П Р О Т О К О Л № 22
Днес, 29.05.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Иво Райчов Гочев
9. Йордан Иванов Михалев
10. Капка Ангелова Радева
11. Кръстю Василев Кръстев
12. Лидия Николаева Димитров
13. Милена Иванова Драгнева
14. Наталина Младенова Златева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. Общинският съветник
Димитър Тунчев Димитров е уведомил за отсъствието с вх.№1183/26.05.2017 г..
В началото на сесията ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към
кмета на община Провадия на общинските съветници г-н Дамян Неделчев и г-жа
Хюлия Мустафова. Има писмен отговор и на г-н Ивайло Илиев, но той не присъства в
залата.
Кворумът е деветнадесет общински съветници.”
Кворум: 19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям влиза в залата. /09.03 ч./
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Откривам двадесет и второто заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№22 от 15.05.2017 г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за
дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска
дейност на територията на община Провадия. /вх.№1091
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2.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№1089
3.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2016 г.
/вх.№1165
4.Информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически увреждания
за 2016 г. /вх.№1161
5.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2016 г. /вх.№1162
6.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2016 г. /вх.№1168
7.Докладни записки с вх.№1144, 1145, 1146, 1149, 1150, 1154, 1157, 1158, 1159,
1160, 1163, 1169, 1170.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка седем от проекта за дневен ред да бъдат допълнени
докладни записки с вх.№1171, 1172, 1180, 1181.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове,
Преди една седмица внесох искане за разглеждане на организацията,
провеждането и резултатите от референдума. Мисля, че за такова важно събитие,
като допитването до народа, е редно да отделим време. Моля в някаква форма да бъде
включено в дневния ред на сесията. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, Вашето искане, което ще прочета на микрофон е следното:
Искане от Дамян Ташев Неделчев-общински съветник в ОбС Провадия с вх.№1178 от
22.05.2017 г. „Моля на заседанието на Общински съвет Провадия, което ще се
проведе на 29.05.2017 год. да се разгледа организацията, провеждането и резултатите
от референдума, проведен в Община Провадия на 14.05.2017 год.”
Това е искането от г-н Неделчев-общински съветник в ОбС Провадия. Считам,
че това искане би трябвало да се обсъди първо на комисии. Да бъде разгледано на
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комисии, след което да бъде разгледано на сесия на ОбС. Това е моето мнение.
Заповядайте, г-н Неделчев.”
Кворум:20
Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на заседанието на ОбС
Провадия от 09.07 ч.
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател,
Какво ще разгледаме на комисиите, което не може да се чуе тук? Питахме
народа, а сега ще мислим какво ще кажем на следващата сесия? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми докторе,
Такива са ни правилниците. Не мога аз да бъда днес на заседание на ОбС и
изневиделица, като гръм от ясно небе, да ми се предлага нещо. Искам комисия. Такъв
ни е правилникът. Не могат да се предлагат неща. Какво има толкова да се обсъжда?
Какво има да се обсъжда? Защо не са излезли хората да гласуват? Това ли да го
обсъждаме? Да си губим времето с глупости. Ще си мине през комисия, ако
комисиите го разрешат това нещо, да се гледа. Тогава ще се гледа и да се чуе и
становището на съответните комисии. Много е прав г-н председателя. Съгласно
правилника това нещо трябва да мине през комисии.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми г-н Гочев,
Има направено предложение от наш колега с правото да направи това
предложение. Г-н Гочев, ако сте възмутен от неговото поведение, че предлага нещо в
момента за разглеждане, мисля, че при нас е масова практика в последната минута,
дори на вратата, да ти връчат докладна записка и да се предложи за разглеждане тук,
без предварително да има някакво обсъждане и т.н. И все пак, думичката „глупости”
за едно мероприятие от такъв мащаб не е уместна.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз предлагам нещо друго, колеги. Нека искането от Дамян Ташев Неделчев да
бъде включено в точка осем-Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници. Това е моето предложение. Тъй като самото искане не съдържа в себе си
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проект за решение. Можем да го коментираме, според мен, в точко осем-Изказвания,
питания и отговори на питания на общински съветници.
Нека да гласуваме предложението на д-р Дамян Неделчев да бъде включено в
дневния ред. В точка седем ли казахте д-р Неделчев? Под някаква форма казахте.
Добре. Тогава остава моето предложение в точка осем.
Който е съгласен искането на г-н Дамян Ташев Неделчев с вх.№1178 от
22.05.2017 г. да бъде включено в точка осем-Изказвания, питания и отговори на
питания на общински съветници, моля да гласува.
Гласуване: 17-„за”, 3-„против”, 0-„възд.се” Приема се. Искането ще бъде
включено в точка осем-Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Няма. Подлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието към точка докладни
записки на докладни записки вх.№1171, 1172, 1180, 1181, както и в точка осем да
бъде включено искането на д-р Дамян Неделчев с вх.№1178/22.05.2017 г. Който е
съгласен с предложениeто, направено от г-н Атанасов и предложението на г-н
Неделчев, моля да гласува.
Гласуване: 20-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.”
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска
дейност на територията на община Провадия. /вх.№1091
2.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№1089
3.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2016 г.
/вх.№1165
4.Информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически увреждания
за 2016 г. /вх.№1161
5.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2016 г. /вх.№1162
6.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2016 г. /вх.№1168
7.Докладни записки с вх.№1144, 1145, 1146, 1149, 1150, 1154, 1157, 1158, 1159,
1160, 1163, 1169, 1170, 1171, 1172, 1180, 1181.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници в това
число искане с вх.№1178/22.05.2017г., отправено от Дамян Ташев Неделчевобщински съветник в ОбС Провадия.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на
търговска дейност на територията на община Провадия
а/№1091-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за
изменение и допълнение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на
търговската дейност на територията на община Провадия, приета с решение №15158/24.09.2008 г., изм. и доп. с решения №18-216/22.12.2008 г., №20-229/27.01.2009 г.
и №13-228/27.10.2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 375
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Изменя „Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговската
дейност на територията на Община Провадия”, приета с решение №15-158/
24.09.2008 г., изм. и доп.с решения №18-216/22.12.2008 г., №20-229/27.01.2009 г. и
№13-228/27.10.2016 г., както следва:
§1.Отменя в чл.25, т.7 със следния текст:
„7. удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Провадия
по чл.87, ал.6 от ДОПК с актуална дата не по-късна от 7 дни преди датата на подаване
на искането по т.1“.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението от настоящото решение.
Втора точка – Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия
а/№1089-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за
изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Провадия, приета с решение №4-40 по Протокол
№4/12.02.2008 г., изм. и доп.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Има техническа грешка в проекта
за решение, като „1.4 Създава нова ал.7” следва да се чете „1.4 Създава нова т.7”
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Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 376
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.9 от Закон за местните данъци и такси и чл.5, ал.1, т.6 от
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”,
Общинският съвет Провадия:
1.Приема изменения и допълнения в Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия, както следва:
1.1.Отменя чл.4, ал.1 т.4;
1.2.Отменя чл.4, ал.1 т.5;
1.3.Отменя чл.46, ал.4, т.6;
1.4.Създава в чл.46, ал.4 нова т.7: “кучета, които придружават или охраняват
селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект“.
1.5.Отменя §4.1. от ПЗР.
1.6.В Приложение №1/към чл.53/ в раздел „Стопански услуги“:
1.6.1.В т.009 числото „90“ се заменя е числото „20“
1.6.2.Създава нова т.009Б: „Издаване на два броя холограмни стикери за
таксиметров автомобил” - 30 лв.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Трета точка – Информация за дейността на Домашен социален патронаж за
2016 г.
а/№1165-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2016
г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №22 – 377
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2016 г.
Четвърта точка – Информация за дейността на Дом за възрастни хора с
физически увреждания за 2016 г.
а/№1161-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
увреждания за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз имам едно питане, свързано само със самата докладна. В кои клубове се
плаща на хората да ги отварят и как става назначаването? Тази информация ни
интересува.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, Вашето питане касае следващата докладна записка.”
Изказване на Димо Димов
„Извинявам се, да.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Неделчев,
заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Ще зачета част от докладната: ”Осъществяват се дейности, свързани с
културно-масова работа, организиране на тържество по повод честването на
национални, светски и църковни празници.” Кой осъществява това? Кой е последният
празник, който е отбелязан и какво е включвало това?
Трябва да се извиня, първо, на ОбС, не можах да присъствам на комисиите, но
моите наблюдения са, че този текст не отговаря на истината.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Все пак да си задам коректния въпрос. Тук пише, че са настанени пет човека
през 2016 г., като сме имали вече заповед за прекратяване настаняването на хора.
Въпросът ми е: Как са били настанени тези пет човека?”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Г-н Димов, след получаване на заповед от министъра за прекратяване на
назначаването, не назначаването, а настаняването на хора в Дом за възрастни хора с
физически увреждания, ако можем да говорим за нарушение на заповедта, тя е
нарушавана от директорите на Дирекции „Социално подпомагане”, които издават
съответните заповеди и аз, като кмет, ги изпълнявам.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Полизанова ще отговори на въпроса на г-н Неделчев.”
Изказване на Милена Полизанова- зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Относно осъществявани дейности, свързани с културно-масовата работа в Дом
за възрастни хора с физически увреждания. Там, където имаме ние информация.
Първо, на последния въпрос. Последният празник, за който ние имаме информация,
това е Великден, който всички празнуват, така и в дома. Трети март също беше
отбелязан с кратка програма. За деня на възрастните хора бяха поканили, освен
общинска администрация, Съюза на пенсионерите и присъствахме. Табло
действително има. Сега, това, което ние имаме информация и сме присъствали е това,
което аз мога да кажа до момента.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Реално в самата докладна е написано едно нарушение, което е извършено. Аз
така го разбирам, че са настанени тези пет лица след заповедта за прекратяване
настаняването. Не знам как да реагираме по този въпрос? Въпросът ми е: Как да
реагираме?”
Изказване на Милена Полизанова- зам.-кмет на община Провадия
„За настаняване на други потребители кметът на община Провадия не е издавал
такава заповед след забранителната заповед, която имаме от Агенция „Социално
подпомагане”. В месец март, в периода 28-29 март беше извършена цялостна
проверка на Дома за възрастни хора от Агенция „Социално подпомагане”.
Разгледаха всички документи на всички потребители. Тези допълнителни хора, след
забранителната заповед, установиха, че са настанени със заповед на Дирекция
„Социално подпомагане” град Провадия. За някои от потребителите има и
разрешение от РДСП Варна. Така, че АСП е констатирало. Разговарях с
8

инспекторите. Те казаха, че действително това са крайно нуждаещи се хора и
държавата не е могла да реагира и да им намери подходящо място, затова ги
настаняват след забранителната, тяхна забранителна заповед, те са си в правото си.
