс за учебната
2015/2016 г. /вх.№577
11.Актуализация на списъка на средищните училища на територията на община
Провадия за учебната 2016/2017 г. /вх.№572
12.Докладни записки с вх.№548, 569, 573, 574, 575, 578, 579, 580, 582, 586, 589.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-жо Полизанова, заповядайте.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Изтегляме докладна записка вх.№578. Тя беше изтеглена още на някои от
комисиите. Предлагам да се включи в дневния ред докладна записка с вх.№597,
относно процедура за предоставяне на концесия на язовир в с. Блъсково. Беше
разгледана докладната на всички комисии. Предлагаме да бъде включена в дневния
ред и докладна с вх.№612. Тя беше предоставена на общинските съветници преди
сесията на ОбС, тъй като за избиране представител на ОбС Провадия в състава на
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на 25 юли в деловодството на
общинска администрация постъпи писмо от Областния управител.”
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Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Предлагам да се изтегли докладна записка с вх.№575. Предлагам тази докладна
да не бъде разглеждана на това заседание, предвид това, че за мен не представлява
обществена значимост. Няма обществена значимост, предвид спорния й характер.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Аз предлагам в точка дванадесет
докладни записка да се включи докладна записка с вх.№609, относно предложение за
удостояване със званието „Почетен гражданин” на град Провадия на чл.- кор. проф.
д.и.н. Васил Атанасов Николов.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще подложа на гласуване предложенията за включване в дневния ред на
заседанието в точка дванадесет на докладни записка с вх.№597, вх.№609 и вх.№612.
За оттегляне остава само Вашето предложение, г-н Илиев. Ще подложа първо,
това предложение на гласуване. Който е съгласен с предложението докладна записка с
вх.№575 да не бъде разглеждана, моля да гласува. Да не бъде разглеждана, няма как да
се оттегли, защото те са я внесли. Да не бъде разглеждана тази докладна на сесията.
Който е „за”, моля да гласува.
Кворумът е 17 с 3 гласа „за”, 9-„против” и 5-„възд.се” предложението не се
приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението докладна
записка с вх.№575 да не бъде разглеждана на заседанието. Общинските съветници
гласуваха предложението и от общо 17 с 3 гласа „за”, 9-„против” и 5-„възд.се” то не се
прие.
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще подложа на гласуване предложението на г-жа Полизанова и моето
предложение докладни записки с вх.№597, вх.№609 и вх.№612 да бъдат включени в
дневния ред на заседанието. Който е „за”, моля да гласува. Малко по-високо, ако може
да говорите. 16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” Предложението се приема. Г-н
Илиев, Вие не сте гласували. Против и въздържали се няма при кворум 17- приема се
предложението. Г-н Илиев, Вие присъствате в залата. Предполага се, че слушате, също
така. Ако искате да се заяждате на днешното заседание, нямам нищо против. Ако е
целенасочено срещу мен, кажете си го, но не смятам тук да правим циркове и да ни
слуша цяла Провадия, г-н Илиев. Няма да го подлагам на гласуване. Гласувахме вече.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието в точка дванадесет докладни записки на
докладни записки с вх.№597, вх.№609 и вх.№611. Общинските съветници гласуваха
предложението и с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” то се прие.
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Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. на община
Провадия. /вх.№590
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през второто
тримесечие на 2016 г./ вх.№588
3.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 г. /вх.№585
4.Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци
на територията на община Провадия. /вх.№550
5.Приемане на правила за реда на ползване на училищните автобуси,
предоставени от Министерството на образованието и науката на община Провадия за
превоз на деца и ученици. /вх.№570
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото
шестмесечие на 2016 г. /вх.№562
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2016 г. /вх.№581
8.Информация за дейността на здравните кабинети в училищата и детските
градини в община Провадия през учебната 2015/2016 г. /вх.№571
9.Информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на детските
градини в община Провадия за периода 15.09.2015 г. – 31.05.2016 г. /вх.№576
10.Информация за дейността на Общински детски комплекс за учебната
2015/2016 г. /вх.№577
11.Актуализация на списъка на средищните училища на територията на община
Провадия за учебната 2016/2017 г. /вх.№572
12.Докладни записки с вх.№548, 569, 573, 574, 575, 579, 580, 582, 586, 589, 597,
609, 612.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от 17 общо 16 с
гласа „за”, 1 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. на
община Провадия
a/№590-Докладна от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 год. на Община 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:17
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Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 170
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за изпълнение на бюджета на община Провадия към
30.06.2016 год., съгласно Приложение №1.
2.Приема информация за обектите от поименния списък на капиталовите
разходи към 30.06.2016 год., съгласно Приложение №2.
3.Приема информация за изпълнение на сметките от Европейския съюз към
30.06.2016 год., съгласно Приложение №3.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за организация и изпълнение на настоящото решение.
Втора точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
второто тримесечие на 2016 г.
a/№588-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през второто
тримесечие на 2016 год.
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:17
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 171
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
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1.Одобрява промените по общинския бюджет, за второто тримесечие на 2016 г.,
съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Трета точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2016 год.
a/№585-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Йордан Михалев напуска залата. Има деклариран конфликт на интереси по
докладната записка.”
Кворум:16 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев не присъства в
залата.
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,
Аз вземам отношение по тази докладна записка, за да акцентирам върху
основните моменти. Първият от тях, предлагаме 25 000 лв. за рязане на дърветата в
зелените площи и по улиците на гр.Провадия. Идеята ни е да наемем специализирана
фирма, която да обследва дърветата и да реже на глава през есента. Основно, найстарите дървета по ул. „Цар Освободител“, по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, тези,
които фирмата сметне, че са опасни. Не миналата, по-миналата седмица имаме четири
инцидента. Второто предложение е 10 000 лв. за изработване на табели на улиците в
гр. Провадия по искане на Бърза помощ. Другото предложение е за частична подмяна
на настилката на спортната площадка в СОУ „Димитър Благоев”. В четвъртокласната
пътна мрежа да завишим средствата за пътя с. Синдел - с. Царевци и с. Храброво - с.
Комарево, тъй като не успяхме да проектираме пътя с. Тутраканци - с. Бозвелийско.
Април месец обявихме процедура. Имаше класирани двама участници, но и двамата
участници отказаха да сключат договор. Вчера приключи следваща процедура за
възлагане проектирането и вече имаме участник, който се надявам да сключи договор
и да извърши проектирането. Тъй като времето е малко, а парите са целеви,
предложението ми е да се пренасочат към четвъртокласната пътна мрежа, която има
проекти. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.”
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Изказване на Димо Димов
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Един въпрос само. Първо, поздравление за инициативата за дърветата. Много
важно, което трябва да се случи. Наистина са опасни. Видяхме големи дървета
паднали. Крайно необходимо е да се отделят тези пари и да се свърши това почистване
на дърветата в града. Понеже, тя забележката ми реално е към отдел „Екология”.
Реално те не са само пазачи на тези дървета, някой да не реже клони, но те трябва да
извършват и една функция по превенция на инциденти. Инициативата е много добра.
Другото, което исках само да попитам. Повече информация за таблото, което
смятаме да поставим в града. Електронното табло, за което се отделят 20 000 лв. Така
и не стана ясно на комисиите – Какви са размерите на таблото? Къде смятаме да се
постави? Малко повече информация за таблото, ако обичате.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми общински съветници,
Идеята е таблото да е в централната градска част. В момента проучваме
възможно най-ниската цена, за която би могло да се постави и монтира това табло.
Какви размери би имало таблото, ако средствата са 20 000 лв.? Дали би било
ефективно и ползвано от гражданството? Всички оферти, които сега получаваме са над
тази сума за информационните табла, които са с размер на билборд. Ако няма
възможност с тези средства, ще Ви докладваме. Или ще поискаме повече средства, или
ще го оставим за следващата година.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания има ли по докладната? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 172
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните
финанси и чл.33 от Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности, за изпълнение, приемане, изпълнение и
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отчитане на бюджета на община Провадия, Общински съвет Провадия, изменя
решение №4-63 от 26.01.2016 г. в следния смисъл:
1.Одобрява компенсирана промяна в разходната част на бюджета 96 016 лв. в
т.ч.:
-в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§53-01 д.122 „Общинска администрация“ 303 лв.
§53-01 д.122 „Общинска администрация“ 720 лв.
§52-06 д.622 „Озеленяване“ 5 000 лв.
§54-00 д.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежи“ 3 634 лв.
§52-05 д.622 „Озеленяване“ 1 359 лв.
§51-00 д.832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“
20 000 лв.
§10-20 д. 622 „Озеленяване“ 25 000 лв.
§10-15 д.831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата“ 10 000 лв.
§10-30 д.322 „Общообразователни училища“ 30 000 лв.
-в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§97-00 д. 998 „Резерв” 96 016 лв.
2.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за 2016 г.,
съгласно Приложение № 1 от 775 800 лв. на 886 701 лв.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Четвърта точка – Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на
местните данъци на територията на община Провадия
a/№550-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение и
допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия
Кворум:17 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев влиза в залата.
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 №10 – 173
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси, чл.5, ал.1, т.6 от
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Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия, Общински
съвет Провадия:
1.Допълва Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия, както следва:
§1.В чл.2 се създава нова „т.8.данък върху таксиметров превоз на пътници“
§2.В чл.3, ал.2 след думата „година“ се добавя „а за данъка по чл.2, т.8 до 31
октомври на предходната година“
§3.Създава нов Раздел VII:
„Раздел VІІ. Данък върху таксиметров превоз на пътници“
Чл.61.Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация4, и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните
превози.
Чл.62.Годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за
община Провадия е 400 лв.
Чл.63.Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл.64.Декларирането, внасянето, възстановяването на данъка върху
таксиметровия превоз на пътници се извършва по реда на чл.61х - чл.61щ от ЗМДТ.
2.Измененията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2017 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.30 ч.
Пета точка – Приемане на правила за реда на ползване на училищните автобуси,
предоставени от Министерството на образованието и науката на община Провадия за
превоз на деца и ученици
a/№570-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за правила за реда
на ползване на училищните автобуси, предоставени от Министерството на
образованието и науката на община Провадия за превоз на деца и ученици.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-жо Полизанова.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател
Общински съветници,
Предлагам в т.11 да отпадне текста ”чл.12, ал.1 и ал.12а от Наредба №2/24.04.
1997 год. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.”;
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Заличеният текст в същата точка да бъде заместен с текста „държавнообразователни стандарти”;
Цялата точка 11 да има следния вид: „Когато пътуването се извършва извън
територията на Община Провадия, директорите на общообразователните институции или
ръководителите на групите за пътуване са длъжни да подготвят необходимите
документи, съгласно изискванията на държавно-образователните стандарти.”
Това се налага поради това, че цялата законова уредба в системата на
образованието се променя. Към момента Наредба №2 е актуална и работи, но ние не
знаем в кой момент тя ще бъде отменена.
Другото предложение в т.14 да отпадне текста „съгласно изискванията на чл.28а,
ал.2 от Наредба №2/24.04.1997 год. за организиране и провеждане на детски и ученически
отдих и туризъм.” Точка 14 да има следния вид: „Пътуването с ученически автобуси се
извършва в светлата част на денонощието и по безопасен маршрут.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища, изказвания и питания по докладната има ли?
Давам думата на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ да прочете становището на комисията.”
Стоян Гигов-председател на
ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
„Комисията с 7 гласа „за” прие предложението да отпадне, като приложение към
правилата – образец №1- заявление. Комисията с 7 гласа „за” приема правилата с
направените промените от вносителя и приетото предложение да отпадне, като
приложение образец №1, за да не се налага да минава пред общинска сесия, а с искане от
образователните институции и заповед на кмета на общината. ”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Вече се замислям дали, въобще, да взимам думата в този ОбС. Моля, да се
изслушваме. Първо, имам въпрос към общинска администрация – Кое налага през ОбС
да минават правила за ползването на училищните автобуси? Питам, защото в Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор т.н. СФУК е казано, че
ръководителите на организациите въвеждат контролни дейности, включващи … и
започват да изброяват единадесет точки, където се пише процедури за наблюдение,
правила за управление на човешки ресурси и т.н. Някъде през нас да са минали
вътрешните правила за определяне на работната заплата в община Провадия?
Минавали ли са? Не са минавали. Това са вътрешни правила. Вътрешна организация.
Защо сега трябва да приемаме правила за ползване на училищните автобуси? Те ясно
са разписани в нормативната документация и законодателство в сферата на
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образованието. Има си договори, които регламентират за какво могат и за какво не
могат да се ползват автобусите. Или в момента се опитваме да прехвърлим
отговорност на ОбС Провадия? Другото, което е - тези точки, които са разписани за
какво ще се ползват автобусите излиза, че те ще се ползват извън това, което е в
договорите. За возене на гости, семинари и т.н. Което доколкото съм запознат, те се
ползват единствено и изключително само за возене на ученици от населеното място до
училището и обратно. В момента са ни предоставени правила, с които трябва да
утвърдим превози, които са извън договорите с Министерството на образованието.
Ако бъдат одобрени, дори и да не се гледат на ОбС, тези вътрешни правила бъдат