Но кметът на община Провадия не е настанявал никого и няма право да го направи
това законово.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и становища по докладната има ли? Не. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
17 гласа „за”, 1-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 378
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
увреждания за 2016 г.
Пета точка – Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2016 г.
а/№1162-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Димов, имахте питане в предната точка. Не е ли за тази
докладна? Извинявам се. Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 379
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2016 г.
Шеста точка – Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания за 2016 г.
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а/№1168-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Заповядайте, г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги, стигнахме до правилната докладна. Въпросът ми: В кои
клубове се плаща хората да ги отварят и как става назначаването? Имаме такъв
въпрос, отправен към нас, за това питам.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Димов,
По памет, имаме трима човека назначени в пенсионерските клубове в град
Провадия в щатното и един по програма. Това са хората, на които се изплаща
възнаграждение за работа в пенсионерските клубове. Назначени са. На този етап, не.
Ако питате за Бързица, те идваха. Разговаряли сме, обяснил съм им подробно какво и
как трябва да се извърши. В населените места можем да сложим хора, само, ако има
подходящи програми от Бюрото по труда и съответно подходящи лица в съответното
населено място. Няма как, ако дадено лице иска да бъде назначено там, да стане,
защото нямаме вакантни места.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 380
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания за 2016 г.
Седма точка – Докладни записки
а/№1144-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имотпублична общинска собственост
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 381
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за ветераните от
войните, чл.12, ал.3 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия:
І.Предоставя на „Съюз на ветераните от войните“ - Провадия и „Съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва“ - Провадия безвъзмездно за управление
за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора недвижим имот,
находящ се в гр.Провадия, ул. „Дунав“ №39, област Варна, а именно: помещение
№418, с площ от 15 кв.м., намиращо се на четвъртия етаж от четириетажната
административна сграда на Община Провадия, при граници за помещението помещение №417, помещение №421, коридор, която административна сграда е със
застроена площ 1258 кв.м., изградена в имот планоснимачен №879 с площ 2680 кв.м.,
включен в урегулиран поземлен имот №V в квартал 59 по плана на гр. Провадия, при
граници за имота: улица „Иван Вазов“, парк, площад, улица „Дунав“, съгласно Акт за
публична общинска собственост №1192 от 08.11.2006 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №194, т.XII, вх. рег. №5582 от 20.11.2006 г.
ІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
б/№1145-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имотпублична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 382
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.46,
ал.1 от Кодекса на труда, Общински съвет Провадия:
І.Предоставя на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ - Варна
безвъзмездно за управление за срок от 5 години, считано от датата на сключване на
договора недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, ул. „Дунав“ №39, област Варна,
а именно: помещение №320, с площ от 15 кв.м., намиращо се на третия етаж от
четириетажната административна сграда на Община Провадия, при граници за
помещението - коридор, помещение №321, коридор, която административна сграда е
със застроена площ 1258 кв.м., изградена в имот планоснимачен №879 с площ 2680
кв.м., включен в урегулиран поземлен имот №V в квартал 59 по плана на гр.
Провадия, при граници за имота: улица „Иван Вазов“, парк, площад, улица „Дунав“,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1192, вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №194, т.XII, вх. per. №5582 от 20.11.2006 г.
ІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
в/№1146-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имотпублична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Михалев.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Сградата на т.нар. ОДК, а сега Център за подкрепа за личностно развитие
винаги е била с предназначение за ползване от децата на общината. Нямам нищо
против това на БЧК да им осигурим помещение, но в образованието в момента текат
доста динамични процеси. Т.нар. Наредба за приобщаващо образование по силата и
по Закона за предучилищно и училищно образование, Център за подкрепа за
личностно развитие, може, казвам може, защото в момента нещата не са изяснени, да
приеме и част от функциите на Ресурсния център. Във Варна досега съществуваше т.
нар.Ресурсен център, който работеше с децата със специални образователни
потребности. Този център вече няма да има такива функции и дейностите ще бъдат
изнесени по места т.е. в общините. Съответно училищата нямат такъв ресурс за
назначаване на тези учители, тъй като броят на децата, които са на ресурсно
подпомагане определят и щата т.е. дали училището има право на ресурсен учител или
няма право на ресурсен учител. Затова правя следното предложение: Срокът, за който
ще се отдадат тези две помещения в ОДК да не бъде пет години, защото това е доста
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дълъг период, през който, най-вероятно, ще настъпят различни промени. Срокът за
отдаване под наем да бъде една година и съответно през тази една година да се
потърси подходящо помещение за предоставяне на БЧК. Т.е. предлагам срокът да
бъде намален на една година.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Ние в проекта за решение сме предложили пет години. Става въпрос за двете
тавански помещения. Ако възникне такава необходимост и ОбС вземе такова
решение, съгласно договорите, които ние подписваме с нашите наематели, можем в
едномесечен срок да ги прекратим. Не възразявам и да стане една година. Можем да
го удължим следващата година. Ще подадат. Те имат интерес. Въпросът е, че в БЧК
там предимно деца са активистите.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Който е съгласен с предложението на г-н Михалев,
срокът за предоставяне под наем на двете помещения на БЧК да бъде едногодишен,
моля да гласува. Гласуване: 12-„за”, 1-„против”, 7-„възд.се” Предложението на г-н
Михалев се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-15
„против”-1
„възд.се”-4
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетото предложение
поименно и от общо 20 с 15 гласа „за”, 1-„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 383
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.2 от
Закона за българския червен кръст, Общински съвет Провадия:
І.Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 1 /една/ година, считано от
датата на сключване на договора на БЧК - Областен съвет Варна следния обект,
находящ се в град Провадия, община Провадия, област Варна - собственост на
Община Провадия, съгласно АПОС №1650/15.05.2014 год., вписан в служба по
вписвания при Районен съд Провадия под №11, том VI, вх.рег.№2226, дв. вх. peг.
2225 от 16.05.2014 год., изменен с Акт №1666 за поправка на акт за публична
общинска собственост №1650/15.05.2014 год. от 01.10.2014 год., вписан в Служба по
вписвания при Районен съд Провадия под №72, т.XII, вх.рег. №4424, дв. вх. peг. 4418
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от 02.10.2014 год., а именно: две тавански помещения с обща застроена площ 39.20
кв.м. от двуетажна сграда с обща застроена площ 177 кв.м., изградена в УПИ-І в кв.59
по плана на гр.Провадия, при граници за дворното място: ул.„Св.Св. Кирил и
Методий“, УПИ-VII, УПИ-V и ул. „Иван Вазов“.
ІІ.Помещенията се предоставят за клубна дейност, работа с младежи и офис на
специалисти от БЧК.
ІІІ.Всички разходи, свързани с обикновеното ползване на вещта /такси за
отопление, ел. енергия, вода и др./, както и разходите за текущи ремонти и поправки
на повреди да бъдат за сметка на БЧК - Областен съвет Варна.
ІV.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще изразите ли отрицателен вот? Не.”
г/№1149-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на 255 кв.м, идеални части и утвърждаване на продажната цена на
общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ придаваема
част към част от урегулиран поземлен имот /парцел/ VII-257 /седем - двеста петдесет
и сем /, в кв.51 /петдесет и едно/ по регулационния план на с.Блъсково по АОС №
1841/04.05.2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 384
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия;
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Станчо Йорданов
Ангелов, ЕГН …………. с постоянен адрес в с.Блъсково, общ.Провадия, обл. Варна,
ул. „Десета” №3 собственик на дворно място, съгласно нотариален акт, вписан в
служба по вписванията при Районен съд - Провадия под №73, том VII, дело №1284,
вх. регистър №3162/10.06.2016 г., с площ от 340 /триста и четиридесет / кв.м.,
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включено в урегулиран поземлен имот №VII - 257 /седем - двеста петдесет и седем / в
кв.51 /петдесет и едно/ по регулационния план на с.Блъсково по отношение на
недвижим имот, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, съставляващ
придаваема част към част от VII - 257 /седем - двеста петдесет и сем/, в кв.51
/петдесет и едно/ по регулационния план на с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна
при граници и съседи: улица, УПИ VII, УПИ VI-256 като продава на Станчо
Йорданов Ангелов, ЕГН ……….. с постоянен адрес в с.Блъсково, общ.Провадия,
обл.Варна, ул.„Десета” №3, собствените си 255 кв.м. /двеста петдесет и пет квадратни
метра/ идеални части от имота, съгласно Акт за общинска собственост №1841
/04.05.2017г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен съд
Провадия под №181, том III, дело №566, входящ регистър №1370, двойно входящ
регистър №1353/05.05.2017г.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 1434 лв.
/хиляда четиристотин тридесет и четири лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в залата.
д/№1150-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно утвърждаване на промени в транспортната схема на община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Михалев.”
Кворум:20 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
Изказване на Йордан Михалев
„Уважаеми г-н кмет,
Колеги, общински съветници,
Във връзка с транспортната схема искам да споделя мнение и да направя
предложение. Става въпрос за промяната в маршрутното разписание №4, където се
обединява автобусна линия №4 и автобусна линия №9 с мотива, че те двете линии
тръгват в приблизително еднакво време. Разликата е 20 минути - 17.30, 17.50.
Времето на пътуването на жителите, най-вече в началото на маршрутната линия това са Кривня, Равна, се увеличава от 70 мин. на 100 мин. Другият проблем, който
възниква. Досега тази линия имаше връзка с автобуса за Варна. Т.е. в 18.45ч.
автобусът от Провадия за Варна приемаше жителите, които си ходеха по селата, но
живеят във Варна, можеха да ползват тази връзка. Сега тази възможност отпада,
защото автобусът по новото разписание ще дойде в Провадия в 18.50 ч. Възможната
връзка за Варна е 19.43ч. т.е. пътниците, които пътуват по това направление и се
прикачват към посока Варна трябва да изчакат, така да се каже, в рамките на
приблизително един час. В тази връзка, взето ли е становището на кметовете на
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населените места Кривня, Равна, Неново, Черковна, чиито жители ще бъдат, бих
казал ощетени с по-дългия маршрут? И съответно, не знам, но това е възможно да се
отрази и на цената на билета. За мен тази промяна с тези мотиви е неприемлива,
затова предлагам в решението маршрутното разписание, което касае №4 да не бъде
прието, да отпадне, а да си остане стария график с разписания №4 и №9. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Аз имам въпрос към вносителя на докладната, относно следното: По време на
комисиите от страна на общинска администрация беше изказано мнение, че искането
на някои от учителите е неправомерно за промяна на маршрута, тъй като те
напрактика, ако искат да се скъси това време т.е. по-рано да тръгват, т.е. те имат
възможност да тръгват по-рано, общинска администрация заяви, че това разписание е
направено на база работното време на преподавателите и считам, че не е коректно да
искат да си тръгнат по-рано. Тъй като те напрактика трябва да работят до по-късен
час, ако правилно съм разбрал? В тази връзка въпросът ми е следния: Как се
регламентира работното време на преподавателите и напрактика искането им
коректно ли е на база рагламента за работно време или не? Това ми е въпросът, ако
сте ме разбрали правилно. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Аз ще отговоря на въпроса на г-н Михалев. Г-жа Полизанова ще отговори на
вашия, г-н Николов.