одобрени, знаете, че обществения превоз или превоза, на така да го кажа - гости на
община Провадия или семинари, извън територията на общината, това транспортно
средство подлежи на лицензия - звездна категоризация. Разговарял съм с ДАИ.
Обяснявах го по комисиите, но резултат няма. Мисля, че и сега няма да има, но това е
вашата отговорност. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Полизанова, заповядайте.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми общински съветници,
Мотивите за въвеждане на тези правила са ясно разписани в докладната. Още
веднъж, освен това, което казахме на комисиите, казвам и сега. Налагането на
правилата и въвеждането им е единствено и само да ограничим ползването на
училищните автобуси, извън образователните институции. Освен това, основната цел е
прозрачност, ясни и точни правила, като ние много пъти сме получавали упреци, че
няма прозрачност. Ето сега, предлагаме нещо, за което ще има ясна прозрачност.
Директорите на образователни институции ще знаят правилата, освен това и всички
останали институции, които заявяват желание да ползват училищните автобуси. От
друга страна, ние не прехвърляме отговорност на ОбС. В никакъв случай.
Отговорността си е изцяло на общинска администрация. Но, още веднъж повтарям,
ясни, точни, разписани правила и прозрачност. Това предлагаме ние. От друга страна,
няма ограничения от страна на Министерството на образованието и науката
училищните автобуси да не бъдат използвани за обезпечаване на образователния
процес. Какво имам предвид? Все повече в образователната система, тук има и
директори на училища, които са запознати със законовата уредба, се налага изнасяне
на уроците извън училищната сграда. Те могат да се провеждат навсякъде във всяка
една институция с цел приобщаване и ангажиране децата към образованието. Ние не
можем да лишим образователните институции от това да си осъществяват учебния
процес извън училищната сграда. А за гости на образователните институции и на
община Провадия. Веднага казвам. Община Провадия работи по проект „Еразъм”
съвместно с ІІ ОУ „Иван Вазов” и ОДК. Това означава ли че, идвайки гости от Литва и
кацайки на летището във Варна, община Провадия няма да може да извози тези деца?
Като действително се осъществява проект, свързан с образованието. Правилата
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единствено са насочени към образователните институции. Няма ограничения да не
могат да излизат училищни автобуси извън територията на община Провадия. В цяла
България се движат тези автобуси и досега не са спрени, не са и върнати. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Никой не Ви говори, че има ограничение. Говоря Ви, че има специален режим.
Не случайно има превозвачи. По тази логика - Какъв е смисълът да има лицензирани
превозвачи? Правила, казвате. След като са правила - Защо ръководителят на община
Провадия не спазва закона за СФУК и не си ги въвежда, и си ги спазва? Защо трябва
ние да гласуваме тези правила? Питам, аз. Защо са Ви тези правила, след като има
сключени договори с МОН? Тези договори тогава стават излишни. Какъв е смисълът?
Дават едни автобуси. Правим си едни правила и толкова. Мисля, че договорите, които
са сключени с Министерството на образованието са достатъчен нормативен документ,
който урежда отношенията с превоза на ученици. Мисля, че правилата по Закона за
СФУК би следвало да са създадени и внедрени в самата общинска администрация, а не
да ни се предлагат за гласуване. Относно това дали ще возите гости. Гости е много
разтегливо понятие. Всички знаем за какво става въпрос. Може да са гости деца, но
може да са гости и възрастни. Така ли е? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
Преди малко стана въпрос, че има обществени превозвачи. Ще Ви дам един
пример. По време на олимпиадите, между 10 и 15 деца от община Провадия, отиват на
съответните олимпиади по даден учебен предмет. Превозвачът, поне до сегашните
тарифи, ни обявява цена до Варна и обратно плюс престой от пет, шест часа в рамките
на около 200 лв. Това означава, че ние, подпомагайки кадърните, упоритите деца,
ощетяваме училищата. Аз мисля, че ние трябва да подпомагаме образователния процес
и изявите на нашите деца. Съответно, миналата година отборът на І ОУ ”Млад
огнеборец” спечелиха и отидоха на областно състезание. С какво директорът да
превози учениците си? Да се обърне пак към обществен превозвач, като може с тези
правила и съответно със заплащане от страна на училището, с което аз също не съм
много съгласен, но така или иначе, ползвателят трябва да си поеме разхода.
Въвеждайки тези правила, ние подпомагаме образователната система, подпомагаме и
децата на община Провадия, защото ако мислите, че всеки един родител в събота ще
си запали колата и ще заведе детето. Някои имат тази възможност, но друга част от
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родителите – няма тази възможност. Училищата по този начин подпомагат изявите на
нашите деца. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаема г-жо Полизанова,
Уважаеми г-н Михалев,
Въпросът е към всички. Ако не го приемем това нещо, реално Вие няма да
можете да отидете до Варна с автобуса. Така ли да го разбираме в момента? Автобусът
не може да отиде до Варна и да закара децата на олимпиада, което ми се струва, че не е
вярно. Няма никакъв проблем да се приемат правилата, но в този вид, действително, е
много разтегливо понятие - Кой може да ги използва тези автобуси? Ние знаем, че
много рестриктивно се използват от едно време. Правилата за тяхното използване са
доста ограничени още от закупуването им от МОН, когато министър беше Даниел
Вълчев. Заради тези рестриктивни правила за използването им, тези автобуси явно се
запазиха доста дълго време. Не е хубаво всички да се возят и така да ги пуснем за
масово ползване. Аз имам въпрос. Вторият ми въпрос е по самото оформяне на тази
докладна записка. Защо в проекта реално, т.11 и т.14 нямаме, това което трябва да
бъде, а старият вариант? Реално, значи, ние не сме имали варианта, който е финален.
Ние не сме чели вкъщи финалния вариант на проекта на наредбата. Така да го
разбирам. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Полизанова, заповядайте.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Наредба 11 е актуална и към момента. Тя все още е действаща. Точка 11. Какво
по точка 11? Какво Ви е точно питането? Какво означава стария вариант? Ние Ви
даваме нов вариант. Наредбата е изписана, защото в момента действа, като си дадохме
ясна сметка, че тя, най-вероятно, ще бъде отменена – кога, как и защо? Не знаем. Но за
да не се налага още веднъж да променяме правила, всички изисквания и нормативни
документи, освен закона, ще бъдат регламентирани с държавно-образователни
стандарти, затова записваме общия случай: държавно-образователни стандарти.
Такива, каквито ще бъдат.
А за това, което казахте. Договорът е пред мен. Министерството на
образованието в никакъв случай не ограничава използването на училищните автобуси
от образователните институции. Зачитам точно за какво е предоставен: за превоз на
ученици, обучаващи се в общински и държавни училища, намиращи се в границата на
общината. Никъде не пише в договора само средищни училища. Това е.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Полизанова,
Само да уточня нещо аз. В постоянните комисии, когато се е разглеждала
докладната записка с вх.№575-правила за Правила за реда на ползване на училищните
автобуси, предоставени от Министерството на образованието и науката на община
Провадия за превоз на деца и ученици е записано - промени от вносителя:
-т.11- отпада текста ”чл.12, ал.1 и ал.12а от Наредба №2/24.04.1997 год. за
организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.”;
-в т.11 заличеният текст се замества с текста „държавно-образователни
стандарти”;
-в т.14 отпада текста „съгласно изискванията на чл.28а, ал.2 от Наредба
№2/24.04.1997 год. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и
туризъм.”
ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани“
Становище:Комисията с 5 гласа „за” и 1-„възд.се” приема правилата с направените
промени от вносителя.
ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности
и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
Становище:Комисията
с 7 гласа „за” прие предложението да отпадне, като
приложение към правилата – образец №1- заявление. Комисията с 7 гласа „за” приема
правилата с направените промените от вносителя и приетото предложение да отпадне,
като приложение образец №1.
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“
Становище:Комисията с 5 гласа „за” и 1-„възд.се” приема правилата с направените
промени от вносителя.
Това е становището на постоянните комисии. Там са се обсъждали. В
становищата го има. Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, свързано е с начина на работа. Вижте какво се получава? В момента в
комисията на общинския съветник подобно предложение е нямало и той не знае за
това нещо. Това се получава чисто технически. В едната комисия може да се приеме. В
другата да няма предложение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В коя комисия бяхте г-н Димов? В ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и
такси” не е разглеждана. Другата комисия е ПК „Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии”.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Ако хипотетично приемем, че даден човек – общински съветник е само в една
комисия, той няма да знае за какво става въпроси. Няма да може да се запознае.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да прекратим споровете. Г-н Ибрям, заповядайте.”
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Изказване на Мустафа Ибрям
„Аз този въпрос го поставих, ако си спомняте. Ще Ви кажа, защо се получава
това нещо? Тъй като комисиите не си изразяват становищата предварително, преди да
се даде думата на общинските съветници. Комисиите, ако изразят становища, самите
комисии, вече общинските съветници ще бъдат информирани. Особено тези, които не
са разгледали докладната в своята комисия. Те вече ще чуят за промените, ако има
такива и ще се обезсмисли подобен въпрос. Това е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Парушев.”
Изказване на Диан Парушев
„Въпросът на колегата беше - Защо, след като на комисия има направено ново
предложение впоследствие, преди сесията, да има отнесена корекция към основната
докладна. Това му беше въпроса, но практиката е друга. За това става въпрос. За нищо
друго.”
Кворум:17 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната има ли? Няма. Подлагам
на гласуване предложението на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
да отпадне, като приложение към правилата – образец №1- заявление. Който е съгласен с
предложението, моля да гласува. „за” - 14 , „против” - 0 , „възд.се” – 3 Кворум:17
Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт,
туризъм, социални програми и дейности“да отпадне, като приложение към правилата –
образец №1- заявление. Общинските съветници гласуваха и от общо 17 с 14 гласа „за”, 0„против” и 3 -„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание проекта за решение с промените от вносителя в
т.11 и т.14 от правилата и приетото предложение да отпадне, като приложение към
правилата – образец №1- заявление.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 17 с 14 гласа „за”, 0-„против” и 3 „възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 174
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
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1.Приема Правила за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от
Министерството на образованието и науката на община Провадия за превоз на деца и
ученици, съгласно приложение №1, към докладната записка със следните промени:
1.1.т.11 придобива следния текст:
т.11 Когато пътуването се извършва извън територията на Община Провадия,
директорите на общообразователните институции или ръководителите на групите за
пътуване са длъжни да подготвят необходимите документи, съгласно изискванията на
държавно-образователните стандарти.
1.2.т.14 придобива следния текст:
т.14Пътуването с ученически автобуси се извършва в светлата част на
денонощието и по безопасен маршрут.
1.3.Образец №1- заявление-не е неразделна част от правилата.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Шеста точка – Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през
първото шестмесечие на 2016 г.
a/№562-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно отчет за дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите комисии през
първото шестмесечие на 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения по тази докладна записка. 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 №10 – 175
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
отчета за дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите комисии през
първото шестмесечие на 2016 год.
Седма точка – Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по
решения на ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2016 г.
a/№581-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2016 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.“
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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 №10 – 176
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчета за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по
решенията на ОбС Провадия за първото шестмесечие на 2016 год.
Осма точка – Информация за дейността на здравните кабинети в училищата и
детските градини в община Провадия през учебната 2015/2016 г.
а/№571-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на здравните кабинети в училищата и детските
градини в община Провадия през учебната 2015/2016 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 17 с 17
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 177
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на здравните кабинети в училищата и
детските градини на територията на община Провадия през учебната 2015/2016 год.
Девета точка – Информация за средната месечна посещаемост на децата в
групите на детските градини в община Провадия за периода 15.09.2015 г.-31.05.2016 г.
a/№576-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на
детските градини в община Провадия за периода 15.09.2015г. – 31.05.2016г.
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 №10 – 178
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1. Приема информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на
детските градини в община Провадия за периода 15.09.2015г. - 31.05.2016г. с
изключение на времето от 24 декември до 6 януари, от 1 юни до 15 септември, на
епидемия и карантина, съгласно Приложение 1.
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Десета точка – Информация за дейността на Общински детски комплекс за
учебната 2015/2016 г.
a/№577-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Общински детски комплекс за учебната
2015/2016 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 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 179
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия
през учебната 2015/2016 год.
Единадесета точка – Актуализация на списъка на средищните училища на
територията на община Провадия за учебната 2016/2017 г.
a/№572-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне на средищни училища на територията на община Провадия за
учебната 2016/2017 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.“
Кворум:17 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с 17
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №10 – 180
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, параграф 6в, ал.2 от Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от
Постановление № 84/06.04.2009 г. на Министерски съвет, Общински съвет Провадия:
I. Предлага на Министъра на образованието и науката да актуализира Списъкът
за средищни училища в Република България за учебната 2016/2017 година, като
включи в него следните учебни заведения, находящи се на територията на Община
Провадия, съгласно Приложение №1, както следва:
1. I ОУ “Христо Смирненски”
гр. Провадия
2. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Блъсково
3. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Градинарово
4. ОУ “Христо Ботев”
с. Житница
II. Възлага на кмета на община Провадия да внесе в Министерството на
образованието и науката мотивирано предложение и решението на Общинския съвет,
към които се прилага и становище на началника на РИО Варна за актуализиране на
Списъка на “средищните училища” за Община Провадия за учебната 2016/2017
година.
Дванадесета точка – Докладни записки
a/№548-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Кворум:18 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
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 №10 – 181
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев Филев
– кмет на община Провадия за времето от 01.04.2016 год. до 30.06.2016 год. в размер
на 85,63 лева.
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б/№569-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно докладна записка от инж. Марин Георгиев – изпълнителен член на съвета на
директорите на „Стройпродукт 97” АД гр. Провадия, ЕИК103198022
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя.
Ваши становища, изказвания и питания по докладната? Първо, да дадем думата
на председателите на постоянни комисии, за да прочетат становищата. Давам думата
на Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 4 гласа „за” и 3 „възд.се” гласува предложението да приеме
докладната записка като информация.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Стоян Гигов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“
Стоян Гигов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 4 гласа „за” и 2-„възд.се” гласува предложението сградата да се
събори.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Милена Драгнева-ПК ”Национално и европейско финансиране
– оперативни програми, структурни фондове и проекти.“
Милена Драгнева-ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията разгледа докладната записка без да излезе с конкретно становище.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Кръсто Кръстев-ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани.“
Кръсто Кръстев-ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани“ „Комисията с 5 гласа „за” и 1-„възд.се”
гласува предложението сградата – бивше общежитие да се събори.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности.“
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности.“
„Комисията с 6 гласа „за” гласува предложението да се изготви експертно
становище, относно техническото състояние на сградата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие
на общината и общинска собственост.”
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Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Комисията с 4 гласа „за” и 2-„възд.се” гласува предложението да се изготви
експертно становище, относно техническото състояние на сградата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища, изказвания и питания по докладната? Г-н Николов,
заповядате.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз искам да взема отношение по тази докладна и да изразя някои мнения и да
направя едно предложение. Първо, не знам доколко въпросната докладна е от голям
обществен интерес, за да бъде разглеждана. Може би, единствено в областта там да не
стане някоя злополука, защото сградата наистина е в доста лошо състояние. Играят,
някой път, децата могат да отидат и да се случи някакво нещастие. Може би това е
интересът. Оттова, което чух по време на заседанието на комисиите, г-н Филев, каза,
че на практика има три варианта за решение. Едното е - обявяване за продажба.
Събаряне за сметка на общината, което ще бъде от порядъка на 30 000-40 000 лв.
разход. Саниране до вид и възстановяване на сградата, където се очаква около 150 000
лв. Може би и четвърти вариант към момента – да се изготви експертно становище за
състоянието на сградата и евентуално да се направят разходи от общината, относно
обезопасяването на сградата и стопиране на подхода към сградата т. е. там да се
иззидат врати, за да не може да се качва никой, да влиза и т.н. Това е от страна –
мнението на общината. Но да не забравяме, че там има съсобственост. Има собственик
на парцела, който на практика, може би, иска сградата да се премахне, защото няма как
да ползва това място. Купил го е, но не може да го ползва. В тази връзка и
коментарите, които са направени, искам да направя едно предложение, което да
гласуваме. Да предложим сградата да бъде обявена за продажба. В зависимост от
резултата от тази продажба да се вземе последващо решение, като целта е този въпрос
да не остава висящ във времето. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев, заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз също съм на мнение, че сградата не може да се продаде в този вид, в който е.
Надали някой ще се намери да я купи. Няма лошо да я обявим за продажба, но нали
този, който ще дойде, евентуално, да я купи, ще иска да види тази сграда. Ще иска
документ да види - тази сграда става ли за нещо или не става? Затова, аз продължавам
да подкрепям становището на нашата комисия. Няма да е кой знай колко пари и време,
за да дойде един експерт и да каже - сградата става ли или не става? Ако каже сградата не става. За какво ще я продаваме? Не става ли – трябва да се събаря. За да
можем да удовлетворим искането на другия съсобственик. В края на краищата нещо,
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което е наша собственост на общината и не става за нищо - за какво да му пречи на
имота? Трябва ние, като лоялни съсобственици да си го махнем това чудо. Затова
продължавам да подкрепям становището на нашата комисия по ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ – нека да дойде експерт, за да каже какво е
техническото състояние на сградата. Август месец е отпускарски период, нас няма да
ни има, септември, предполагам, това ще стане готово. Не знам дали ще отнеме повече
време? На следващото заседание, най-късно на по-следващото заседание, вече да
вземем мотивирано решение въз основа, все пак, на някаква експертна оценка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Процедурно предложение. Може ли? Да дадем думата на инж.Георгиев. Това е,
мисля, в името на демокрацията. Има изразен интерес.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Г-н председател,
Подкрепям предложението, но нека съветниците да си изкажат виждането и
комисиите. Г-н Георгиев няма лошо да се изкаже, понеже става въпрос за неговия
имот.
Колеги, аз, първо, искам да Ви обърна внимание на следното: Една от малкото
докладни, която няма решение. Предлага се един случай, който общинските съветници
ще трябва да го разрешат. Молбата е подадена преди повече от година от г-н Георгиев.
Къде беше този експертен съвет година и половина, г-н Гочев? Можеше да си изкаже
мнението. Аз изразявам мое мнение. Защо първата комисия излезе с решение – приема
като информация? Общинските съветници в комисията се гледахме и никой не
можеше да излезе с някакво конкретно предложение за предложението. Тогава на
въпроса: Общинска администрация няма ли някакви варианти за сградата? Тогава ни
се съобщиха, както каза г-н Парушев, трите варианта - събаряне, продаване и
възстановяване. На всеки е ясно, че възстановяване няма как да стане по ред причини няма нито санитарен възел и да не продължавам нататък. Продаване, както изразиха
мнение колегите в комисията, няма как да стане. От трите варианта по логиката за
отпадане – какво остава? Всеки сам да си отговори. Това беше причината първата
комисия да излезе с решение, като информация и с надеждата в следващите комисии
общинските съветници, информирайки се помежду си и със специалисти, да излязат с
по-голяма яснота на сесията. Ето, че след два дни, на втората комисия, на която
присъствах, се появи четвърти вариант. Имало логика първата да приеме като
информация. Четвъртият вариант е да извикаме експерт. Сградата от много отдавна,
което ще пада падна. Врати, прозорци - всичко падна, което щеше да пада. В момента
е един бетонов скелет. Оттук нататък няма какво да пада. Според Вас, експертния
съвет, какво ще каже? Сградата няма да пада. Всичко това, което говорих досега, се
отклоних, опитвайки се да бъда по-кратък. Нямаше да се стигне дотук, ако при
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направената докладна от въпросното лице, в случая от Марин Георгиев-искането му за
събаряне, беше включено в докладната – събаряне. Който гласува за събаряне гласува. Който гласува за не събаряне - няма да се събаря и приключваме. Общинските
комисии се обърнаха на експерти по въпроса. Благодаря.
Извинявам се, предложението ми е в докладната да се допише – събаряне на
сградата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Аз оттеглям моето предложение в тази ситуация. Идеята ми е, в крайна сметка,
понеже тази сграда щеше да бъде на изключително ниска цена при продажба, може би,
самият собственик, може да прояви някакъв интерес да я вземе. Правя, обаче, ново
предложение, ако към предложението за експертна оценка, отделно от него, да се даде
становище при събаряне на сградата – какво ще струва това на общината? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Предлагам да подложим на гласуване да прекратим дебатите, да дадем думата
на собственика на имота. След като го изслушаме, тогава да продължим, защото така
да си приказваме, без да е ясно за какво става въпрос, не виждам смисъл. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Не съм вземал думата при обсъждането. Процедура беше предишното ми
изказване. Доколкото разбрах, сме съсобственици на този имот. Като ще се събаря,
може да се обсъжда и такава логика - губим нещо. Тогава, би трябвало, според мен, за
да е във взаимен интерес, двамата или колкото са съсобствениците, да поемат
финансов ангажимент към събарянето. После, по време на обсъждането в комисиите
чух и вариант, че общината може да използва сградата, като склад. Като в момента
използва друга сграда, която е по-далеч от тази. Там, предполагам, че плащаме
някакъв наем. Разумно е да се каже дали тази сграда можем да я използваме и колко
ще ни струва, обаче преди тава, за да я използваме като склад? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен да прекратим дебатите и да дадем думата на г-н Георгиев,
моля да гласува. Който е „за”. 17 ”за”, 0-„против”, 1-„възд.се”. Приема се. Г-н
Георгиев, заповядайте.”
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Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението да се
прекратят дебатите и да се даде думата на г-н Георгиев. Общинските съветници
гласуваха и от общо 18 с 17 ”за”, 0-„против”, 1-„възд.се” приеха предложението.
Изказване на инж. Марин Георгиев- изпълнителен член на съвета на директорите
на „Стройпродукт 97”АД
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Първо, искам да изкажа моята изненада, понеже двадесет и две години съм бил в
тази зала и такова чудо не помня – вносител на докладна записка, да не му се дава
думата, а чрез процедура.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Георгиев, само да кажа нещо, за да уточня. Вносителят на докладната
записка съм аз, а не Вие. Вие правите предложение до ОбС, така, че г-н Георгиев,
бъдете по-коректен.”
Изказване на инж.Марин Георгиев - изпълнителен член на съвета на директорите
на „Стройпродукт 97”АД
„Г-н Гичев, аз съм достатъчно коректен, но докладната ми записка е от 2015 г.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Докладната записка, която Вие входирахте в ОбС, аз я приемам, като
уведомление, същата е входирана този месец. Аз изготвих докладна записка и
уведомих ОбС.”
Изказване на инж.Марин Георгиев - изпълнителен член на съвета на директорите
на „Стройпродукт 97”АД
„Благодаря Ви за това съдействие.
Уважаеми колеги,
Мотивите да направя докладната записка на Вашето внимание са два. Първият
мотив, че сме съсобственици с община Провадия. Сградата е полуразрушена и ми
пречи. Вторият мотив, че има проявен инвеститорски интерес към терена. Това, което
се обсъди, като варианти на съответните комисии. Наложиха се три варианта. Единият
вариант е продажба, както каза г-н Николов в първото си изказване. Искам да кажа
моите съображения в тази посока. Интерес към сградата ще липсва. Това съм сигурен.
Вторият момент към тази продажба е, че сградата няма обособен вход. За западната
страна на сградата трябва да се мине от терена на „Стройпродукт 97”, за да може да се
влезе. Този вход в момента е затворен. А от източната, първо трябва да се мине през
горски фонд, оттам да се влезе пак през терена на „Стройпродукт 97” и т.н. От това
следва, че трябва да се направи ПУП, да се отчуждават терени и да се обособи такъв
подход, за да може сградата да бъде предложена, евентуално, на продажба.
Другите варианти в комисиите, които се наложиха - събаряне. Аз лично, това,
което, г-н Филев, е дал, като оферта за събарянето, предложих моята идея. Тук е 37 000
лв. с ДДС за събарянето и извозването на стоманобетонните елементи - отпадъци.
Моето становище беше с тези отпадъци да се рекултивира дадена кариера, както е
официалното сметище на Провадия, което в момента функционира и да не се плаща
тази такса. Тогава цената ще падне с тези 27 000 лв.
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Третият вариант, както се коментира в комисиите беше, евентуално сградата да
се обезопаси. Което, аз предполагам, че ще струва най-малко между 10 000-15 000 лв.
Вторият ми мотив е това, че ние успяхме в град Провадия да регистрираме едно
Сдружение на земеделски производители от осем души – пет човека от Провадия и
трима от Дългопол. В тази връзка това търговско дружество да участва в един
европейски проект за изграждането на мандра за овче, козе и краве сирене и поточна
линия за кисело мляко. В тази връзка, дружеството вече получи името си „Овеч”,
предстои регистрация на това търговско дружество и вече участие с този проект в
София. Това е, което исках да споделя. Благодаря Ви за вниманието. В тази посока,
затова исках да го споделя, г-н Гичев, да взема думата и да обясня на ОбС. Желая Ви
ползотворна работа. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ще си позволя да взема думата, тъй като, г-н Георгиев, изказа едно
твърдение, че няма достъп до тази сграда. Това твърдение, за мен е напълно
голословно. Ние сме собственици на сградата, построена върху чужд терен.
Собственикът на терена и на прилежащите терени е длъжен да ни осигури достъп до
тази сграда. Уредено е в чл.192 от ЗУТ– право на преминаване. Нека да не се
подвеждаме, че няма да имаме достъп до тази сграда. Благодаря. Г-н Филев,
заповядате.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Аз съм поставен в изключително некомфортна обстановка от факта, че осем
години съм работил с г-н Георгиев. Бил съм негов заместник. Искам да Ви кажа
историята. До 2007 год. няма да коментирам управлението на общинската собственост.
Г-н Георгиев беше кмет. През 2012 год., когато г-н Георгиев беше зам.-председател на
ОбС, с моя заповед сградата се обследва. Там наистина падаха мазилки. Имаше
парчета, които висяха и сградата с решение на ОбС от публична общинска собственост
стана частна общинска собственост. Както и бившият зам.-председател на ОбС, г-н
Али, каза в момента от сградата няма какво да падне. Това, за което е прав г-н Николов
е, че тук има частен търговски интерес. Няма обществен интерес. Сега за ситуацията.
От обследването. Не от обследването, а от внасяне на материала в ОбС от започването
на комисиите аз ходих шест пъти на място по различно време. Деца там да играят не
съм видял. Разстоянието от последната къща до сградата е около 180-200 метра.
Третото важно нещо е, че видимо няма опасност сградата да падне. Другото, обаче е,
че на петдесет метра от сградата явно живеят хора, защото има сателитни чинии. Това,
което видях пред две стаи имаше една детска проходилка. В различните моменти тя
беше на различно място, като ходих. Има сгради, собственост на „Стройпродукт”
около бетоновия възел на втори етаж, които също са рушат. Там, те наистина са поздрави, но падат мазилки. Напукани са. Има една подпорна стена, която е тръгнала да
пада още като влезеш вляво. В дъното, там не знам кой е собственик, но имаше една
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зелена врата, пред която имаше животни - едно магаре и каруца. Там отгоре също
мазилките са напукани. Състоянието на всички сгради в този имот, като изключим
собствеността, която не е на „Стройпродукт”, е сходно. Нашата, общинската, няма
нищо. Тя е един бетонов скелет. Вариантите, наистина са три. Саниране и