Г-н Михалев, прав сте, че пътуването се увеличава и от 70 става на 100 мин., но
искам да Ви уверя, че абсолютно всички кметове са запознати с новото маршрутно
разписание. Потърсено е тяхното мнение и освен кмета на Комарево друг становище
не е дал. И имаме становище на кмета на Манастир за другото разписание. Да, те са
съгласни. Относно това, че няма да има връзка с Варна. По новите маршрутни
разписания, които ги гласувахте преди около два, три месеца, там автобусът е 18.55
ч., който тръгва от Провадия за Варна. Точно затова сме го изтеглили 17.10 ч. да
тръгне, за да може, когато дойде тук за пет минути хората да се прехвърлят на
автобуса за Варна.”
Изказване на Йордан Михалев
„След като кметовете на населени места са съгласни, оттеглям предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Полизанова, заповядйте.”
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Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Работното време на учителя се формира, съгласно годишен хорариум от часове,
лекторски часове, седмично разписание и всички други произтичащи задължения от
законовата уредба т.е. СИП, ЗИП, проект „Твоят час”, втори час на класа,
педагогически съвети, модулно обучение. Най-малко заетостта на един учител през
седмицата трябва да бъде шест часа, като работното време е осем часа. Два часа се
дава за самоподготовка, където никъде не е регламентирано в закона тези два часа за
самоподготовка, къде да се проведат. Дали в дома или в училището?
Относно питанията на учителите, това най-вече касае учителите в село
Снежина. Във връзка с тяхно искане, аз лично направих една работна среща с
директорите на училищата в село Градинарово, село Снежина и село Блъсково, като
изисках всички графици и учебната програма, по която учат. Има утвърдени графици
от директорите и те трябва да се спазват. Зная какво е искането на учителите в село
Снежина. Те искат автобусът да тръгва в 13.30 ч. от селото, само че обществената
транспортна схема тя не се прави само за няколко учители. Автобусът тръгва в 13.30
ч. от Провадия и 14.30 ч. тръгва по обратния маршрут. При това прави връзка и с
пристигащите от град Варна. Работно време 14.30 ч. е съвсем оправдано за един
български учител. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение от общо 20 с 19
гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 385
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.5 от Закона за
автомобилните превози и чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси (изд. от Министъра на транспорта и съобщенията,
обн., ДВ, бр.32 от 29.03.2002г., в сила от 29.03.2002г.,...., изм. и доп., бр.44 от
10.06.2011 г.), Общински съвет Провадия:
1.Утвърждава промените в Общинската транспортна схема за осъществяване на
обществени превози на пътници на територията на община Провадия, приложени към
настоящата докладна.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
е/№1154-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно определяне размера на основните месечни трудови
възнаграждения на кметовете на кметства
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение от общо 20 с 19
гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 386
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и ПМС №67/2010г., Приложение №5,
Общински съвет Провадия:
1.Определя размера на основните месечни работни заплати на кметовете на
кметства в Община Провадия, считано от 01.06.2017г., както следва:
Кметство
Блъсково
Бозвелийско
Житница
Г радинарово
Снежина
Славейково
Манастир
Комарево
Петров дол
Храброво
Добрина
Черковна
Овчага
Тутраканци
Кривня
Венчан
Черноок
Златина
Равна
Бързица

Кмет на населено място
Антон Бисеров Златев
Живко Николов Панев
Марин Христов Демирев
Симеон Андреев Андреев
Ахмед Ахмед Идриз
Михаил Георгиев Терзиев
Стоян Проданов Георгиев
Димо Калушев Тодоров
Добромир Добрев Пенчев
Александра Нанева Симеонова
Димитричка Тошкова Дичева
Румяна Светославова Николова
Татяна Димитрова Вълчева
Росен Иванов Горанов
Дора Радева Кирякова
Димитър Станков Димитров
Анифе Зийнел Ахмед
Иван Йорданов Иванов
Борислав Николаев Бойчев
Галя Иванова Тодорова

ОМЗ
885.00
885.00
785.00
785.00
695.00
665.00
645.00
645.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
615.00
615.00
615.00
615.00
615.00
615.00

2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще обяснявате ли отрицателен вот? Не. Обявявам 10 мин. почивка.”
Почивка от 10.05 ч. до 10.15 ч.
Кворум: 15
Общинските съветници Димо Димов, Диан Николов, Дамян Неделчев, Мустафа
Али, Хюсни Адем не присъстват в залата.
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ж/№1157-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ се
в землището на село Блъсково, община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважеми общински съветници,
В т.2 от решението „Определя продажна цена” да се чете „Определя начална
тръжна цена за описания в т.1 недвижим имот” и накрая се добавя „без ДДС”.
Кворум:20 Общинските съветници Димо Димов, Диан Николов, Дамян
Неделчев, Мустафа Али, Хюсни Адем влизат в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз имам един въпрос. Доколкото съм запознат, когато се касае за земеделки
земи, мисля, че не се начислява ДДС, както и на прилежащите терени на сгради,
които са строени шестдесет месеца преди датата на продажбата. Дали това е така или
не е така? Не е ли по-правилно, да се изпише, че доставката е освободена от ДДС.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 387
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на Община Провадия, находящ се в землището на село
Блъсково, ЕКАТТЕ 04457, Община Провадия, Област Варна, съгласно Акт за частна
общинска собственост №1842 от 09.05.2017г., вписан с вх.peг. №1389 от 10.05.2017г.,
Акт №188, т.III д.№574/2017г. в служба по вписвания в Агенция вписвания
Провадия, а именно: друга селскостопанска територия, целия с площ от 8,329 дка
/осем декара триста двадесет и девет кв.м./ кат.IV /четвърта/, съставляващ имот
№000258, /нула, нула, нула, две, пет, осем/ с начин на трайно ползване „друга
селскостопанска територия“ при граници и съседи: имот №000112-полски път, имот
№000164-път IV клас, имот №0009003-полски път, имот №009006-стопански двор,
имот №000164-път IV клас, имот №000073-водно течение.
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2.Определя начална тръжна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
4830.00 лв. /четири хиляди осемстотин и тридесет лева/ без ДДС.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:18 Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев и Мустафа Али
Ибрям не присъстват в залата.
з/№1158-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на град Провадия, община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Мустафа Али има обявен конфликт на интереси, поради което няма да
участва в обсъждането и гласуването по тази докладна. Допълнения от страна на
вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не.
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 №22 – 388
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава, недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в
землището на град Провадия с ЕКАТТЕ 58503, Община Провадия, Област Варна, а
именно: друга селищна територия с площ от 0,817 дка/ осемстотин и седемнадесет
кв.м./ по скица и 0,820 дка /осемстотин и двадeсeт кв.м./ по АЧОС №428/ 29.08.2000
г., кат.III /трета/, съставляващ имот №000115, /нула, нула, нула, едно, едно, пет/ с
начин на трайно ползване /друга селищна територия/, при граници и съседи: имот №
000107-гробище; имот №180002-залесена територия; имот №000105-залесена
територия, съгласно АЧОС №428/29.08.2000г., вписан в Агенция по вписванията при
Районен съд Провадия с вх. рег. №1710/11.07.2002г., под №2, т.V, н.д.№840/2002г. на
„Гиди М“ ЕООД, ЕИК200230277 с адрес на управление ул.“Македонска“ №4,
гр.Провадия, Община Провадия, Област Варна с управляващ Мустафа Али Ибрям, в
качеството му на собственик на законно построена върху описания имот сграда,
съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията при Районен съд
Провадия вх.регистър №1691 от 26.05.2017г., двойно вх.регистър 1672 от 26.05.2017
г., акт №173, том ІV от 2017 г.
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2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот на настоящото
решение в размер на 2445,10 лв. /две хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и
десет ст./.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
и/№1159-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. 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 №22 – 389
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов, чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева с адрес: гр.Провадия, ул.”Цар
Освободител” №132 в размер на 610.00 лв. /шестстотин и десет лева/.
2.Средствата за финансово подпомагане по т.1 да се осигурят от бюджета на
община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
по организация изпълнението на настоящото решение.
Кворум:20 Общинските съветници Дамян Неделчев и Мустафа Али
присъстват в залата.
й/№1160-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на граждани
с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 390
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Златка Стоянова Кунчева, с адрес: гр.Провадия, ул. „Цар
Освободител” №59 се отпуска парична помощ, в размер на 400,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Димка Янкова Иванова, с адрес: с.Венчан, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Петър Петров Дойчев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Георги
Димитров” №16 се отпуска парична помощ, в размер на 250,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Димчо Илиев Великов, с адрес: гр.Провадия, ул. „Райко
Даскалов” №4, вх.А, ет.1, ап.1 се отпуска парична помощ, в размер на 450,00лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.4.На лицето Веселин Параскевов Кунчев, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”,
бл.14, вх.Г, ет.5, ап.60 се отпуска парична помощ, в размер на 450,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Веселина Ненова Ташева, с адрес:гр. Провадия, ул. „Цар
Освободител” №95, вх.В, ет.1, ап.3 се отпуска парична помощ, в размер на 500,00лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени е Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето Вълчо Николов Панев, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”, бл.3,
вх.А, ет.6, ап.17 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент.
2.2.На лицето Али Меймед Меймедали, с адрес: с. Снежина, общ.Провадия не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен
инцидент.
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2.3.На лицето Лилия Василева Димитрова, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”,
бл.2, вх.Б, ет.5, ап.35 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии
за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди липсва приложен разходооправдателен документ за извършени разходи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на обшина Провадия.
к/№1163-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, одобряване извършени разходи за храна на бездомни лица през зимен
сезон 2016/2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 391
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за храна и комунално битови услуги на
бездомни лица в размер на 777,76 /седемстотин седемдесет и седем лв. и седемдесет
и шест ст./ и същият да бъде за сметка на бюджета на община Провадия - дейност
„Домашен социален патронаж”.
л/№1169-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно внесена докладна записка от д-р Светослав Неделчев Неделчевуправител на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Тук е д-р Неделчев. Ще дам думата
на председателите на постоянни комисии, за да прочетат становищата. Г-жа Елина
Димитрова.”