възстановяване на сградата. Всичко е въпрос на пари и това е възможно: 150 000 лв.170 000 лв. Към момента разрушаване на сградата : не по-малко от 40 000 лв., защото
ние не можем да си позволим да депонираме строителен отпадък без да платим
отчисленията. Количеството е голямо около 350 тона по сметките на инж.Танушев. За
да се използва за рекултивация, трябва да се раздроби на парчета по 2 см. Това е
възможно, но трябва да се извика трошачка, да се натроши или отпадъкът да се извози
до трошачка, да се натроши и пак да се върне на местата. Той е възможно да се
използва и за обратен насип при строителство. Тогава няма да има проблеми.
Въпросът е – Къде да се съхрани този отпадък, за да не се платят отчисленията, ако се
стигне към разрушаване?
Третият вариант е продажба на сградата. Който е икономически най-изгоден на
общинната, даже и за един лев да го дадем на някой. Тук г-н Николов е абсолютно
прав. Икономическата логика е такава. Същественото, от 2012 год. е сменено
предназначението и в лични разговори с г-н Георгиев, той ми е казвал „Събаряй
сградата.”, аз не я събарям. Същественото е правото на строеж. Това, което общината
реално владее. Приватизацията на „Стройпродукт” е извършена в ситуацията, когато
сградата е била там. Тя през годините е имала различно състояние. В случая общината
тихомълком трябва да загуби едно свое право. Всеки един инвестиционен интерес би
следвало да стане в ситуацията на наличието на тази сграда. Сега ще стигна и до
Закона за публичните финанси, но той има промяна по отношение на общините с
финансови затруднения. Ние не сме такава, слава Богу. Но контролът, който е вече
върху кметовете е много по-съществен. ОбС не може да бъде чадър за необосновано
високи разходи, за лобистки решения. Не можем да нарушаваме Закона за бюджета и
неговите приоритети заради това, че има решение на ОбС. Моите задължения са
такива решения да ги върна до произнасянето на съда. Чак тогава кметът на
съответната община ще бъде освободен от тази отговорност. Аз наистина приемам
предложението на д-р Неделчев и последващото предложение на г-н Николов. Да
обследваме сградата, да е наистина ясно, че тя няма опасност да падне, защото ако
конструктивното становище е такова и ни каже, че сградата ще падне, ясно е, че ще
трябва да търсим най-лекия вариант за събарянето й. Но ако не е опасна да падне, ние
пак трябва да търсим икономически най-изгодния вариант пред варианта да дадем
5000, 6000, 10 000 лв. Най-добрият вариант е да я подарим, ако въобще някой я поиска.
Но да казваме, че никой няма да я поиска, без да сме опитали, това е все е едно да
гадаем. Аз, наистина, Ви предлагам да поискаме едно конструктивно становище, за да
видим опасна ли е сградата и после ОбС да се произнесе, но пазейки собствеността си,
защото интересът, търговският, на г-н Георгиев и на неговите партньори от бъдещото
сдружение – сградата да я няма. Интересът на общината е ние да си запазим правото
на строеж там. Докато я има сградата то е неотменимо. Даже и чисто технически
можем да я съборим до първия етаж, защото в момента единствената опасност е
инцидент да се случи, ако някой се качи и падне от два, три, четири и нагоре метра.
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От първият етаж, ако падне долу, няма да се случи нищо страшно, но ако падне от
високо, ще се случи. Трябва да се водим от интереса на общината. Не случайно аз,
разговаряйки с г-н Георгиев миналата година му казах, че аз предложение за разход от
40 000 лв. за сметка на общината няма да внеса. Това е факт. Не знам какво още да Ви
кажа. В изключително некомфортна обстановка съм в момента, но това, което Ви
казвам е истината около тази сграда. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към гласуване на предложенията. Първото предложение е на ПК
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ сградата /бивше
общежитие/ на четири етажа със застроена площ от 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/,
за която с съставен Акт за частна общинска собственост №1529/04.03.2013 год. да се
събори. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. Който е „за”. 4 гласа „за”,
„против” - 10 , „възд.се” - 4. Предложението не се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ сградата /бивше
общежитие/ на четири етажа със застроена площ от 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/,
за която с съставен Акт за частна общинска собственост №1529/04.03.2013 год. да се
събори. Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 4 гласа „за”, „против” - 10 ,
„възд.се” - 4 не приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към гласуване на второто предложение на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ и ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“ да се възложи изготвянето на експертно становище от инженер
конструктор, относно техническото състояние на сградата /бивше общежитие/ на
четири етажа със застроена площ от 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/, за която с
съставен Акт за частна общинска собственост №1529/04.03.2013 год. с оглед
наличието на опасност от самосрутване. Който е съгласен с предложението, моля да
гласува. Който е „за”. 14 гласа „за”, „против” - 0 , „възд.се” - 4. Предложението се
приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт,
туризъм, социални програми и дейности“ и ПК “Икономическо развитие на общината
и общинска собственост“ да се възложи изготвянето на експертно становище от
инженер конструктор, относно техническото състояние на сградата /бивше
общежитие/ на четири етажа със застроена площ от 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/,
за която с съставен Акт за частна общинска собственост №1529/04.03.2013 год. с оглед
наличието на опасност от самосрутване. Общинските съветници гласуваха и от общо
18 с 14 гласа „за”, „против” - 0 , „възд.се” - 4 приеха предложението.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има още едно предложение на г-н Николов. Той оттегли предложението за
продажба, но има второ предложение. То е в следния смисъл: Да се даде становище
при събаряне на сградата какви ще бъдат разходите за община Провадия. При
изготвянето на становището от инженер-конструктора, ако същото е да се събори
сградата да се запише какви ще бъдат разходите. Това ли е предложението? Кажете го.
Първото предложение е да се събори сградата - не се прие. Второто е изготвяне на
експертно становище. Да се запише втора точка в решението - Да бъде изготвена
количествено-стойностна сметка за евентуалните разходи по събарянето на сградата.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Който е „за”. 14
гласа „за”, „против” - 0 , „възд.се” - 4. Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Диан Парушев да се запише втора точка към решението с текст –
т.2 Да бъде изготвена количествено-стойностна сметка за евентуалните разходи по
събарянето на сградата. Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 14 гласа „за”,
„против” - 0 , „възд.се” - 4 приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 4„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 182
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Да се възложи изготвянето на експертно становище от инженер-конструктор,
относно техническото състояние на сграда /бивше общежитие/ на четири етажа със
застроена площ от 100,00 кв.м. /сто квадратни метра/, с Акт за частна общинска
собственост №1529/04.03.2013 год., находяща се в УПИ ІХ-2877 в кв.8 по плана на
град Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, собственост на „Стройпродукт 97” АД, ЕИК
103198022 с оглед наличието на опасност от самосрутване.
2.Да бъде изготвена количествено-стойностна сметка за евентуалните разходи по
събарянето на сградата.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам почивка 15 минути.”
Почивка /10.45-11.00 ч/
Кворум:15
Общинските съветници Антон Илков Янев, Хюсни Осман Адем, Йордан Иванов
Михалев.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е петнадесет общински съветници. Колеги, предлагам да започваме.”
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в/№573-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно становище за Бизнес-план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД за периода 2017 – 2021 год.
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 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 183
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема Бизнес-план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД за периода 2017 – 2021 год.
г/№574-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна срок на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на
пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на
община Провадия и актуализиране на минималните и максималните цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за
територията на 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.“
Кворум:16 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
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 №10 – 184
І.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.3, ал.10, ал.11и ал.12 от
Закона за автомобилните превози, чл.47, ал.1 от Наредба №34 от 1999 г. за
таксиметров превоз на пътници на Министерство на транспорта и съобщенията,
Общински съвет Провадия реши:
1.Определя валидността на разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници да бъде за срока, посочен от превозвача в заявлението до кмета на община
Провадия, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска
разрешението.
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2.Определя 35 (тридесет и пет) леки таксиметрови автомобила, които да работят
на територията на общината.
Разпределението на таксиметровите автомобили между превозвачите да се
осъществява в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно
положение в полза на един или няколко превозвача, като се издават разрешения на
всички превозвачи, отговарящи на законовите изисквания за това, до квотата от 35
(тридесет и пет) броя леки таксиметрови автомобила.
3.Определя броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите
стоянки на територията на Община Провадия, а именно:
ЖП гара Провадия - общински превози - 1 брой;
Автогара Провадия - междуобщински и общински превози - 1 брой;
Спирка Добрина - общински превози - 1 брой.
Сигнализирането на местостоянките да се осъществи със знак „Спирането
забранено” и указание, че забраната не се отнася за таксиметрови автомобили.
4.Определя следните минимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на община Провадия за един километър пробег по съответната тарифа,
както следва:
-дневна тарифа - 0,50 лв./км
-нощна тарифа - 1,20 лв./км
5.Определя следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на община Провадия за един километър пробег по съответната тарифа,
както следва:
-дневна тарифа - 1,20 лв./км
-нощна тарифа - 1,60 лв./км
ІІ.Общински съвет Провадия отменя решение №22-262/17.10.2005 г., решение
№36-717/25.09.2014 г. и решение №3-47/21.12.2015 г.
ІІІ.Възлага изпълнението на горните решения на кмета на община Провадия.
д/№575-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно поставяне на възпоменателна плоча по случай 120 години от основаването на
организирано социалдемократическо и социалистическо движение в община Провадия
на южната стена на сграда /магазин-частна собственост/, находяща се на ул.”Цар
Освободител” №59
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Ваши становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
По време на комисиите възникна доста разгорещен дебат от страна на общинска
администрация, визирам присъстващата тук г-жа Пиринлиева. Бях обвинен. Как беше?
Проповядвам, насаждам омраза. Нали така беше? Ще искам, ако може, дами и господа,
общински съветници, да дадем думата на г-жа Пиринлиева, да обясни - Кога, къде,
как проповядвам омраза? А единственото ми противоречие беше, че не съм съгласен с
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социалистическото
движение,
на
социалдемократическото и социалистическото движение, и особено внесено от
длъжностно лице, като кмета на града Филчо Филев. От всеки друг – да, но не и
длъжностното лице да внася поставянето на политически табели.
Моето виждане е формирано, как да кажа, от широк кръг притеснение след
поставянето на тази плоча. На първата постоянна комисия гласувах „възд.се”. Казвам,
нямам никакъв интерес. Никога не съм проучвал историята на сега наречената
Българска социалистическа партия, Комунистическа, Българска работническа
социалдемократическа и т.н. След като мина първата постоянна комисия реших да се
запозная за какво става въпрос. Каква е тази Българска работническа
социалдемократическа партия? Останах изумен, че това се внася, казвам не от кой да е,
а от кмета на община Провадия. Оказа се, че Българската работническа
социалдемократическа партия е наследник на Българската социалдемократическа
партия. През 1919 г. Българска работническа социалдемократическа партия (тесни
социалисти) се преименува в Българска комунистическа партия (БКП) (тесни
социалисти), обявена извън закона през 1924 г. През 1927 г. се създава Работническа
партия като легално проявление на БКП, през 1934 г. е забранена. През 1938 г. двете
партии се сливат под името Българска работническа партия (комунисти). През 1948 г.
се преименува в Българска комунистическа партия (БКП), а от 03.04.1990 г. Българска социалистическа партия (БСП). Всички знаем какво се е случвало по време
на комунизма: лагери, Белене. Да не ги изброявам – преименуване на имена, смяна.
Искате на тази партия, това е едно и също нещо, просто под различни имена, да се
сложи в град Провадия паметна плоча. Казвате, по време на комисиите ми се каза, че
това е история, да се помни и т.н. В Германия Хитлер също е история. Държавни
служители или администрации да слагат паметни плочи на хитлеристкото движение,
фашисткото, по-точно. То се води фашистко движение или на Хитлер. Молбата ми
беше тази докладна да не се разглежда. Нека не изостряме отношенията в града.
Знаете, има и леви, има и десни. Знаем какво са правили едните, знаем какво са
правили и другите. Не е необходимо с паметни плочи из града да афишираме колко
сме велики. Да, знам, че ще я приемете докладната. Дванадесет човека сигурни гласа
има. Приемате я. Слагате си плочата, няма проблем. Тук молбата ми е да не
политизираме въпроса. Да оставим историята на историците и тази плоча, как да кажа,
тази докладна, да бъде оттеглена. Моля, да бъде оттеглена и тази плоча, да не бъде
поставена. Благодаря.”
Кворум:17 Общинския съветник Хюсни Осман Адем присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев, заповядайте. Само да кажа нещо. Преди две седмици австрийската
държава конфискува родната къща на Хитлер и я направи паметник на културата. Да,
така е. Ако четете малко, ще разберете.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
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В събота в Провадия имаше кръгла маса точно за социалдемократическото
движение. Да се съмняваме в социалдемократическото движение. Ние не правим плоча
на комунистическа партия. Нито ще поискаме да правим такава плоча, нито ще
поискаме плоча за Българската социалистическа партия. Преди 120 години в Провадия
се създава Българската социалдемократическа партия. За сведение, трябва да Ви кажа,
че тя не е първата партия, която е създадена в България. Преди нея има други партии,
но това е най-старата оцеляла партия в различни наименования след това в историята.
Социалдемократическото движение в България е създадено от хора, които са
завършили в Женева, Франция и Германия. Хора с по две висши образования и знаещи
няколко езика, най-умните хора. Не случайно половината свят в момента се управлява
от социалдемократически и социалистически партии. Това, че нашата социалистическа
партия не я познават. Важното е, че половината свят се управлява от такива партии.
Половината свят се управлява от консервативни партии. Ние не възстановяваме, не
искаме да се възстанови БКП. 120 години се навършват септември месец от
социалдемократическото движение, възникнало на територията на община Провадия.
После е станало работническо. След като са се споразумели, че трябва да се защитят
интересите на трудещите се хора в България. Това, говоря за време, когато нито са
имали социалисти, нито комунисти. Какви са били исканията им? Вие, знаете ли какви
са били исканията на социалдемократическата партия? Шестдневна работна седмица,
защото се е работило седем дни без почивка, осемчасов работен ден. Това са били
исканията. Ако някой е против това нещо? Не му е мястото тук. Просто не му е
мястото тук. Това са исканията на тази партия, на която не искаме да упоменем, че тук
в Провадия се е създала преди 120 години тази партия. В действителност, който не си
помни историята, няма бъдеще. Има една хубава мисъл „Със светлината от миналото
се движим в мрака на бъдещето.” Не съм го измислил аз. Измислили са го много повелики хора. Народ, който не си помни историята, няма бъдеще. Всякаква история.
1934 год. не знам си коя партия била забранена със закон, защото в България е
управлявала фашистката власт. А 1939 год., са били забранени от царя всички партии,
без значение кои са. Царят забранява всички партии и въвежда еднолична диктатура.
Историята си е история. Няма какво да се ровим назад. Слагаме плоча, а защо пише
отдолу от ОбС на БСП? Ние даваме парите. Ние се считаме за приемници, наследници
на това движение. Да, със всичките си кривини, съгласен съм – и за терора, и за
Белене, и за възродителния процес и носим отговорността за това нещо. Има публично
извинение за тези неща. Но както ние сме клали, така и други партии, които са били на
власт и те са клали този пуст български народ. Александър Стамболийски не е заклан
от комунистите нали? Партията, която го е заклала още си я има в България.
Историята е такава. Трябва да си я помним такава, каквато е, за да не допускаме
подобни грешки и за в бъдеще, защото забравим ли си историята ще повторим
грешките в бъдеще. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева, заповядайте.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, общински съветници,
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Искам да се обърна към г-н Илиев със следния въпрос. Аз съм изненадана, че
Вие питате - Защо това предложение минава през ОбС и едва ли не се политизира
функцията на ОбС? Предполагам, че сте запознати със Закона за местното
самоуправление и местната администрация и знаете, че поставянето на всяка една
паметна плоча, независимо дали на сграда, която е частна собственост или общинска,
според Наредба №3 трябва да мине през одобрението на ОбС. Ето защо, това
предложение, минава днес през ОбС. Никой не може да сложи своеволно каквото иска
и където и да е на територията на община Провадия. Това, което исках да кажа, д-р
Гочев го обясни много добре, за което му благодаря. Препоръчвам Ви да отидете в
Испания. В центъра на Мадрид има един голям паметник, който е направен в знак на
жертвите, в почит на жертвите. Тези, които са се биели за краля и тези, които са се
биели за Франко. Той е общ паметник и е пример, за това как историята не бива да се
дели по никакъв начин. Аз Ви благодаря за тази кратка лекция по история, нова и найнова, но понякога чичко Гугъл преиначава нещата. Така, че недейте да ползвате
уикипедия едно към едно, повярвайте ми. Едва ли сте отворили том Българска
история, за това нека да бъдем обективни. Пак Ви казвам, аз съм историк и като
историк смея да твърдя, че това, което правим, това, което предлагаме е правилно.
Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Забележете, дами и господа, общински съветници, паметник на загиналите от
едната и другата страна. Не говорим за паметник на политически партии. Правете
разлика. Защо не трябва? Не съм питал. Казвам, защо се внася от кмета на община
Провадия? Защо, г-жо Драгнева, Вие като ръководител на местната структура? Може
ли микрофонът да ми се пусне? Чувам как изчезва звука. Разберете. Така добре ли е?
Добре, благодаря. Въпросът ми беше, защо Вие, като председател на тази партийна
структура в града, плюс това сте и общински съветник, имате право да го внесете като
такъв. Защо Вие не го внасяте, а го внася кметът, длъжностното лице? Това не
приемам. Разбирате ли разликата? Отново казвам, съгласен съм. По време на
комисиите ми се каза: „Да, но предното управление сложи паметник на разстреляните
зад калето.” Не е сложил паметник на партията. Сложил е паметник на загинали хора.
Правете разлика. Значи, можем да сложим паметник на загинали хора от едната страна
и от другата страна, но никъде в града няма сложени паметници на политически
партии. В момента сте на път да направите точно това. Ще слагам аз паметник и ще ми
обяснявате Вие, че Българската работническа социалдемократическа партия не била
това, което е в последствие. А какво е? Една партия, която в годините се преименува
десет пъти. Едно и също юридическо, така да го кажа, съвременно тяло, извършило
определени неща. Няма да коментирам и какви са - хубави или лоши. Историята ще го
каже, но мястото на това нещо е в историята. Не по стените на града. На имотите в
града. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева, заповядайте.”
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Изказване на Милена Драгнева
„Не сте запознат с наредба №3. Явно не сте запознат с текста на предложението
на самата докладна. Ние не поставяме паметник на никаква партия. Ние поставяме.
Моля, да не ме прекъсвате. Ние поставяме паметен знак-плоча, в чиито текст се
припомня едно събитие, което се е случило на осми юни 1896 год., а именно:
Поставяне началото на организираното социалдемократическо движение в Провадия.
Моля, прочетете какъв е текстът на плочата. Там никъде не се говори за партия. Там
никъде не се говори за БКП, БСП, БДП и т.н. Текстът, който ще се сложи на плочата:
на това място на осми юни 1896 год. се полага основаната на организираното
социалдемократическо движение в Провадия. Може ли да ми покажете какво гледате?
Естествено, това е инициаторът, който поставя плочата. Винаги е било навсякъде по
този начин. Излишно е да задавате подобен въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Знаете ли, дадох си дума, че няма да се ядосвам, защото виждам за какво става
въпрос. Да говориш на този микрофон и тази определена група общински съветници,
не слагам всички под общ знаменател, е все едно да говоря на стената. Файда на стена
да говоря в смисъл – няма. Царе сте на преиначаване на думите. Знаете ли кое наймного не харесвам у хората? Наглото отношение към себеподобните. Благодаря.”
Кворум:18 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
Ще ми позволите аз да зачета самата докладна записка. Явно някъде се губи
връзката.
„Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно:
поставяне на възпоменателна плоча по случай 120 години от основаването на
организирано социалдемократическо и социалистическо движение в община Провадия
на южната стена на сграда /магазин-частна собственост/, находяща се на ул.”Цар
Освободител” №59
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
По повод 120 години от основаването на организираното социалдемократическо
и социалистическо движение в община Провадия, пред Обществения съвет за култура
и закрила на културното наследство при Община Провадия, бе поставено за
разглеждане предложение от ОбС на БСП - Провадия за поставяне на плоча с текст,
свързан с гореспоменатата годишнина. Мотивите на вносителите са продиктувани от
желанието по повод годишнината да се упомене по подобаващ начин един
исторически факт, който през далечната 1896 година е дал тласък на
социалдемократическата идея в Провадия. Събитието е част от историята на града и
има своите последователи, които в знак на почит го припомнят.
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Средствата за изработването и поставянето на плочата се поемат изцяло от
партийната организация. Предложението на ръководството на ОбС на БСП - Провадия
за място на поставяне, е на южната стена на сграда /магазин-частна собственост/,
находяща се на ул. „Цар Освободител“ № 59.
Общественият съвет за култура и закрила на културното наследство обсъди
направеното предложение и го подкрепи с препоръка за промяна на текста.
Препоръката бе приета без възражение от страна на вносителя с писмено съгласие.
Съгласно „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“ прилагам:
- Идеен проект;
- Текст;
- Декларация за съгласие от собственика на сградата;
- Становище на Главния архитект;
- Протокол-становище на Общественият съвет за култура;
- Писмено съгласие за промяна на текста на плочата от ОбС на БСП - Провадия.
Прочетох тази докладна записка не за друго, а затова, че в първото изказване на
г-н Ивайло Илиев - Защо точно кметът входира тази докладна записка? В самата
докладна записка става ясно, при внимателен прочит, какво пише. „По повод 120
години от основаването …, бе поставено за разглеждане предложение от ОбС на БСП Провадия …”
Предложението е до кмета на община Провадия и той го внася, както аз внасям
всяко едно предложение до мен, и го свеждам до знанието на общинските съветници.
Прочетох докладната записка. Нека да ги изясним нещата. Да преминем към
гласуване, ако няма други предложения. Заповядайте, г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гичев, наистина Вие внасяте всяко нещо, което постъпи при Вас, но мисля,
че преди това е редно да се направи преценка доколко е общественозначим въпросът.
Не коментирам въпросната докладна, защото тук голяма част от хората просто имат
принадлежност към тази идея и те са наистина едно голямо звено от нашето общество.
Взимам думата, за да изразя лично мнение по въпроса. Дайте да не се
заблуждаваме за какво става въпрос. Преди всичко, всички тук сме станали общински
съветници от дадени партии. Всеки един, който членува в дадена партия, си е длъжен
да провежда политиката и интересите на тази партия. Всички се оправдаваме тук с
история, незнам си какво. Това е една борба, една конкуренция между партиите и част
от кметовете са точно тези. Аз няма да изразявам личното си мнение преди
гласуването, но искам да напомня и на г-жа Драгнева, и на д-р Гочев, че когато се
вземаше решението за паметната плоча, ако Вие държите на историята и на събитията,
както казвате, че имало едно събитие, което просто се упоменава, тогава не трябваше
да бъдете „против” тази паметната плоча. Това е двуличието. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Една реплика ще изкажа само към г-н Николов, относно това, че пускам всичко,
което е входирано в ОбС. Аз съм избран, като общински съветник, независимо дали
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съм председател или няма да бъда председател. Най-лесно е да ме смените и аз ще се
съглася с Вашето решение. Но има нещо друго. За мен, всяко едно мнение, на всеки
един човек в община Провадия, гражданин на община Провадия, е важно. За мен,
всяко едно предложение, всяко едно мнение, всяко едно питане, всеки един въпрос е
важен. Аз съм длъжен да го сведа до знанието на ОбС. За мен може да се вижда
незначително, но за други е значително. Това е моето становище и моето мнение, и
така ще бъде занапред. Заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гичев,
Чисто морално, от човешка гледна точка, Вие може да сте длъжен, но Вие сте
председател на ОбС. Този ОбС си има правилник. Прочетете го.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Прочел съм го правилника.”
Изказване на Диан Николов
„Добре, след заседанието ще го изкоментираме. Защото на мен тук друг, наш
колега, ми подсказа и ми посочи точно точката в правилника, която регламентира
точно този въпрос. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения, становища има ли? Имаше предложение от г-н Ивайло
Илиев да дадем думата на г-жа Пиринлиева. Който е съгласен с предложението, моля,
да гласува. Ние, ако й дадем думата, тя може и да не отговори на въпросите. Който е
„за”, моля да гласува. „За” – 8, „против” -7, „възд.се” – 2.
Г-жо Пиринлиева, заповядайте на микрофона.”
Изказване на Росица Пиринлиева-нач.-отдел ”Хуманитарни дейности и програми
за развитие” община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Ако Вие сте се почувствал засегнат от начина, по който аз съм разговаряла с Вас
на комисията, извинявайте. Не съм го направила с цел да Ви обидя. Имах предвид
факта, че на повечето заседания, на които аз съм присъствала в качеството си на
служител, който е подготвял докладна записка, не ми е допадало държанието Ви и поточно леко агресивния тон, който използвате. Това съм имала предвид. Това, ако Ви
удовлетворява? Още веднъж, публично, не ми пречи, искрено се извинявам.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 11
гласа „за”, 0 -„против” и 6-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 185
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29 от „Наредба № 3 за условията и реда за поставяне на
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преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни
и монументално декоративни елементи на територията на община Провадия“,
Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие за поставяне на възпоменателна плоча с надпис: „На това място
се намираше сградата, в която на 08.06.1896 г. се учреди първата група на БРСДП в
гр.Провадия; ОбС на БСП гр.Провадия; 2016 г.”, на южната стена на сграда /по
настоящем магазин-частна собственост/, находяща се на ул.”Цар Освободител“ № 59.
2.Средствата за изграждане на паметника да бъдат осигурени от ОбС на БСП –
Провадия;
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за изпълнение на горното решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ Г-н Илиев. 11 гласа „за”, 0 -„против” и 6-„възд.се”. Да се впише в протокола, че
г-н Ивайло Илиев отказва да гласува. Тъй като взе становище по докладната, моля да
се отбележи в протокола.”
е/№579-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ се в
землището на Провадия, 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.“
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 №10 – 186
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Продава, чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на Община Провадия, находящ се в землището на
Провадия, ЕКАТТЕ 58503, Община Провадия, Област Варна, а именно: „нива” с площ
от 0,508 дка, /петстотин и осем кв.м./, категория III /трета/, съставляващ имот №
166004 /едно, шест, шест, нула, нула и четири/ с начин на трайно ползване „нива”,
местност “Сеновала“ при граници и съседи: имот №166005 - нива; имот № 000262 път III клас, имот № 166006 - нива, имот №000271-складов терен, имот №166003 нива, съгласно АОС №1344 от 29.03.2011 год., вписан под №41, том ІІІ, вх.рег.1451,
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д.438 от 30.03.2011 г. в служба вписвания при Районен съд Провадия.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на 280.00
лв. /двеста и осемдесет лева/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:17 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
ж/№580-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план
/ПУП-ПП/ за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Телко
Инфраструктури” ЕООД на територията на община Провадия, преминаваща през
имоти общинска собственост в землището на с.Староселец, с.Петров дол и
гр.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 №10 – 187
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл.1246, ал.1 от Закона за устройство
на територията, Общинския съвет Провадия:
І.Разрешава изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП ПП/ за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Телко
Инфраструктури“ ЕООД, ЕИК 203470007 със седалище и адрес на управление град
Русе 7000, ул.“Църковна независимост“ №18, Община Русе, Област Русе,
представлявано от Свилен Руменов Максимов на територията на община Провадия,
преминаваща през имоти : ПИ №000004, 000008, 000009, 000014, 000030, 000162 - полски
пътища - „общинска публична собственост” от землището на с.Староселец; ПИ №000118,
000165, 000168, 000186, 000246, 000329, 000330, 000331, 000356 - полски пътища
„общинска публична собственост” и пътища III клас „държавна публична собственост” от
землището на с.Петров дол и ПИ №000019, 000021, 000022, 000024 - полски пътища и
пасище мера - „общинска публична собственост” от землището на гр.Провадия и
одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на територията.
ІІ.Изразява предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и
сервитути в поземлените имоти, подробно описани в т.І, публична собственост на
община Провадия за изграждане на проектно трасе на линеен обект на техническата
инфраструктура.
ІІІ.Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на
поземлените имоти, подробно описани в т.І, публична собственост на община
38