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 5 гласа „за” , 0-„възд.се”, 0-„против” прие следните предложения:
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1.Приема докладна записка с вх.№1152/11.05.2017 г. от д-р Светослав
Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД, относно предприети
неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви
План за стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Блага Петрова.”
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 4 гласа “за”, 1-„възд.се”, 0-„против” приема докладната записка.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Милена Драгнева.”
Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 5 гласа „за”, 1-„възд.се”, 0-„против” приема докладната записка с
предложението да се задължи управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да
изготви План за стабилизиране финансовото състояниe.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстю Кръстев.”
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 5 гласа „за” , 1-„възд.се”, 0-„против” прие следните предложения:
1.Приема докладна записка с вх.№1152/11.05.2017 г. от д-р Светослав
Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД, относно предприети
неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви
План за стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Стоян Гигов.”
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 5 гласа „за” , 0-„възд.се”, 0-„против” прие следните предложения:
1.Приема докладна записка с вх.№1152/11.05.2017 г. от д-р Светослав
Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД, относно предприети
неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви
План за стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Капка Радева.”
Капка Радева-зам.-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Комисията с 5 гласа „за” , 0-„възд.се”, 0-„против” прие следните предложения:
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1.Приема докладна записка с вх.№1152/11.05.2017 г. от д-р Светослав
Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД, относно предприети
неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви
План за стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Николов,
заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Аз много се извинявам, че ще задам един въпрос, но тъй като по време на
обсъждането на тази докладна в комисиите не присъства никой от ръководството на
болницата, наистина д-р Светослав Неделчев беше уведомил, че е ангажиран, затова
ще си позволя тук да помоля него или например тук е и главният счетоводител на
болницата да коментира една точка. Тя е свързана с това, че в докладната се
коментира - тежко финансово състояние на болничното заведение. Моята молба е, по
възможност, от Ваша страна да дадете някакво становище по това: Какво разбираме тежка финансова? Защото, тук по време на комисиите се създава атмосферата, че вече
сме на прага на фалит и едва ли не, че оттук нататък става въпрос изобщо дали в
скоро време тази болница ще може да функционира. Молбата ми е за Вашето мнение
до каква степен, ако може по някакъв начин да се окачестви - тежкото финансово
състояние на болницата. Защото едната гледна точка сме я чули, ако може да чуем и
другата. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия”
ЕООД
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н Николов,
Уважаема аудитория,
Благодаря Ви, че ми дадохте възможност да взема отношение по този въпрос.
Като говорим-тежко състояние, наистина сте прав, да уточним, колко е тежко това
състояние. Всяка година след зимния сезон, говоря всяка година през последните две
години, когато спря финансирането от Здравната каса по клинични пътеки
надлимитно, болницата изпада в състояние да не може да си плаща най-вече тока и
част от лекарствата, защото през зимния период ние се отопляваме изклюючително и
само на ел.енергия. Разходите ни са много големи, а приходите са единствено само по
клинични пътеки, тези, които имаме, повтарял съм го многократно. Напрактика
Здравната каса ни изплаща само заплатите. Цялата издръжка на общинското
дружество пада на плещите на общината. Това е през последните две години, от
когато спря да се изплаща надлимитната дейност. Колко е тежко положението найдобре говорят цифрите. Но като цяло, мога да Ви кажа, че аз наследих над 500 000 лв.
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задължения, като 300 000 лв. бяха само за лекарства на „Фьоникс Фарма”. Знаете ли
колко са в момента? 8000 лв., г-н Николов. Останалите 40 000 лв. са лихви и
задължения по делата, които се водят. Едно такова дружество, което за четири години
при що-годе еднакво финансиране успява 300 000 лв. да върне, смятам, че не е
управлявано зле. Но интересен е фактът, че и във Варна, и в София и къде ли не като
отидем - Провадия ни имат, като отличници. Като болница с най-малко задължения, а
в Провадия има някаква голяма тревога, огромна тревога за общинската болница.
Много сме тревожни. А в министерството казват – Как направихте това, че успяхте
да върнете тези пари? Сигурно съкратихте половината персонал? Не, г-н зам.министър, не сме съкратили никого. Въпреки че сега ще се наложи да направим 5%,
даже малко над 5% съкращения. Едно съкращение по-голямо от тези 5% вече би
попречило на функционирането на болницата. Но като цяло този начин на
финансиране на лечебни заведения, общински, не може да доведе до нищо друго. Не
общини, които имат нужда и имат стратегическо място ще имат такива, а общини,
които имат финансова възможност, като Балчик, като Каварна и т.н. Съвсем скоро
имах възможност да се срещна с лекари от други болници. Вярвайте ми, мащабите, с
които имат възможност тези общини да им помагат са огромни. Наистина нашата
община има други приходи. Ние се съобразяваме с тях и това, което може да направи
общината и ОбС, досега го е направил. Аз нямам претенции към общината или към
ОбС. Вие сте били така добри да вниквате в нещата и да помагате, когато е било
нужно. Но нека да разберем, че с този начин на финансиране нещата не могат да се
случат по друг начин. Съвсем скоро имахме среща със зам.-председателя на
надзорния съвет на Здравната каса. Беше максимално откровен. Каза така, във връзка
с 10% намаление на лимита, който се предвижда за варненските болници, това е за
сметка на други болници, които се откриват. Например болницата в Панагюрище,
лошо няма, нека да се откриват такива болници. Аз съм за частното здравеопазване,
но нека то да се финансира по друг начин. Не от общото сиренце да се отделя. За
цяла Варна с 10% са намалени лимитите. За съжаление, разговорът ни свърши такауправителите, особено на общинските болници, нямат полезен ход. Наистина, много
песимистично. Моята лична надежда е в новия министър на здравеопазването, който
имам честта да познавам, който смятам, че е изключително подготвен, изключително
добре познава какви са проблемите на финансирането на здравеопазването и
държавата да си поеме функцията, защото както има защитени училища така би
трябвало да има и защитени болници. Тези, които са на стратегическо място далеч от
областните центрове, каквато е нашата болница. Имайте предвид, че болницата
никога не се е управлявала толкова икономично и толкова всяка стотинка да се гледа
къде отива, както сега. Мога да го кажа. Те и резултатите го показват. Като цяло
резултатите ни са добри. Докато касата изплащаше всичко тези разговори, пак
казвам, ги нямаше. Но успявахме да се самоиздържаме абсолютно. Сега в момента, в
последните два месеца, имаме към 80 000 лв. приходи от Здравната каса, от които ще
ни платят 66 000 лв. и след 24, 25 число на месеца ние спираме да приемаме болни.
По простата причина, че ще направим едни разходи за лекарства и не само за
лекарства, които след това няма да ни бъдат платени. Това го правят и други лечебни
заведения. Не само ние. За по-далечно бъдеще в този доклад, който аз съм направил
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не може да се говори, защото трябва да видим какви са новите параметри, които ще
ни постави министерството. Какво ще имаме възможност да направим? Ние се
разбрахме, че хоспис не може да се прави в Провадия. Общинско търговско
дружество по Закона за лечебните заведения не може да направи хоспис. По въпроса
за тази пътека, за долекуване на болни след инсулт, там бихме могли да се справим,
но ни трябва още един специалист невролог, който честно да Ви кажа не виждам
откъде можем да осигурим. И тук има проблем с кадрите, въпреки че ние успяхме да
назначим трима лекари през последните две години, което с тези заплати трябва да
Ви кажа, че е голямо постижение. И в момента болницата е в тежко състояние, както
всичски останали общински болници. Не повече, напротив, бих казал, по-малко от
повечето, защото, ако погледнем общите задължения, общинската болница в
Провадия е една от болниците с най-малко задължения в България. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, аз нещо не можах да разбера, болницата уж е в критично състояние, а
току-що, поне аз така разбрах, ни се каза, че на общия фон е добре. Добре стои.
Докладната няма да я коментирам. Искам да попитам – Защо не се изпълнява? Ще си
позволя да ползвам телефона, Наредба 12 за реда за учредяване на търговски
дружества и за упражняване правата на собсттвеност на община Провадия в
търговските дружества. Ако си спомняте, преди месец или два на сесията, приехме на
всяко тримесечие да задължим ръководството на болницата да ни предоставя отчет.
Чл.27 на цитираната от мен наредба, само момент, извинете за секунда да отворя
файла, ал.3 ”Управителите, органите на контрол на управление на еднолични
търговски дружества в 15 дневен срок след изтичане на всяко тримесечие и след
приключване на финансовата година представят пред кмета на общината и ОбС
писмен отчет за работата си, резултатите от изпълнението на бизнес програмата на
дружеството, финансово-икономическото състояние на дружеството, съществуващи
проблеми и мерки за тяхното решаване. Т.е. ние, когато приемахме отчета на
дружеството, разбрахме, че то има сериозно проблеми. Сега тръгваме да го
задължаваме да ни прави някакъв бизнес план, стабилизираща програма и т.н. след
като това е разписано в Наредба №12 и на всяко едно тримесечие ние трабва да знаем
какво става. Защо не се изпълнява тази наредба? Питам аз. Само секунда да довърша.
Другото, което е, казахте, че г-н Неделчев, каза, че са намалели задълженията. По
мой спомен болницата е декапитализирана. Това е по спомен, като приемахме отчета.
На загуба и това, че са намелени задълженията към дадено дружество. Имаше и други
задължения. Сега точно не мога да цитирам, защото пред мен го няма отчета т.е.
други задължения, които са се увеличили. Т.е. положението не е добре. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Налбантова, заповядайте на микрофона.”
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Изказване на Бедрие Налбантова-гл.счетоводител на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия” ЕООД
„Годишният отчет е представен в сроковете-петнадесет дни след приключване
на отчетната година. Отчетът за първото тримесечие е представен в края на месец
април преди комисиите и преди събиранията и всеки месец дамаме пълен отчет за
състоянието и за преминалите болни по методиката, която общината заедно с
болницата решихме за парите, които трябва да бъдат предоставени, като финансова
субсидия от общината. Мисля, че повече от това. А дружеството е декапитализирано
не от сега. Когато имахме задължения, капитал собствен минус 700 000 лв. в предни
години, но това не е само нашето дружество, абсолютно всички лечебни заведения са
така, сега собствения капитал намалява. Пак е отрицателна величина, но намалява,
което доказва, че работим добре. Като пари, всеки месец дружеството отчита 10 00012 000 лв. загуби. Говоря за разходи и приходи, но като касов приход и разход нещата
са много по-различни. Мисля, че икономистите знаят, защото имаме задължения,
които трябва да покриваме, да закриваме, както е с „Либра”, както е с „Фьоникс”, с
„Фарком” и други фирми, които доставят лекарства.