Провадия за изграждане на проектно трасе на линеен обект на техническата
инфраструктура.
ІV.Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година,
считано от датата на влизане на настоящото решение в сила.
з/№582-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на помощи на граждани с неотложни
нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Кворум:18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства в залата.
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:16 Общинските съветници Димо Владимиров Димов и Кръстю Василев
Кръстев не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 188
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 Христина Христова Георгиева от гр.Провадия, ул.Янко Сакъзов №
23, вх.Б, ет.3 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Кольо Петров Божилов от с.Блъсково се отпуска парична помощ в
размер на 350.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Фатма Мехмед Исмаилова от с.Бозвелийско се отпуска парична
помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Марийка Богданова Златева от с.Венчан се отпуска парична
помощ в размер на 350.00 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:
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2.1.На лицето Севдалина Ангелова Ивайлова от с.Градинарово не се отпуска
парична помощ. Няма приложени разходооправдателни документи.
2.2.На лицето Пламен Тошков Павлов от гр.Провадия, ул.Христо Ганчев № 29 не
се отпуска парична помощ. Не е налице здравословен инцидент.
2.3.На лицето Елмира Стоянова Стоянова от с.Градинарово не се отпуска
парична помощ. Не е налице здравословен инцидент. Няма приложена епикриза.
2.4.На лицето Фатмя Исмаил Любенова от с.Бозвелийско не се отпуска парична
помощ. Няма приложена епикриза и ЕР на ТЕЛК.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
и/№586-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 2016 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.“
Кворум:17 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
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 №10 – 189
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2, предложение второ от
Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия
през 2016 год., приета с решение №7-122/27.04.2016 год. в частта на Индикативната
таблица на дейностите в т.6.1, както следва:
6.1