Да, дружеството е декапитализирано, но такива са нещата. Може, Вие, като
общински съветници или ние, като ръководство трябва да решим, да помислим в
друга посока и да увеличим собствения капитал, основния капитал с апортни вноски
и т.н. Това са разговори, които бяха водени.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Само кратка реплика. Не искам да мислите, че нещо имам против. Просто
коментирам наредбата. Аз, като общински съветник, поне от две години насам,
разбирам за проблеми на болницата единствено, когато се искат пари, а не на всяко
тримесечие. Редно е, след като е така положението тежко, на всяко тримесечие ние да
знаем, какво е положението и какво ще се прави в следващите три месеца, за да се
оправи това положение. Другото, което е – казвате, че е на общия фон на другите
болници. Нас не ни интересуват другите болници. Ние гледаме нашата си къща да
оправим. Мисля, че не е редно да сравняваме, да се сравняваме с другите болници.
Ние си лекуваме нашата община. Положението е тежко. Общината, да не каже през
месец, два, на тримесечие влиза докладна, доколкото разбирам, за искане за
финансиране. А това, което е внесено в момента, като докладна, извинявайте, но аз на
самата комисия го казах – за мен това не е никакъв план за стабилизиране на
финансовото положение на болницата. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, д-р Неделчев.”
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д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия”
ЕООД
„Аз обичам да се изказвам, като мениджър, не като икономист, но тук ще
направя една корекция. Ние не сме дружество в ликвидация, за да правим планове
двадесет страници, да пишем всеки един проблем и решението му. Ние не сме
дружество в ликвидация. Разбирате ли го това нещо? Ние сме едно общинско
търговско дружество, което както всички общински дружества, когато има проблеми
се обръща към собственика, към общината, защото приходите, които идват са
ограничени. Ние работим при едни ограничени приходи от 66 000 лв., колкото ни са
заплатите. Това ние всички трябва да го разберем и да го проумеем рано или късно.
Всички разходи за издръжка на болницата трябва да дойдат от някъде другаде или от
държавата, което успяхме и това да направим. Едни 9 000 лв. на месец. Преди това го
нямаше и това. Или държавата да помага малко повече, или собственикът. Разбирам,
че собственикът има ограничени възможности, но ние сме длъжни, както казвате Вие,
на всяко тримесечие да посочваме самите цифри, което вярно е, преди да влезем в
това тежко състояние, ако се е правело, се е правело на шест месеца веднъж, не на
три. Аз го признавам. Тогава не е имало преблеми напрактика и ние нищо не сме
искали от собственика, защото сме се издържали. Това, което сме изкарвали ни е
било плащано, но сега изкарваме 85 000 лв. и ни плащат 66 000 лв.
Има още една тенденция, която нека да се знае. Няколко пъти вече става, през
последните две седмици, ми се обаждат лекари, лично, от Спешна помощ, като
пациенти искат да бъдат хоспитализирани в нашата болница. Не искат да отиват във
Варна. Не искат да отиват във Варна, защото не искат да ги лекуват специализанти.
За двата случая успяхме да направим, така че да влязат пациентите в болницата, а
третият не, защото в неврологично отделение нямаше нито едно свободно легло. Що
се отнася до функционирането на болницата, здравно заведение и преминаване на
пациенти, нямаме какво да желаем повече. Нещата са съвсем други. Става въпрос за
финнасирането на здравеопазването, което аз и Вие двамата няма да можем да
оправим. Нещата са на по-високо ниво. Пак Ви казвам, надявам се на новия
министър. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания? Предлагам двете предложения, които
са гласувани анблок от постоянните комисии, да се гласуват отново анблок. Който е
съгласен с предложението, моля да гласува.
Предложенията са: 1.Приема докладна записка с вх.№1152/11.05.2017 г. от д-р
Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД, относно
предприети неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви
План за стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.
Който е съгласен да бъдат гласувани анблок, моля да гласува.
Гласуване: „за” -18, „против” -0, „възд.се” -2 Приема се.
Подлагам на гласуване предложенията, приети от постоянните комисии:
1.Приема докладна записка с вх.№1152/11.05.2017 г. от д-р Светослав
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Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД, относно предприети
неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви
План за стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.
Който е съгласен с предложенията, моля да гласува. Гласуване: „за” -18,
„против” -0, „възд.се” -2 Приема се.
Предлагам на Вашето внимание проект за решение с приетите предложения.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 392
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема докладна записка с вх.№1152/11.05.2017 г. от д-р Светослав Неделчев
Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД, относно
предприети неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД да
изготви План за стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.
м/№1170-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно предложение за закупуване на лек автомобил за нуждите на
Общински съвет Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Всеки знае състоянието на
автомобила. Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Нашата група се поинтересува от въпроса дали другите ОбС имат собствени
автомобили, понеже ОбС са изборни, са на изборен принцип и не знаем дали изобщо
могат да имат тяхна собственост. Затова нашето предложение. Излезе, че другите
ОбС около нас, Дългопол, Ветрино, Вълчи дол, нямат собствени автомобили. Затова
нашето предложение е, ако може общината да предостави, както на другите места,
автомобил на ОбС и на г-н председателя да може да го използва за целите на ОбС
Провадия, а средствата, които ще останат да бъдат пренасочени за въвеждане на
електронна система за получаване и гласуване на докладни записки. Като целта на
тази система е да се спестят средства от тонери, от разпечатване, от разнос на
докладни записки до общинските съветници, както и тази система реално пази в
историята кой как е гласувал. Също е полезно. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само да вметна нещо. Има заложено в бюджета на ОбС закупуването на
таблети за общинските съветници, до края на годината. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Димов,
Наистина средства има заложени за информационна система. Част от
системата, обаче трябва да бъде съвместно с процедурата за избор на доставчик на
пренос на данни. Телефонията да го кажа. Нашият договор изтича към края на тази
година. Трябва да го направим заедно с това - доставката на таблети и съответния
софтуер.
По отношение на Вашето предложение за един от автомобилите, които
общинска администрация ползва. Този автомобил, който ще се закупи, той ще е на
общинска администрация и ще се ползва от ОбС. Наистина, никъде в страната
абтомобилите, които се ползват преимуществено от ОбС, не се водят на Общинските
съвети, те се водят на юридическото лице община Провадия. Трябва да Ви кажа, че
автомобилите са претоварени. Всичките ни проверки, който идва казва – „Елате ни
вземете и да обходим общината и да проверим.” Поне един или два автомобила само
с това се занимават. На базата на текущите разходи през годините, които извършваме
по отношение на автомобилите, ние правим предложение за закупуване на нов и
бракуваме съответно този, който се заменя. Така направихме и с автомобила на
„Домашен социален патронаж” Форд-куриер, за който вече разходите му за ремонт
надхвърлят цената на един нов автомобил. Предложихме закупуването на
лекотоворен автомобил. Вие го решихте и в момента чакаме доставката. По
отношение на автомобила, който преимуществено се ползваше от ОбС. Мерцедесът,
когато 2012 год. ние го получихме дарение от Областна администрация, ние не му
знаехме километрите. Знаехме, че са над един милион, но не знаехме колко са точно.
Знаехме, че разходите ще са големи, но нали на харизан кон зъбите не се гледат. Към
момента вече разходите стават прекалено големи. В тази връзка и на комисиите аз
подкрепих предложението на председателя на ОбС за закупуването на нов автомобил
и подмяната на този, който в момента се ползва, защото за да се използва, както
трябва и в цялата страна, ние трябва да му направим много тежък и скъп ремонт в
момента. Не знам какво друго да Ви кажа по отношение на автомобилите. Това е
тема, която с нея е най-лесно да се спекулира.
Лично аз смятам, че автомобил, особено на този ОбС, е необходим, защото
всички приемни дни се спазват. Много общински съветници ходях по населените
места всеки месец. Има ангажименти председателя на ОбС, а на този етап общинска
администрация няма как да отдели друг автомобил, който да се ползва от
председателя, защото двата микробуса, които имаме. Единият, ползваме за
работниците, които постоянно ходят и по населени места и в града, а другият е 70%
зает от учебните заведения и пенсионерските клубове някъде да ходят. В този аспект
разходите, които общината ще извърши освен, еднократния разход за закупуване на
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автомобил впоследствие рязко ще паднат. Нямате представа старият автомобилен
парк какви разходи влачи след себе си. Ние качваме всеки месец касовото изпълнение
на бюджета на община Провадия – много са големи разходите. Имаме и голям
автомобилен парк съответно автобуси, товарни, специализирани и леки автомобили,
но повечето са стари. Благодаря”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз само искам да добавя нещо, като допълнение. От началото на 2017 год.
ползвам личния си автомобил за командировките, които са за ОбС Провадия.
Разходът, който е по каталог за този автомобил е седем литра и половина среден
разход, който ми се отпуска от община Провадия. Отделен е факта, колко в
действителност е разходът на личния ми автомобил, който всъщност е над нормата,
определена по каталог. Всеки, който има автомобил, много добре знае, че разходът на
гориво по каталог и действителният такъв са коренно различни.
Поне на месец ми се налага да пътувам в командировки, тъй като от началото
на този мандат съм избран за член на Управителния съвет на НАПОС-РБ и отделно
съм координатор и отговорник за Варненска област. Поне на месеца един път ми се
налага да пътувам някъде, а срещите ни са на два, три месеца, където се събираме
Управителния и Контролния съвет. Обикновено ги правят в централна България, тъй
като участваме двадесет и пет членове на Управителния съвет и са от различни части
на България и гледаме разстоянията да са долу горе еднакви за всички. Но това е, от
началото на годината, аз не съм използвал този автомобил, който е предоставен на
ОбС. Едно, че просто самият автомобил не става за каране. Миналата година бях в
командировка в София на срещата на НСОРБ и с автомобила закъсах до град Чирпан.
Влязох в сервиз. 400 лв. беше ремонтът на динамото на този автомобил. Хубавото
беше, че имаше отбивка за град Чирпан. Ако беше блокирал някъде по магистралата,
щеше да бъде още по-скъп ремонта, тъй като трябваше да ползвам и Пътна помощ.
Знаете цените на Пътната помощ какви са. Това е. Но от началото на годината
ползвам личния си автомобил за командировки.
Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Доколкото разбирам, автомобилът, за който говорим, мерцедесът, не става за
работа. Преди малко чухме, че болницата е общинско дружество. Старческият дом,
мисля, че и той е такова. Музеят и той има вземане даване с общината. Всичките имат
автомобили. Особено ми е ясно това нещо по отношение на болницата. Преди да се
затвори болницата се купи - една Шкода Октавия и една Шкода Фабия. Не са
толкова стари. Просто, искам да обърна внимание на общинска администрация, че
като трябва да ползваме автомобил, може да се огледа, нямам предвид точно за
всички ангажименти на председателя на ОбС или на членове на ОбС, но как се ползат
и другите автомобили на другите общински дружества. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само да добавя нещо, че този автомобил, който ще бъде закупен за нуждите на
ОбС, няма да се ползва само от мен. Той е за нуждите на ОбС, така че и г-н Михалев
ще го ползва и г-н Гочев, и други общински съветници, когато аз не мога да
присъствам на срещите по селата, както и всеки един общински съветник в това му
качеството ще го ползва, когато му се наложи.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми д-р Неделчев,
Търговското дружество, което коментирате е едно, а Дома за възрастни е
второстепенен разпредител с бюджетни средства. Да, те имат собствен автомобилен
парк. Не мога да коментирам в какво състояние са автомобилите на болницата.
Автомобилите на Дома за възрастни с физически уврежсания са в добро състояние,
но те са, съгласно утвърдената практика от Агенцията за социално подпомагане за
извозване храната и бельото на домуващите, тъй като готвенето е в комплекса в
новия дом, който се изгражда за възрастни. Прането също. Няма как да се изтегли
автомобил от Дома за възрастни, за да се ползва от общинска администрация или
ОбС. Автомобилът, който ние ползваме за специални нужди е микробусът, който
Дома за възрастни имат и има платформа. Иначе, автомобилите на Дома, не са
ползвани от общинска администрация. Няма такава практика и няма как да стане и
ползването им от ОбС.
Музеят също е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Автомобилът
им е постоянно на разкопки. Сега в момента, знаете, че започнаха отново разкопките
на Провадия-Солницата и са постоянно там. Инструменти карат, хора карат. Наемат в
най-сериозният момент до четиридесет човека. Благодаря.”
Изказване на Иво Гочев
„Да дам информация за състоянието на автопарка на болницата. Шкодата
Фабия преди два месеца и половина я прибраха на буксир от магистралата с лекарите,
които трябваше да връща във Варна. Знаете я Фабията, трицилиндрова шкода, която
в момента е на 480 000 км. и след преглед от сервиз тя ще бъде бракувана. В процес
на бракуване е. В момента имаме само Шкода Октавия, която наближава половин
милион километри, която най-вероятно на тази езда непрекъснато два пъти в
седмицата до Варна или три пъти в седмицата до Варна, и навсякъде тук из града,
сигурно до края на годината ще издаде багажа и тя. В момента шефът на болницата е
в преговори, търси спонсори, за да купуваме автомобил. Не искаме да досаждаме
повече на ОбС. Ще намерим спонсори. Част от лекарите сме съгласни да платим по
някоя вноска, защото ще бъде на лизинг, само и само да си имаме автомобил. Но не
може да се разчита на кола от болницата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, искрено ме разсмяхте. Ако през делничните дни излезете на паркинга
на община Провадия ще видите, че няма място къде да се паркира от общински коли.
Оказа се сега, че общината е в такова тежко транспортно състояние, че няма една
кола, която да може да поеме председателя на ОбС или някой от общинските
съветници. Това за мен е просто несериозно. Функцията на община Провадия е да
подпомага ОбС. Един скромен бюджет, в който ОбС да се вмества в него и всичко
друго, което общината може да подпомогне да го подпомогне. Не мисля, че е редно
от този бюджет. В момента излиза, че сме гласували бюджет, който има излишък и
тръгваме да купуваме кола. Понеже обичаме да се сравняваме със съседни болници.
Сега да се сравним и с общини. Виждаме, че нито един ОбС не си е позволил да си
закупи кола. Сега ние прецедент ще създадем. Ще си купим кола. Каза се също, че
както председателите на ОбС, така и всеки общински съветник ще може да ползва
този автомобил. Така, като ме гледате дали ще си позволя някога да отида и да
поискам да ползвам служебен автомобил. Колеги, сериозно. Ние сме се
кандидатирали тук по собствено желание, така да кажа, да вършим работа в полза на
хората. Сега изведнъж започва да ни става трудно, не можем, нямаме транспорт,
колите ни са стари. Голям разход и т.н. Просто за мен е крайно несериозно. В три
комисии съм и на трите комисии се въздържах. Сега, даже ще гласувам против. В
това положение, в което е община Провадия. Постоянно се повтаря, че няма пари.
Няма пари за издръжка. Няма пари за болница и изведнъж автомобил за ОбС. За
какво говорим? Хората са ни избрали, като, как да кажа, лица, които да ги
представляват. Т.е. ние сме тяхното лице. И сега ние трябва да се възползваме ли от
това? За мен това не е редно просто. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважавам мнението на г-н Илиев. Уважавам това, че той си стои вкъщи и
присъства само на комисии и сесии. Как така един път не изявихте желание да
присъствате на някой от приемните дни на председателя и общинските съветници по
населените места. Хубаво е да си общински съветник, но не е само да си такъв по
комисии и по сесии. Един път не Ви видях да изявите желание, да дойдете на
приемните дни, да се срещнете с хората от община Провадия. С хората, които стоят
по кметствата и чакат. Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н Гичев, къде ходя, с кои хора се срещам, как и кога е лично мой избор и не
е Ваша работа да ми казвате защо не съм дошъл с Вас. Аз съм си направил друг
избор. Дали се срещам, дали не се срещам - това е лично моя работа. Ако ходя и се
срещам, аз не ползвам служебни автомобили, ползвам си личния автомобил, срещам
се с хората, разговарям с тях. Така съм преценил така го правя. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Мисля, че г-н Илиев, в момента малко злоупотребява. Заповядайте, г-н
Ибрям.”
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Изказване на Мустафа Ибрям
„Аз мисля, че не трябва да влизате в диалог, поради няколко причини. Първо,
автомобилът няма да бъде закупен на г-н Гичев. Точно и ясно е спомената за нуждите
на ОбС. Нали така? Досега ОбС ползваше автомобил за нуждите на ОбС. Било на
приемни дни, било на срещи. Който беше предоставен от областна администрация.
Някой ще ме убеди ли, че ОбС няма нужда от автомобил за нуждите на ОбС. Мисля,
че няма да успее. Автомобил трябва за нуждите на ОбС. Ще го повтарям колкото
трябва. Оказва се, че администрацията не може да осигури автомобил. Досегашният
автомобил не е в състояние. Председателят не е длъжен със собствената си кола да
върши отговорността си. Аз също, ако ми се наложи да отида някъде на среща, ще се
обърна към председателя, ще ми осигури транспорт. Администрацията не е длъжна и
няма свободни коли. Дефакто кола на ОбС е необходима. И не е вярно, че в съседни
общини, въпреки че някои от колегите казаха да гледаме нашата къщичка, но аз ще
си позволя, че не ползват автомобил. Ползват предоставен от общинска
администрация. Ако докладната беше да закупим автомобил за общинска
администрация, който в последствие да бъде предоставен на ОбС. Същата работа.
Паркът на общинска администрация щеше да се увеличи с един автомобил, който в
последствие щеше да бъде предоставен на ОбС. Според мен, няма какво повече да
дебатираме.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Един момент сякаш тук ни убягва. На комисиите се говореше, че автомобилът
ще бъде закупен от завишения бюджет на ОбС. А сега тук, става ясно, че ще бъде
закупен от общината, на общината и ще бъде предоставен на ОбС за ползване.
Последно, нашият бюджет беше завишен. Нали това се коментира, че има
възможност? Как ще бъде закупен този автомобил последно?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Община Провадия има един бюджет с много компоненти. Един от
компонентите е ОбС. В началото на годината в този компонент има заложени „х”
средства, като се имаше предвид - увеличение на работните заплати, на средната
работна заплата, средната работна заплата на общината, а Вашата е функция от
средната работна заплата на общината, подготовката и закупуването на
информационната система, която, както виждате, ако успеем, ще стане до края на
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тази година с провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки.
Предвидени са и четири или пет извънредни заседания на ОбС, предвид фактът, че
сега сме третата година от втория програмен период и в някои случаи се налага
събиране на ОбС скоростно и извънредно. Към този етап, към половината на
годината, веднъж е заседавал ОбС извънредно и размерът на възнагражденията на
общинска администрация не скочи от самото начало, а малко по-късно, така че
икономията е налице. Ако в края на годината има недостиг в бюджета на ОбС с пет,
шест, десет хиляди лева, той ще се допълни от резерва на общината. А по отношение,
кой ще го закупи. Естествено е, че процедурата ще бъде проведена от общинска
администрация. Няма как ОбС да направи самостоятелна процедура. Ако бъде
закупен друг автомобил, той ще е собственост на община Провадия, като всички
останали. Просто ще се ползва преимуществено от ОбС. Защото в ситуация, в която е
необходимо да се ползват всички моторни превозни средства и на второстепенните
разпоредители, аз като кмет имам такова право да разпоредя тяхното ползване. Иначе
общинска администрация ползва три автомобила – Шкода Супер, Дачия Логан, Опел
Вектра, който ни е предоставен за безвъзмездно ползване, а ние плащаме горивото и
техническата поддръжка на автомобила. Това са леките автомобили, които се
ползват. Пак Ви казвам, ако видите пътните листи, ще видите каква е натовареността
на автомобилите. Доколкото разбрах въпроса Ви – Община Провадия ли ще го
закупи? Община Провадия ще го закупи. Собственост на община Провадия ще е, ако
ОбС реши, например, закупува автомобила, обаче той се ползва не по
предназначение, може да вземе друго решение. На този етап от бюджета на ОбС.
Това е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания по докладната има ли? Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-15
„против”-1
„възд.се”-4
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 15 гласа „за”, 1-„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 393
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за закупуване на нов лек автомобил за сумата до 23 000 лв. с
ДДС.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:19 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства на
заседанието.
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н/№1171-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, промяна по бюджета на община Провадия за 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 394
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия, променя свое Решение №16-286/25.01.2017г. в
следния смисъл:
1.Приема увеличение на бюджета в дофин. д-ст 322„Неспециализирани
училища, без професионални гимназии“ на ВРБ ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“
с.Блъсково в размер на 45 000 лв. за закупуване, доставка и монтаж на котел и
горелка за пелети, както и за изграждане на котелно помещение в едно със склад за
гориво.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§97-00 Дейност 998 „Резерв“ в размер на 45 000 лв.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства в залата.
Кворум:18 Общинските съветници Георги Атанасов Габровски и Йордан
Иванов Михалев не присъстват в залата.

о/№1172-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, отчет на програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-жа Мустафова, заповядайте.”