Изграждане НЧ ”Пробуда1927” с.Бозвелийско
на външен
санитарен
възел

август Общинска
2016 г. допълваща
субсидия,
съгласно
финансово
обезпечен
договор

2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за изпълнение на решението.
й/№589-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подписване на договор за сътрудничество между община Провадия, България
и община Рени, Украйна
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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.“
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 №10 – 190
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за сключване на Договор за установяване на приятелски и
партньорски взаимоотношения между градовете Рени /Украйна/ и Провадия
/България/.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
к/№597-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект публична общинска
собственост № 000150 с ЕКАТТЕ 04457, площ от 182.880 дка в землището на с. Блъсково,
община Провадия и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична
общинска собственост № 500/ 23.10.2000 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Както и на заседанията на комисиите Ви казах, ние сме получили становището
на Министерството на отбраната и Държавната агенция „Национална сигурност”. Все
още чакаме становището на Министерството на вътрешните работи. Но вчера имахме
проверка от новата държавна агенция, която е за контрол на язовирите и язовирните
стени и те препоръчаха да процедираме докладната записка. В смисъл такъв, че ако
получим през този месец или следващия от МВР, ще ги коригираме. Но да не губим
тези два месеца за отдаването на язовира на концесия, защото предстои сезона, в който
се очакват големи валежи, пълноводие и е редно язовирите да бъдат отдадени на хора,
които се грижат ежедневно и ежечасно за тях. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:17
Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-0
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„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 191
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.2, ал.3, т.2, чл.10, чл.11, чл.13, ал.1, т.2,
чл.17, ал.1, т.2, и чл.39, ал.1 и 2 от Закона за концесиите, Общинският съвет Провадия:
1.Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1.Обект на концесията: обект публична общинска собственост №000150 с
ЕКАТТЕ 04457, площ от 182.880 дка в землището на с. Блъсково, община Провадия и
начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична общинска собственост
№500/ 23.10.2000 г.
1.2 Предмет на концесията:
Предмет концесията е услуга – управление, поддържане и експлоатация със
средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, недвижим
поземлен имот № 000150 с ЕКАТТЕ 04457, площ от 182.880 дка в землището на с.
Блъсково, община Провадия, и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актуван с Акт за
публична общинска собственост № 500/ 23.10.2000 г, при граници:
ПИ № 000151 – водостопанско съоръжение на община Провадия;
ПИ № 000156 – пасище мера – община Провадия;
ПИ № 000253 – дере – община Провадия;
ПИ № 000157 – пасище мера – община Провадия;
ПИ № 000251 – дере – община Провадия;
ПИ № 038112 – изоставена нива - ДПФ-МЗХ;
ПИ № 000250 – дере – община Провадия;
ПИ № 038112 – изоставена нива - ДПФ-МЗХ;
ПИ №000249 - дере – община Провадия;
ПИ №038112 - изоставена нива - ДПФ-МЗХ;
ПИ №000155 – канал – Държавата;
ПИ №000136 – пасище мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
1.3. Допълнителен предмет на концесията:
1.3.1.извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
1.3.2.извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
1.3.3.извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни
ситуации;
1.3.4.постоянно наблюдение на язовирната стена;
1.3.5.запазване на фауната и флората в района на язовира;
1.3.6.задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
1.3.7.извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения.
1.4. Други стопански дейности
1.4.1.извършване на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с
основната дейност – развлекателни и атракционни дейности, от които концесионерът ще
може да получава допълнителен доход.
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1.4.2.При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
1.4.3.Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
1.5. Максимален срок за предоставяне на концесията - 20 години;
1.6. Начална дата на концесията: датата на сключване на концесионния договор
1.7. Условия за осъществяване на концесията:
1.7.1. Концесията ще се осъществява със средства, осигурени от концесионера и на негов
риск.
1.7.2.Концесията се осъществява при условията на Закона за концесиите, действащите
нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност по експлоатацията на този вид
обекти, съобразно решение на Общински съвет – Провадия за предоставянето й.
1.7.3.Концедентът запазва правото на собственост, както и всички други права, които
изрично не са предоставени на концесионера върху обекта на концесия.
1.7.4.Концедентът не носи отговорност пред трети лица и пред концесионера за щетите,
произлезли в следствие на изпълнението на този договор.
1.7.5.Извършването от концесионера на каквато и да било друга стопанска дейност,
неупомената в договора без изрично съгласие на концедента, дава основание на
последния едностранно да прекрати договора, без да дължи обезщетение на
концесионера, включително за направените във връзка с нея подобрения.
1.7.6.Нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната и
безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение и дейностите, предмет на
концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от фактори:
- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на
обекта.
- фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за ползване на
води от язовира;
- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и
безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай
отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с
оглед на задължението му да извършва всички текущи мероприятия по текущото
поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническо съоръжение
1.8.Права и задължения на концедента
Извън правата, предвидени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ има право:
1.8.1.Да получава концесионните възнаграждения в срокове и по условия, описани в
договора.
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1.8.2.Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно прикрепени
към земята дълготрайни материални активи, инженерната инфраструктура, техническата
и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията.
1.8.3.Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор,
включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и документи.
1.8.4.Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на
концесионера както и условията на предоставената концесия.
1.8.5.Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в
случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни
обстоятелства.
1.8.6.Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на
концесионера са съобразени с договорните условия.
1.8.7.Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.
1.8.8.Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от КОНЦЕСИОНЕРА.
1.8.9.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.8.10.Да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни
програми и работни проекти.
1.8.11.Да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на
дейностите, съставляващи съдържание на концесионното право на експлоатация.
1.8.12.Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните актове
за това.
1.9.Права и задължения на концесионера
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1.9.1.Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите,
за които е предоставена концесията, като не допуска действия които могат да доведат до
икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не променя по
какъвто и да било начин предназначението на обекта.
1.9.2.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на
концесионната територия.Да съгласува предварително с концедента извършването на
строителство и подобрения на концесионната територия.
1.9.3.Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина и в
сроковете, договорени с концедента.
1.9.4.Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в
концесионната документация, както и всички други дейности, които не противоречат на
условията на концесионния договор и не са забранени от действащото законодателство.
Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на
действащото законодателство.
1.9.5.Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.
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1.9.6.Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни
съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и
функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо
нормалната и безопасна експлоатация на язовира.
1.9.7.Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и
срокове, договаряни между страните.
1.9.8.Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица,
освен ако това не е уговорено с концедента.
1.9.9.Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към
тях, уредени в Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в други
действащи в тази област нормативни актове.
1.9.10.До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението на
следните текущи ежегодни мероприятия:
При наличие на коловози по короната на стената да се извършва насипване на
същите;
Изготвяне и актуализиране на авариен план;
Почистване на сухия и мокрия откос на стената;
Поддържане на съществувашата кота на преливния ръб;
Поддържане в добро техническо състояние основния изпускател;
Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния изпускател и
преливника;
1.9.11.Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на водите и да
осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ на изискванията
на действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не
възпрепятствува основната дейност по концесията.
1.9.12.Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и
представителите на концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в
договора.
1.9.13.При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред
текущо уточняван между страните.
1.9.14.Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно
използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ на
концесионната документация.
1.9.15.При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда,
съгласно изискванията на действащото законодателство.
1.9.16.Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден в
Социалния анализ на концесионната документация.
1.9.17.Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети
и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и
ремонт.
1.9.18.Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ,
свързани с експлоатацията на обекта.
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1.9.19.Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с
опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред:
1.9.20.Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания свързани с
националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, на
човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред, както
и в други случаи, определени със закон.
1.9.21.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали
обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната,
опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и
обекти, и на обществения ред.
КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1.9.22.Да изготви авариен план по чл.138а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на
чл.35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
1.9.23.Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със
собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения, по поречието
на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния договор.
1.9.24.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.
1.9.25.Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.
1.9.26.Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на
обществения ред.
1.9.27.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той
е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.9.28.Да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има
право само той да извършва съгласно този договор.
1.9.29.Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или
други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или имота предмет на настоящия договор
1.9.30.Да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участието му в
концесионната процедура, която е неразделна част от настоящия договор.
1.9.31.Да поддържа обекта в добро техническо състояние да не извършва и да не допуска
извършването на действия, които биха застрашили сигурността на имота и изградените в
него съоръжения.
1.9.32.Да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред.
1.9.33.Да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя, които
не са предвидени в инвестиционната програма.
1.9.34.Да предоставя на общината информация, в това число и документи, свързани с
изпълнението на договора за концесия.
1.9.35.Да предостави обекта на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на договора в
състояние, годно за експлоатация му.
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1.9.36.За водовземане, както и за извършване на дейности в акваторията на язовира,
водоема или изкуствената водна площ е необходимо издаване на разрешително за
използване на воден обект по Закона за водите
1.9.37.Относно забраните на концесионната територия: По смисъла на Закона за водите (§
1, ал.1, т.26 от допълнителните разпоредби):“прилежащи земи на водохранилища” са
земите, които се заливат при най-високо водно ниво на водохранилището.
1.9.38.В принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:
Складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
Строителство на животновъдни ферми;
Строителство на стопански и жилищни постройки;
Миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
Засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
Изхвърлянето на отпадъци.
1.9.39.Съгласно чл.139 ал.2 от Закона за водите ползвателите на хидротехническото
съоръжение поддържат и речното корито на разстояние до 500 м от съоръжението,
надолу по течението на реката.
1.9.40.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права,
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото
здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти,
националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред,
съгласно наредбите на Общински съвет- Провадия и действащото законодателство.
1.9.41.Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали
обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения
ред.
1.9.42.Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за
постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване
нивото на подпочвените води и др.
1.9.43.Концесионерът е длъжен да осигури физическа охрана на язовирната стена и
съоръженията към нея, спазвайки разпоредбите на Глава девета от Наредба № 13 от 2004
г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях.
1.9.44.При изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи вълни, при
възникнала авария в обекта или при извършване на ремонтни работи концесионерът е
длъжен:
а) незабавно да започне провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) незабавно да съобщи за аварията на Областно управление “Пожарна безопасност и
защита на населението”, и на кмета на общината;
в) да се осигури безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното
ликвидиране;
1.9.45.Концесионерът е длъжен да осигури авариен склад и да окомплектова същия с
необходимия резерв от материали и резервни части.
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1.9.46.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват
умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на
условията по концесионния договор.
1.9.47Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и
за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители,
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.
1.10.Други изисквания свързани с безопасната експлоатация на обекта:
1.10.1.абсолютно се забранява надграждане на преливниците на язовира, както и
поставяне на телени мрежи по тях.
1.10.2.ежедневно да се следи състоянието на короната на стената, както и наличието на
просмукващи води от стената.
1.10.3.редовно да се почиства сухия и мокрия откос от тревна, храстовидна и дървесна
растителност.
1.10.4.преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти.
1.10.5.изпускателният кран на съоръжението да бъде винаги в изправност и при
необходимост през пролетта да се изпускат част от валежните води, за да се предотврати
скъсване на стената.
1.10.6.при улов на риба, язовирът да не се изпуска под санитарния минимум, никога да не
се изпуска през лятото, а само на есен, за да може да се напълни през зимата.
1.10.7.дори и при минимална опасност от скъсване на стената или друг нежелан
инцидент, да се уведоми незабавно кмета на населеното място, в чието землище е
хидротехническото съоръжение.
1.10.8.по време на експлоатацията и строително-ремонтни дейности в границите на
имотите да бъдат спазвани изискванията на чл.160, ал.2 и чл.161, ал.2 от Закона за
културното наследство.
1.10.9.Забранява се:
преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен когато
има направен път;
засипване или преустройване на облекчителни съоръжения, както и прокопаване на
язовирни стени за монтиране на допълнителни водовземни съоръжения;
пашата по сухия откос на язовирните стени;
засаждането на дървета и храсти по стените на язовирите и на разстояние по-малко
от 10 m от откосите;
къпането в язовирите и за целта се поставят забранителни надписи на разстояние не
по-голямо от 200 m.;
1.11.При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
1.11.1.няма право да наема подизпълнители за извършване на дейностите по основния
предмет на концесията;
1.11.2.няма право да отдава под наем обекта на концесията, свързан с извършването на
основната дейност по основния предмет на концесията;
1.11.3.без да бъде освобождаван от отговорност по концесионния договор, концесионерът
може да наема подизпълнители за извършване на услугите и другите стопански дейности,
които са извън основния предмет на концесията.
1.12.Възможни рискове, които се поемат от концесионера са:
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1.12.1.рискът от извършване на основната дейност в обекта на концесията;
1.12.2.изграждане на инфраструктурата на обекта със средства осигурени от
концесионера и на негов риск;
1.12.3.застрахователните рискове свързани с обекта на концесията;
1.12.4.рискове от възникване на кризи;
1.12.5.всички осигурителни социални рискове на работещите в обекта;
1.12.6.предполагаеми рискове свързани с очакваните евентуални загуби при счетоводно
третиране на стопанските операции;
1.12.7.рискът от замърсяване на околната среда.
1.13.Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния
договор и/или други обезпечения.
1.13.1.Изпълнението на договора от страна на КОНЦЕСИОНЕРА се гарантира от правото
на КОНЦЕДЕНТА да прекрати едностранно договора с едномесечно предизвестие при
неизпълнение на основните задължения на КОНЦЕСИОНЕРА.
1.13.2.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в касата
на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в размер на 100
% от годишната концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора. В
случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно
възнаграждение дължимото от концесионера плащане се прихваща от концедента от
паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът дължи внасяне на нова гаранция в
едномесечен срок;
1.13.3.При забавяне на плащането на договореното концесионно възнаграждение,
КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 2 % от годишното
концесионно възнаграждение за всеки календарен просрочен ден, но не повече от 50% от
годишното концесионно възнаграждение.
1.13.4.В случай, че реално претърпените вреди на КОНЦЕДЕНТА са по- големи от
неустойката по предходния член, то последният има право да търси обезщетение по
общите правила, определени в действащото в страната законодателство.
1.14.Размер и начин на плащане на концесионната вноска:
1.14.1.Минимална концесионна цена – 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева, с ДДС
1.14.2.Концесионната вноска се привежда по банков път по сметката на Община
Провадия или се заплаща в брой в касата на Общината.
1.14.3.Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за
предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор и се
издължава:
1.14.4.За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен срок
от сключване на договора;
1.14.5.За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на съответната
година.
1.14.6.Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след
края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който ръста на
цените е повече от 15%) с индекса на цените и инфлацията на Националния
статистически институт през изминалия период.
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1.15.Обезщетения и компенсации:
1.15.1.При прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок, по реда на Закона
за сдружения за напояване или по вина на концесионера, той няма право на обезщетение
за направените подобрения.
1.16.Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест
1.16.1.Изборът на концесионер следва да се осъществи, чрез открита процедура,
регламентирана в Закона за концесиите, с която се цели предоставянето на концесия за
услуга да протече в условията на публичност и прозрачност.
1.16.2.Процедурата за предоставяне на концесията следва да се проведе от комисия,
назначена от Кмета на община Провадия. Съгласно чл. 26 от ЗК комисията да извърши
подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия,
по следните критерии:
пригодност за изпълнение на инвестиционната /професионална дейност;
икономическо и финансово състояние.
1.16.3.Критерият пригодност за изпълнение на инвестиционна /професионална дейност
следва да се установи, чрез:
регистрация в професионален и търговски регистър съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, и/или
опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат
да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или
разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен.
1.16.4.Критерият икономическо и финансово състояние следва да установи, чрез:
регистриран основен капитал на участника, и/или
балансова и/или пазарна стойност на активите на участника, която се удостоверява
с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка , изготвена от
лицензирани оценители и /или
годишните финансови отчети на участника за последните три години.
1.16.5.За формиране на комплексната оценка на офертите следва да се вземат предвид
следните критерии със съответния коефициент за относителна тежест:
Критерии А: Предложена цена на концесията;
Критерии Б: Предложен размер инвестиции по инвестиционна програма;
Критерии В: Брой разкрити работни места;
Определянето на комплексната оценка се извършва по формулата:
КО = А.х1 + Б.x2 + В.x3
Където:
КО – комплексна оценка
х1 /коефициент за тежест на А/ - 0,30
х2 /коефициент за тежест на Б/ - 0,60
х3 /коефициент за тежест на В/ - 0,10
1.17.Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за
предоставяне на концесия.
1.17.1.Като гаранция за намеренията си, участникът в процедурата внася депозит в касата
на Община Провадия в размер на 10% (5320. 00 лева) от разчетната годишна печалба .
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1.17.2.След определянето на концесионера, депозитите на неспечелилите откритата
процедура кандидати се връщат в 7-дневен срок. Депозитът на участника, определен за
концесионер, се задържа, като след подписването на договора същият му се връща.
2.Упълномощава кмета на община Провадия да назначи комисия, която да
организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията
на ЗК и ППЗК
Кворум:18 Общинският съветник Димо Владимиров Димов присъства в залата.
л/№609-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия, относно
предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин” на град Провадия на чл.кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов
Кворум:16 Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев и Наталина Младенова
Златева не присъстват на заседанието.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя нямам. ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности” разгледа вх.№485 и с 7 гласа „за” подкрепя предложението за удостояване
със званието „Почетен гражданин” на град Провадия на чл.-кор. проф. д.и.н. Васил
Атанасов Николов и докладната записка е на Вашето внимание.
В деловодството на ОбС е входирано становище от заседание на Обществения
съвет за култура и закрила на културното наследство при община Провадия. Тяхното
решение е следното: Обществения съвет за култура и закрила на културното
наследство при община Провадия единодушно подкрепя предложението на
инициативния комитет за присъждане на званието „Почетен гражданин” на град
Провадия на чл.- кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов за изключителен принос в
проучване историята на град Провадия, популяризиране на града у нас и по света и
развитието на град Провадия като туристически град.
Ваши 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 №10 – 192
На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Удостоява със званието „Почетен гражданин” на град Провадия:
чл.- кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов за изключителен принос и високи
постижения в областта на историята и археологията на града.
2.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
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м/№612-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избиране на представител на ОбС Провадия в състава на Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия
Кворум:18 Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев и Наталина Младенова
Златева присъстват на заседанието.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Г-н Гочев, заповядайте.
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми колеги,
Правя предложение за представител на нашата община да отиде председателят на
ОбС г-н Христо Гичев.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения други има ли? Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Кой е председател на комисията по бедствия и аварии? Въпрос на компетентност.
Нямам нищо против. Ако смяташ, че ще се справиш, няма проблем. Предлагам теб.
Добре, ако сметнете за необходимо предлагам председателя на комисията по бедствия,
екология и аварии.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Колеги, предлагам и аз да е председателя на комисията, защото, все пак, да не
натоварваме толкова много председателя.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Елина Димитрова
„Колеги, благодаря за предложението. Но, все пак искам да си направя отвод, тъй
като председателят е достатъчно добър избор, според мен.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на г-н Иво Гочев за представител на
Общински съвет Провадия в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия да
бъде избран Христо Драгомиров Гичев. Който е съгласен, моля да гласува. „за”-17,
„против” -0, „възд.се”-1. Предложението се приема.”
Председателя на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Иво Гочев за представител на Общински съвет Провадия в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия да бъде избран Христо
Драгомиров Гичев-председател на ОбС Провадия. Общинските съветници гласуваха и
от общо 18 с „за”-17, „против” -0, „възд.се”-1 предложението се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетото предложение и
от общо 18 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 193
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.64а, ал.2 от Закона за защита при
бедствия, Общински съвет Провадия:
1.Избира за свой представител в Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия : Христо Драгомиров Гичев - председател на Общински съвет Провадия.
Тринадесета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В началото на заседанието връчих писмените отговори на въпроси, зададени от
общинските съветници към кмета на общината на заседанието, проведено на 29.06.2016
г. Както казах, отговора на въпроса на г-жа Блага Петрова се отлага за следващото
заседание, тъй като не присъства на днешното заседание. Отлага се и отговора на въпроса
на г-н Валерий Радев, тъй като и той не присъства.
Има ли изказвания на общински съветници? Заповядайте, г-н Николов.”
Заседанието на Общински съвет Провадия се ръководи от Йордан Иванов Михалев
-зам.-председател на ОбС Провадия
Кворум:17 Председателят на ОбС Провадия Христо Драгомиров Гичев излиза от
залата.
Изказване на Диан Парушев
„Първо, благодаря на общинска администрация за отговорите, но искам да направя
коментар и да получа допълнителна информация. Първо, по питането, относно косачки и
храсторези в кметствата. В отговора, който ми се даде е казано, че кметовете на кметства
определят човек, който ще работи с косачката. В тази връзка питам: На практика как се
осъществява това нещо? Т.е. кметът оторизиран ли е да наеме човек, с когото да подпише
някакви трудово-правни взаимоотношения за извършване на определена работа и да бъде
впоследствие заплатено? Отделно от това да бъде направен и инструктаж по безопасна
работа със съответната косачка. Това ми е въпросът.
Относно питането ми за оповестяването на населението в селата, относно пуснати
директиви, така да го кажа, или някакви съобщения до жителите на населените места.
Просто попитах: Има ли ред? Има ли фиксирано място, където да се слагат обяви?
В отговора, който ми е даден, се каза, че кметовете на кметства имат указания да
създадат собствена организация за тази дейност, така че в крайна сметка информацията
да достигне до всеки един жител. Въпросът ми в тази връзка: Какво разбираме под
указание? Това направено ли е във вид на заповед? Накрая тук е цитирано, че в крайна
сметка кметовете имат такава организация и в крайна сметка покриват възможностите за
оповестяване на населеното място. Понеже имаше един прецедент в село Манастир,
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където група хора, около десетина, петнадесет човека, казаха, че те не са информирани за
предстоящи срещи с председателя на ОбС и общинските съветници, което предизвика
допълнително провеждане на такава среща. Кметът твърди, че той надлежно е залепил
съответното съобщение на кметството. Тази група казват, че за тях това място е далеч.
По-редно било да бъде до магазина, който е на петдесет метра или на спирката, която е
също на петдесет метра. Предвид на това, че доколкото си спомням, в община Провадия
по правилник, ние приехме и фиксирахме място къде да бъде поставено
информационното табло за подобни съобщения, които да информират гражданството.
Въпросът ми пак към общинска администрация: Възможно ли е, чрез заповед на
кмета или по друг начин, да фиксираме в съответните кметства къде и как да се поставят
тези съобщения? За да няма в последствие възможност или тенденциозно, или
добронамерено да има хора, които да твърдят, че не са информирани. Един очаква на
магазина, друг очаквал на спирката, трети на кметството и т.н. Това е по двата отговора.
Имам един въпрос към общинска администрация. Предната седмица, в края на
последните дни от седмицата, в ромската махала, имаше мероприятие – сватба. Този
въпрос нееднократно е поставян и винаги има някакъв прецедент. Група хора, там от
жилищните блокове, поставят въпроса – По какъв начин се осъществява контрол на това
мероприятие? Т.е. доколкото знам, постъпва молба до кметството, оттук се издава
разрешение, информира се, може и да бъркам. В крайна сметка има някакво разрешение
по някакъв ред. Оттам, въпросът ми е: Има ли орган, натоварено лице, което да
проконтролира изпълнението на това разрешение? Лично аз съм свидетел в 22.30 ч.
вечерта – музиката гърмеше, имаше и заря. Това мисля, че не е редно. Има си някакъв
правилник. Има търпимост на база на това, което е взето, като решение за часова рамка.
В тази връзка, още веднъж да конкретизирам въпроса – Има ли впоследствие
натоварен орган или лице, което да проследи как се провежда мероприятието и дали е в
съответствие с издадените разрешения за тази дейност? Това ми е единият въпрос.
Вторият въпрос: Има ли наложена санкция за това мероприятие, което е от
предната седмица, в което, наистина, имаше нарушение? Благодаря.”
Кворум:14 Общинските съветници Хюсни Осман Адем, Иво Райчов Гочев и
Наталина Младенова Златева не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Йордан Михалев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Филев.”
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председателстващ,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
Уважаеми съграждани,
Подробно на последния Ви въпрос ще отговора на следващата сесия. Но още сега
искам да кажа, общинска администрация – общината, не издава разрешение. В Наредбата
е фиксиран часовият пояс, в който могат да бъдат извършвани такива тържества на
открито или на открито, но в собствеността на гражданите. Органът, който следи за
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контрола е Полицейско управление. В събота вечерта, за което говорим, имах няколко
обаждания. Свързах се с дежурния в Полицейското управление. Имаше патрул, който е
на инцидент. В момента, в който се върна беше изпратен горе и музиката намаля. При нас
по-малко се чуваше. Мисълта ми е, че няма документ, който общината издава. Такова
разрешение аз не подписвам.
По отношение на отговорите на въпросите, които ми зададохте предния път. Искам
да Ви кажа, че задължително кметовете слагат всяка една информация на таблата в
кметството, на местата в кметството си. Сега, можем да ги задължим на още няколко
места, които са масово посещавани от граждани, да ги поставят и да го удостоверят това
поставяне.
По отношение на въпроса с косачките, искам да Ви кажа, че между община
Провадия и Дирекция „Социално подпомагане” има сключен договор, в който ние се
задължаваме да администрираме ползването на лицата, които полагат общественополезен
труд. Ние ги застраховаме и инструктираме. Кметовете на кметства имат тези права,
също и кметските наместници, като лицата всеки месец са различни. Не всички са на
социално подпомагане всеки месец, но те ползват лица, които не са на постоянен трудов
договор в общината. Само за Провадия на граждански договор вземаме лица, които
управляват нашите косачки в града. Всички останали са тези, които полагат
общественополезен труд, за да получат социална помощ през съответния месец. В
кметствата и в селата, в които имаме кметски наместници, за това говоря. Да, той
получава списък с лицата, които полагат общественополезен труд. Той попълва форма 76,
инструктира ги и на най-грамотния дава косачката за управление.”
Кворум:15 Председателят на ОбС Провадия Христо Драгомиров Гичев влиза в
залата.
Заседанието на Общински съвет Провадия се ръководи от Христо Драгомиров
Гичев - председател на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Кворум:14 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Дамян Неделчев
„Имам няколко питания и едно предложение. Първото питане: Какви средства са
необходими, за да се осигури радиопокритие и от други радиа, освен „Хоризонт” и
„Хр.Ботев”? Предвижда ли се заделянето на такива средства в следващия бюджет?
Второто питане: Какво се случи на срещата в Министерски съвет, на която бяха
извикани, доколкото запомних, деветте кмета във връзка със сметището?
Третото е предложение. Въпреки, че преди малко се коментира историята с
циганските сватби. Предлагам, ако е възможно, разбира се, законосъобразно, имайки
предвид, че по телевизията по новините съобщиха, че в Кюстендил са забранени
циганските сватби на открито, аз предлагам вариант за Провадия да се забрани
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използването на професионални озвучителни уредби. Имам предвид това, че циганите
казват, че това за тях е традиция да бъдат уведомени всички. Ако разковничето в този
казус са озвучителните уредби, би трябвало досега да няма циганска общност, защото
преди сто години не е имало озвучителни уредби.
Последното, което искам да запитам: Има ли проект за използване на терена,
известен като „Провадия ленд”? За какво е? И на каква степен на реализация е?
Осъществяването на проект в обществена полза на този терен възпрепятствано ли е от
факта, че покрай едната му граница преминава път на републиканската пътна мрежа?
Благодаря.”
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Уважаеми съграждани,
На двата въпроса ще отговоря основно следващия път. Относно срещата за депото.
Всеки вторник по нареждане на областния управител деветте кмета се събираме при него
и се стараем да придвижим нещата до етап такъв, че да не изтървем, грубо казано,
последния влак. Очаква се средата на месец август или края на месец август да бъде
преотворена процедура за подпомагане регионите, които са изостанали и не са успели да
построят регионални системи за управление на отпадъците. Тази процедура за нашия
регион ще даде следните възможности: Регионът сам по себе си да има една система за
предварително третиране и обработване на смесени битови отпадъци и колкото е
необходимо компостиращи системи. Като изключение, защото са записани в
националния план за управление община Провадия и община Долни чифлик, може би ще
получат, покани да внесат проектни предложения за изграждане на претоварни станции.
Тъй като претоварни станции не е допустимо да се финансират с европейски средства
изключението е, когато на съответната претоварна станция има и съоръжение за
предвариелно третиране на отпадъците, ако зелените и биоразградимите отпадъци са
достатъчно, да се изгради и инсталация за компостиране. На този етап деветте общини
сме решили следното: Да възложим доклад на външен доставчик за деветте общини,
който да каже - Каква система е необходима? Централизирана или децентрализирана за
управление на отпадъците. Какви са необходимите съоръжения за третирането на
смесените битови отпадъци? На базата на този доклад и на националния план за
управление на отпадъците да се започнат процедури. Тъй като шест месеца е
изключително кратък период. За администрациите това е едно мигване на очите, имайки
предвид, че последната клетка на Сдружението на Варна, Аксаково и Белослав се
изгражда шест години. Даден е шанс на тези Регионални системи, които не са получили
средства по предния програмен период. Вече не се говори за изграждане на депо, а за
една, две или три системи за предварително третиране на отпадъците, претоварни
станции – две, евентуално и инсталации за компостиране на отпадъците толкова, колкото
отпадък има, защото той може да се използва компоста допълнително. На кратко да кажа
в Министерски съвет и в Министерството на околната среда и водите това, което ни беше
казано е, ако сега деветте общини нищо не направят, ще си търпят последствията.
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Претоварна станция е възможно да има на разстояние не по-малко от 50 км. от
мястото, където ще се депонира отпадъка. Ако нашият отпадък се депонира в Аксаково,
претоварна станция при нас ще има. Ако се депонира на друго място, което е по-близо от
50 км., трябва да има само инсталация за предварително третиране на смесените битови
отпадъци и евентуално компостираща инсталация, ако освен нашата има още две общини
и осигурим 2 000 тона зелен и биоразградим отпадък. Много е тежка ситуацията. В
смисъл такъв, че документите, с които ще се кандидатства за едно или три проектни
предложения, трябва да ги изготви сдружението. В Брюксел искат сдружаване. Тези два
анализа, за които говорим, трябва да ги изготвят деветте общини. При отварянето на
мярката да се кандидатства с едно или три предложения. Лично аз смятам, че е нормално
да се кандидатства с три предложения. Да се сдружат общините - Девня, Вълчи дол и
Суворово. Провадия, Ветрино и Дългопол. Долни чифлик, Бяла и Аврен. На всеки три
общини да се изготвят от групата съоръжения и отпадъкът, който е възможно да се
рециклира, предварително да се извади, а това, което не може да се компактира и
транспортира до депото. Аз и предния път Ви казах 30 000 лв. на месец са ни
отчисленията в момента. Това са средства, които събираме от населението. Ако сега,
бизнесът е този, който подпомага сериозно населението при 800 000 лв. план за такса
„битови отпадъци” 500 000 лв. събираме от бизнеса и 300 000 лв. от населението.
Догодина, като влезе новата наредба, защото Министерски съвет казват, че този път
отлагане няма да има, тежестта ще се прехвърли към населението. Знаете, че колкото
повече се увеличава размера събираемостта пада и това трябва да се компенсира.
Помислете какво ще ни се наложи да вземем като решение декември месец.
Затова моят апел към колегите ми на срещата ни при областния управител беше да
не се бавим, да си наемем консултанти, които са минали пътя, изграждали са едно депо,
да ни кажат много бързо какви мерки, какви документи трябва да подготви всяка една
община, за да могат да бъдат внесени тези три проектни предложения. В противен
случай, цената ще е жестока за провадийци.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Ще се опитам да бъда кратък, понеже денят си върви. Едно питане към кмета,
понеже, мисля, че той ще е компетентен да ми отговори. Коментирахме с г-н
председателя на ОбС и с кмета на село Петров дол, коментирахме една ситуация, която
изглежда малко маловажна, но всъщност доста голям трафик минава оттам и чувам, че е
предпоставка за инциденти, за ПТП. Става дума за северният изход на града – отбивката
за село Петров дол. Не знам защо е такава организацията на движението. Тез коли, които
влизат в Провадия от северният вход са с предимство. Те се движат направо. А колите,
които излизат от Провадия, когато кола направи завой вдясно и тръгне за Петров дол – тя
е без предимство. Кола, която идва на вход към Провадия и завие наляво – тя е с
предимство. По средата има, обаче, един много голям остров с много високи храсти,
може би над метър и петдесет. Колата, която излиза от Провадия се движи вече без
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ограничение и тя се движи с 90 км. в час. Това е доста висока скорост, за да спре в едно
кратко разстояние на 30 м., ако случайно кола завие наляво и й пресече пътя. Колата
вляво е с предимство. Според мен, там, и според кмета на Петров дол и хората, с които
сме коментирали, това кръстовище е объркано по някакъв начин. Знакът трябва да е.
Реално тези, които са отляво трябва да са без предимство. Каква е процедурата това нещо,
например с КАТ да го съгласуваме, и това нещо да се разгледа дали трябва да е така и да
се промени? На този остров реално да се отвори видимостта. Може би трябва храстите да
се окосят малко по-ниско. Благодаря.”
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Прав сте. Има още едно място на път ІІІ-208. Отбивката за Тутраканци. Тук, това,
което ние, като администрация ще направим е да се обърнем към Агенция „Пътна
инфраструктура”, респективно Областно пътно управление и КАТ за промяна
регулирането на движението. Да го кажа по този начин. Ако те дадат ефективно и побезопасно предложение за потока автомобили и трябва някакво финансиране, ние ще го
осигурим, защото редовно купуваме знаци.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На предходното заседание бях попитал, бях задал въпрос за „Минерални бани”възстановяване, почистване, съответно и за съборената ограда. Бяха ми връчени два
кратки отговора, които бих желал да прочета.
Частта за оградата, съборената на парк „Минерални бани” до Маслодобивния
завод. Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното: Община
Провадия ще предприеме мерки за почистване на падналата ограда. В бюджета на
Община Провадия няма заложени средства за ремонт и/или изграждане на нова ограда
през 2016 година.
Относно: за възстановяване на „Минерални бани” - окосяване,изчистване на алеите
и поставянето на пейки за почивка.
Уважаеми г-н Илиев,
Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното:
Възстановяването на парк „Минерални бани” т.е. окосяването на градинките и
почистване на алеите е започнало. С голяма косачка са окосени зелените площи, докъдето
може да достигне, а останалата част ще се извърши от работници с храсторези в началото
на месец август. Относно въпросът за поставянето на пейки за почивка на деца и
възрастни, както и възстановяване на алеите - няма заложени средства в бюджета на
Община Провадия за тази година. Срокът, в който ще бъдат почистени зелените площи и
алеи е 31.08.2016 г.
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Към снощна дата от северната част т.е. главния път, като минете покрай
„Минерални бани”, не съм забелязал да е почистено около, говоря за алеите. Слизах в
долната част, която е в края на „Минерални бани”, ако така мога да го нарека към
Маслодобивния завод, там е частично окосено. От двата отговора разбирам, че парк
„Минерални бани”, който е заложен в Стратегията за развитие на община Провадия, като
един от важните паркове за града, отново няма да бъде възстановен и така да кажем
отново ще остане в същото положение.
Имам един въпрос. Той е към председателя на ОбС Провадия. Известно Ви е, че
беше извършена ревизия от Държавна финансова инспекция в община Провадия.
Въпросът ми е следния: Съгласно Закона за държавна финансова инспекция и правилника
за прилагане при установяване на нарушение докладът, одитният доклад, окончателният
се изпраща в ОбС Провадия за запознаване. Общинските съветници, за да могат да се
запознаят с резултатите от извършената финансова инспекция. Въпросът ми е: Има ли
получен в ОбС Провадия одитен доклад от Държавна финансова инспекция? Ако има,
това означава, че щом е получен и изпратен до ОбС, има нарушение. Ако има, защо до
момента, този доклад, не е предоставен за запознаване, да се запознаят общинските
съветници? И ако е получен, кога е получен? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще направя справка и ще Ви отговоря. Да, има. Ще направя справка и ще Ви
отговоря. Този доклад стана прословут. Всеки го знае този доклад наизуст, особено Вие.
Вие го тълкувахте и го разнищвахте отвсякъде. Аз мисля, че се доизказахте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Става въпрос за спазване на българското законодателство. Цитирах Ви Закона за
държавна финансова инспекция и правилника за прилагане на закона. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, преди няколко заседания говорихте едни небивалици, едни закани,
едни чудесии, че Вие юли месец няма да бъдете общински съветник, защото кмета на
община Провадия и общинските съветници на БСП щели да влизат в затвора. Благодаря.
Нещо такова беше. В такъв смисъл беше. Да, извинявам се, ако не съм го изтълкувал
правилно, но така мисля, че беше. Да, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Току-що бяха отправени пълни лъжи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ако съм излъгал нещо, или съм нагрубил някого, моля за извинение.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Не съм заплашвал никого. Има протокол. Може да прочетете. Много добре. В
протокола може да прочетете много добре.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Какво казахте Вие? Защо не цитирате думите си?”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Казах, тогава, че по този начин не може да се работи в ОбС Провадия. И, ако така
продължава, аз ще напусна този ОбС. Това казах. Къде виждате Вие заплахата? Четете
протокола. Не отправяйте подобни лъжи в общественото пространство. Тава са чисти
лъжи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Тогава да смятам ли, че общински съвет и общинска администрация са се
променили, като начин на работа и т.н., защото все още сте общински съветник? Това са
дребнави неща. Г-н Филев, заповядайте.”
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
По отношение на въпроса за „Минерални бани” и оградата. Наистина съм
отговорил така, че средства няма. Вие всички знаете как се приема бюджета. Общо взето,
администрацията е откликнала на всички искания на граждани за тротоари, за спортни
площадки, за детски площадки. Специално за „Минерални бани” при нас няма подписки,
няма желания на граждани. Ако има такива искания, ще се търсят средства или от
външно финансиране, или собствени средства.
Сега искам да коментирам това, което г-н Ивайло Илиев каза, на предното
заседание на ОбС, по отношение на кабелите, че един вид общината дава възможност.
Как? Кажи го точно как е? Кажи точно какво каза? Вменено беше на общината, че
узаконява обекти, които са извършени. Сега, искам да кажа, че Вие внушавате на хората
това, което Вие сам правите. 2010 год., г-н Илиев, пише едно писмо до кмета на
общината, че иска да преустрои гаража си за счетоводна дейност и обвинява тогава кмета,
че извършва с него политическа разправа, че той нищо не е правил по гаража, само
козметични промени. Резолюцията на кмета Георги Янев е: Да се действа по закон, а на
едно от писмата пише-Защо лъже? Февруари месец е подадено искането за
преустройството. Разрешението за строеж е издадено на 19 август, а кметът е разпоредил
тогава да се заснеме обекта. Обектът е заснет и са подписани длъжностните лица, кога е
свършено нещото. Много преди да се поиска разрешението за преустановяване. Г-н
Илиев, много Ви моля, не обвинявайте администрацията в действия, които Вие сам
правите. Тя не ги прави.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания на общински съветници има ли? Питам, може някой да не се е
изказал. После ще има нападки и упреци. Преминаваме към следващата точка.”
Четиринадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и предложения на граждани има ли? Няма. Закривам
заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Общинския
съвет Провадия в 13.00 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 №590
решение №10-170
№

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

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 №588
решение №10-171
№

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

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 №585
решение №10-172
№

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

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 №550
решение №10-173
№

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

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

65

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №548
решение №10-181
№

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

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 №579
решение №10-186
№

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

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 №582
решение №10-188
№

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

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 №597
решение №10-191
№

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

Против Възд.се
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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