37

Изказване на Хюлия Мустафова
„Питането ми е към общинска администрация. Ставам свидетел на тези кучета,
безстопанствените на Централния площад. Преди няколко дни събориха едно дете.
Скачаха по хората. Хапят. Наистина е така. Дали няма възможност да ги махнем?
Нямате ли възможност да ги махнете от Централния площад. Просто някаква идея от
Ваша страна. Страшно е. Всеки ден съм на центъра и го виждам. Много е страшно.
Може да се случи и на Вашите деца и на нашите.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Мустафова,
Наистина проблемът е тежък. В петък има подписка от граждани, които засягат
точно централната градска част и казват, че кучетата са опасни. Освен, че нападат
хора, ровят и правят други неща, които не са приятни на нашето население. В тази
връзка съм разпоредил на моите заместници, на Бойчо Боев и на инспекторите да
потърсят законов вариант за справяне с тези бездомни кучета, защото те наистина са
опасни. В някои случаи кучето е два пъти по-тежко от детето, върху което скача.
Детето няма никаква възможност за защита. Въпросът е процедурите, които ще бъдат
извършени, да се законни.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? 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 №22 – 395
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия реши:
1.Приема отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2016 г.

залата.

Кворум:19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства в

п/№1180-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно определяне на представител на община Провадия в общото
събрание на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза „Местна
инициативна група – Възход”, ЕИК 175853426
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани. На 23 този месец бе проведен Управителен съвет на
МИГ. От консултантите ни бе разяснено да направим всичко възможно да избегнем
административното несъответствие с указанията на Управляващия орган и съответно
на Европейската комисия. Тъй като аз съм и кмет на общината, и председател на
читалище „Алеко Константинов”, което е член на Общото събрание и там
процедурата за смяна би била много по-тежка и дълга, предлагам на Вашето
внимание друг член на Общото събрание, а именно Анатоли Атанасов да стане
представляващ община Провадия в Общото събрание.”
Кворум:20 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 396
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от Наредба 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на
стретегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 ”Водено от
общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г., Общински съвет Провадия:
1.Определя представител на община Провадия в общото събрание на ЮЛНЦ в
обществена полза „Местна инициативна група – Възход”, ЕИК 175853426, зам.-кмета
на Община Провадия – Анатоли Стоянов Атанасов.
2.Отменя свое решение №2-22 от 28.11.2011 г.
Кворум:19 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
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р/№1181-Докладна записка от Анатоли Стоянов Атанасов-зам.-кмет на
община Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно
заповед №1300/23.05.2017 г. на кмета на община Провадия, относно заседание на
Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение
„Света Анна – Варна” АД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Аз имам въпрос към вносителя. Тук по пета и шеста точка от дневиня ред бих
искал да попитам, нашият представител, трябва да гласува „По преценка с оглед
защита на интересите на община Провадия.” – Има ли виждане за предмета на тези
две точки от материалите, които са изготвени и какъв е интересът в случая на
общината? Това ми е въпросът.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да отговори г-жа Полизанова. Добре, задайте си питането тогава.”
Изказване на Дамян Неделчев
„И друг път сме разглеждали подобна докладна. Доколкото знам, нямаме
някаква вноска. Въпросът ми е – След като и нищо не получаваме, какви интереси?
След като ще правиш нещо проформа по-хубаво не го прави. Да се отчита дейност, че
извинявайте – калабалък Провадия защитава интереси в нещо, а интереси никакви.
Тези хора, които разполагат там с тази болница, ние им създаваме публика, чувство
за значимост. Нещо такова.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Позволете ми да започна отзад напред от втория въпрос. Първо, да отговоря на
д-р Неделчев. На община Провадия дяловият капитал в това дружество е 1,67%. Найголямо е дяловото участие на държавата - 70%, на община Варна - 17%, 1,67% на
община Провадия и всички други са след нас с по-малко от един процент.
Защо ние сме там и какво правя аз когато отида там? Основното, което нас ни
интересува, като граждани на община Провадия е това, че ние имаме средно от
миналата година около 1000 болни преминали през тази болница. Освен това,
Спешният център към тази болница „Св.Анна” приема нашите болни. От нашата
Бърза помощ хората се карат там. Това е най-големият Спешен център в
североизточна Българи, където най-тежките случаи постъпват там и ние няма как да
не сме заинтересовани нашите хора дали се приемат там, дали се лекуват и какво се
случва.
Относно това, че ние нищо не даваме и нищо не получаваме. Нека да Ви кажа и
това. Какво дава община Варна? За 2016 г. община Варна е дала 380 000 лв.,
гласувани от техния ОбС точно за тази болница. Многократно беше поставян
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въпросът и другите акционери да започнем да плащаме към тази болница. Моето
мнение беше категорично, че ние, община Провадия, си имаме наша болница, която
ние там финансираме. Имаше предложение, дори, което не се прие, ако ОбС гласува
някаква сума допълнителна и ние плащаме, да ни се увеличат акциите. Към този
момент нашето виждане е, че ние можем единствено приоритетно нашите болни да се
приемат и да се лекуват в тази болница, но след като не плащаме пари, ние няма и
какво да изискваме. Вярно, нашият глас е важен, но общо взето трябва да Ви кажа,
тази болница е на загуба. Тя дължи дванадесет милиона, които всяка година в края
държавата ги опрощава тези пари и ги дава наново. Така че финансовото състояние,
сега по този отчет, ще го изискам още веднъж. Ние веднъж бяхме събрани с оглед да
бъде сменено ръководството на болницата, управителния съвет. Тогава не се прие
тази смяна, защото се установи, че хората добре управляват дружеството. Беше
предложена програма за стабилизиране на дружеството. Основно ОбС Варна, които
финансират и те тази болница решиха да бъде преработена програмата. Подобно на
нашия план. Това е, което мога да Ви кажа към този момент. Така или иначе отново
ще бъдат предоставени материалите. Аз не ходя там да ги чета. Изисквам ги с писмо
и ни ги предоставят, и ги разглеждаме. Действително защитавам интересите на
община Провадия. Ако Вие ме упълномощите, нещо друго да плащаме. Виждате, че
ние си имаме общинска болница, където ние даваме пари. Не можем да даваме в
момента и на другата болница.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Аз пак ще повторя въпроса си, защото не получих отговор на него. По-скоро
на вторият ми въпрос, за втората точка. Относно това, че наши граждани се лекуват
там, аз мисля, че болницата не ни прави на нас услуга, защото това е едно чисто
търговско дружество със своите си акционери. Те имат интерес, колкото повече
болни постъпят при тях толкова по-добре. Това са техните клиенти в крайна сметка.
То по тази логика да не приемат никой тогава. Аз не мога да разбера. В крайна сметка
те не са задължени да приемат болни, които се изпращат от Провадия. Т.е., ако ние
малко рестриктивно гласуваме по отношение на тези точки, които са, означава, че те
могат да кажат – Вие така гласувате там. Против това, против онова. Лекувайте си
болните. Няма да ги приемаме. Не би следало от тази гледна точка да се гледат
нещата. Т.е. едва ли не ние трябва да им благодарим на тях, че те приемат наши
болни. Аз не ги виждам така нещата, защото за мен това е. И, ако и за Провадия
разсъждавате по този начин, не знам какво ще стане.
Тук аз искам да попитам следното: По точката, която е свързана с
освобождаване от отговорност на членовете на съвета. Ние, като акционери, предвид
това, че на акционерно дружество основната му цел е да има някакъв дивидент от
дейността си. Този съвет не е реализирал това нещо предвид на Вашите думи, че
дружеството е на загуба в следствие, на което дори има подготвен финансовооздравителен план – Какъв е интересът и как ще гласува общината при тази
ситуация? Това ми е конкретния въпрос. Благодаря.”
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Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Съветът на директорите и Управителният съвет се освобождават от
отговорност не заради това дали управлението е добро или лоша, а заради това дали
имат финансови нарушения. Ако в предходните материали по предходните точки те
нямат финансови нарушения, тогава аз ще гласувам да бъдат освободени от
отговорност. Говорим за финансови нарушения. За това се освобождава от
отговорност, а не за добро или лошо управление.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Изказване на Дамян Неделчев
„Това, което коментираме, разбира се, е част от проблема в здравеопазването.
Това, което каза г-жа Полизанова, тъй като нашите, г-н Николов, го каза, но
проблемът е толкова наболял, че си мисля, че не само аз, той, а едва ли не цялата зала
трябва да вземе отношение. Това, че наши болни се лекували там и ние имаме
интерес да участваме в Управителния орган на болницата не е точно така. В цяла
североизточна България Спешната болница е тази. Бившата така наречена Окръжна
болница. Има ли в Каварна, Балчик, Дуранкулак, Силистна и Тутракан имат ли
участия? Както казах, нашите пациенти отиват там и ние, ако нямаме участие в
тяхното събрание, в акции и незнам какво означава, че ще ги върнат. Така ли? Защо
тогава на края на годината дванадесет милиона ли колко имали задължения на тях им
ги плащат, а ние, ако откажем да участваме – Ще плащат ли нашите задължения?
Държавата за пореден път ни играе сечено, ние й ръкопляскаме, че и цветя ще им
дадем.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Тук става въпрос за смесване на видове собственост на болницата. Оттам
произтичат всичките тези недоразумения. В РБ има държавни, общински и частни
болници. Всичките негативи на частните болници са си негативи на собственика на
болницата. Всички негативи на общинските болници са си негативи на общината,
която издържа тази болница. Всички негативи на държавните болници са задължения
на държавата. Държавата никога не е давала пари на общински болници с
изключение на тези болници, които са в списъка на труднодостъпните, които
обслужват труднодостъпни райони. Иначе не дават пари. Което аз отдавна съм го
казал, че не е правилно. Но то не е правилно, защото нито едно правителство, откакто
е започнала реформата нямаше здравото дупе да направи Национална Здравна карта.
Карта, в която да бъдат посочени болниците, а не леглата. Нито едно правителство
няма здравото дупе да го направи това нещо, защото няма да е правителство. Те го
знаят това нещо, затова никой не го прави. Ето,поредната Здравна карта падна в съда.
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Поредното недоразумение, като министъра на здравеопазването, дълбоко
неуважаваният от мен, Петър Москов, винаги съм го казвал. Не остана нищо от
неговите реформи. Нищо, което да не бъде отхвърлено от съда, защото всичкото се
прави напук или мимикрия. Няма как, от близо петстотин и петдесет милиона
задължения на болниците, задълженията на общинските болници са деветдесет
милиона. Всичко останало е задължение на държавните болници. Това е, защото
общинските болници нямат капацитет да лекуват тежко болни. Нито ги имат кадрите,
нито имат оборудването. Държавата, поне това е хубавото, поне купува оборудването
и плаща ремонтите на държавните си болници. На собствените си болници. Аз затова
съм казал – никак не е коректно да се бъркаме в тяхната работа, защото не дай си
боже има една катастрофа тук Провадия с провадиец, ако катастрафата е тежка, найголямото нещо, което плаща НЗОК е 8 000 лв. Един такъв пациент, ако стои един
месец в реанимацията струва над 80 000 лв. Разликата от 72 000 лв. е загуба на
болницата. Ние с нашият мижав един процент въобще няма какво да се питаме - За
какво участваме? Какво правим там? Добре, че я има и добре, че в законите в РБ няма
фалит на здравно заведение. Досега да са фалирали всичките здравни заведения. Как
може? Петстотин и петдесет милиона са задълженията на болниците в РБ. Няма
печеливша болница. Щом терапията вдигна белият байрак след намалението с 10% и
се чудят какво да правят. След като имат приходи, от бюджетна дейност и какво ли
не. Какво остава на чисто медицинските болници, които само с медицина се
занимават? Това да го оставим. Хубаво си вървят нещата. Можем да излезем оттам –
Какъв ни е проблемът? Навремето тя си беше Окръжна болница. За Окръжните
болници влезе в сила акционерите. Ние, обаче, като бяхме Районна болница,
общините, независимо, че районът включваше официално по закон, другите общини
не бяха акционери в тази болница. Тя се водеше Районна, по думи Районна болница,
но си беше собственост само на община Провадия, докато Окръжните болници. Ние и
в терапията имаме участие. Вече няма, но имахме. Навремето така беше. Провадия е
участвала с работници при строежа на терапията навремето. Сега нещата се
промениха. Няма смисъл да ровим тук. Нищо няма да изкараме от тази цялата работа.
Дайте да минава. Така е било. Може да излезем и оттам, но нито печелим, нито
губим. Ще загубим само, ако започнат да ни искат пари, като акционери. Тогава вече
трябва да мислим да оставаме ли или да не оставаме.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Аз Ви предлагам да запазим акционерното участие и ще Ви дам пример с друго
дружество, в което сме акционери. Това е ВиК Варна. Допреди три години ние
получавахме дивидент. Има две общини от нашата област, които са се отказали от
участие и много настояват да станат акционери и да бъде преразпределен капитала.
Дивидентът, който получавахме беше в размер на годишните разходи долу горе за
вода на общината. Сега, обаче този дивидент не го получаваме от три години, защото
дружестото също е на загуба и се покриват стари загуби. Към момента нашето
участие към това дружество – лечебното заведение не ни носи негативи. Няма
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финансово отражение върху бюджета. Дай Боже някой ден да започне да носи
дивидент. Болницата да излезе на печалба и да получим дивидент. Ако настъпи
момент, в който се тръгне към увеличение на капитала й и ние не можем да си
покрием размерът, който ще бъде изискан от нас, тогава или ще ни падне капитала,
или ще отпаднем от акционерите. Но сега ние не губим от участието си в лечебното
заведение. Както Ви казах преди малко, ако имаме предвид друго голямо търговско
дружество, може някой ден и да започнем да печелим. Например по отчетите на ВиК
Варна следващата или най-късно по-следващата година отново ще има дивидент за
разпределение и е добре, че участваме в това дружество. Благодаря.
По отношение на отговорността на Съвета на директорите, както каза г-жа
Полизанова, ако те нямат нарушения, естествено е, да бъдат освободени. Ако, обаче
мажоритарния собственик, одитния комитет или някой друг контролен орган поиска,
той и самият мажоритарен собственик няма да гласува освобождаването.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладана има ли? Не. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №22 – 397
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община Провадия за
представител на Община Провадия в Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна” АД, което ще се
проведе на 26.06.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на управлението на
болницата в гр.Варна, бул.Цар Освободител №100. При липса на кворум, на
основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11.07.2017 г. от 11.00 ч.
2.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Първа точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
3.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Втора точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
4.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Трета точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
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5.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Четвърта точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед
защита интересите на Община Провадия”.
6.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Пета точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
7.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Шеста точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
8. Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Седма точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
9.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Осма точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
10.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Девета точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
11.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на настоящото решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Искате ли да направим 10 мин. почивка или да продължим? Продължаваме.”
Осма точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Филев за отговор на въпрос, зададен от общинския
съветник г-н Дамян Неделчев.”
Кворум:16 Общинските съветници Елина Димитрова, Наталина Златева,
Дамян Неделечев, Иво Гочев не присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В началото на сесията връчих писмените отговори. Г-н Филев ще ги прочете.
Това са отговорите на г-жа Хюлия Мустафова, г-н Ивайло Илиев, г-н Дамян Неделчев.
След което ще преминем към искането с вх.№ 1178 от 22.05.2017 год. на Дамян Ташев
Неделчев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До
Хюлия Мустафова и Ивайло Илиев-общински съветници
В отговор на вашите питания, отправени на заседанието на Общински съвет
Провадия на 26-ти април 2017 г., относно ползването на съблекалните в стадион „Бойчо
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Желев“ Провадия и провеждането на тренировките на футболните клубове, Ви
информирам за следното:
Тренировките на всички футболни отбори от община Провадия за месеците март
и април 2017 година бяха временно пренасочени от стадион „Бойчо Желев“ гр.Провадия
на Помощния /стар/ стадион и на Спортната площадка в центъра на града. Това се
наложи поради метеорологичните условия през зимните месеци, поставянето на торна
смеска на футболния терен и времето, необходимо за подхранването на тревното
покритие, както и поради натовареността на стадиона с провеждането на официалните
домакински футболни срещи на трите футболни клуба в община Провадия - около
деветдесет на брой за пролетния полусезон. Целта на всички тези мерки е
възстановяване на тревното покритие на терена. През месец май всеки клуб провежда по
една тренировка седмично на стадион „Бойчо Желев“. През останалите дни ог
седмицата тренировките се провеждат на Помощния /стар/ стадион и на Спортната
площадка.
Съблекалните на стадион „Бойчо Желев“ са достъпни за всички спортни клубове
по реда, определен от Правилника за реда за използване на спортни обекти и
съоръжения - общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и
свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности в община Провадия. През месец
март ръководството на община Провадия определи една от стаите на спортната база на
стадиона за ФК“Атлетик“. Стадионът се използва за тренировки и състезания от
ФК“Провадия“, ФД“Атлетик“, ФК“Овеч 2016“, СКЛА“Фидипид“ и СКЛА“Атлетик“,
както и от граждани, учебни и детски заведения и други, съгласно горепосочения
Правилник.
През периода от месец декември 2016 г. до месец април 2017 г. включително, на
стадион „Бойчо Желев“ Провадия са осъществени следните мероприятия по поддръжка
на тревното покритие: торене на тревния терен, третиране с препарат за унищожаване на
плевели по пистата и секторите, поливане и косене. През същия период на Помощния
/стар/стадион Провадия са осъществени следните мероприятия: подравняване с грейдер,
валиране с валяк, торене, косене, поставяне на препарат против къртици. През периода
от месец декември 2016г. до месец април 2017 г. включително, на Кортовата площадка
към Помощния /стар/ стадион Провадия са осъществени следните мероприятия:
валиране с валяк, третиране с препарат против плевели, косене, подравняване. Площите
на трите обекта са в размер 25/двадесет и пет/ декара и се обслужват от двама служители
на Община Провадия, ФК „Атлетик“ и ФК „Провадия“.
Изготвен е график за работното време на служителите, с оглед стадион „Бойчо
Желев“ да бъде отворен сутрин от 6:30 до 21:00 часа.
Кворум: 13 Общинските съветници Милена Драгнева и Лидия Димитрова не
присъстват в залата.
До
Дамян Ташев Неделчев-общински съветник в ОбС Провадия
Отговор на питане, относно извършена санитарни резитба на дълготрайна
декоративна растителност.
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Уважаеми г-н Неделчев,
В деловодството на Общинска администрация е депозирано писмо с извлечение
от Протокол № 20 на Общински съвет Провадия от заседание, проведено на 26.04.2017
г. в частта - т. 8 „Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници”.
Във връзка с гореизложеното и Ваше питане, относно извършената резитба на
дърветата по ул. „Св. Св. К. и Методий” и ул. „Цар Освободител” в гр.Провадия, Ви
информирам следното:
Дълготрайната декоративна растителност по горепосочените улици е на възраст
над 30 години. Във времето е извършвана резитба само на единични дървета при
наличие на изсъхнали клони и такива, застрашаващи безопасността на движението или
сигурността на гражданите и сградите, без да са правени подмладяващи резитби и
резитби за оформяне на короните. Кастренето е извършвано след оглед и доклад от
специалисти на Община Провадия, както и по сигнали и жалби на граждани.
През последните две, три години зачестиха случаите на паднали клони без да има
видими причини за това, а именно: повърхностни гнилостни процеси, счупвания,
наранявания и др. Предвид гореизложеното и с цел да се предотвратят нещастни случаи
и инциденти, са предприети мерки за ограничаване последствията от такива, както и да
се удължи жизнения цикъл на съществуващата дълготрайна растителност.
Въз основа на сключен договор са изготвени експертни становища (санитарна
експертиза) от ландшафтен архитект, съгласно изискванията на Закона за устройство на
територията и подзаконовите нормативни актове. След проведена обществена поръчка
по реда на Закона за обществените поръчки е сключен договор между Община
Провадия и „Ависта” ООД гр. Варна за изпълнение на дадените предписания и указания
в изготвените санитарни експертизи (оформяне, поддържане и ограничаване на
короните).
Предприетите от община Провадия мерки бяха наложителни, предвид
състоянието и възрастта на декоративната растителност и нейното местоположение концентрация на хора, автомобили, жилищни сгради, учебно и детско заведение,
градини и паркове.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги имате дума за изказвания. Има ли такива? Заповядайте, г-н Илиев.”
Кворум: 19 Общинските съветници Милена Драгнева, Наталина Златева, Елина
Димитрова, Йордан Михалев, Дамян Неделчев, Лидия Димитрова присъстват в залата.
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, получих отговор на моето питане, което беше инициирано след разговор
с родителите. Според отговора, извинявам се за думата, която ще използвам –
положението е цветя и рози, но не е така. Казвам – защо? Мислех си да се
задълбочавам, да гледам наредби, да споря. Няма смисъл. Отказал съм се от това. Ще
кажа просто един елементарен пример – За какво става въпрос? От ползването на
стадиона, спортното съоръжение аз съм се отказал напълно. На този стадион не стъпвам.
Какво имам предвид? Отношението на хората, които са там. Преди година, две, човекът,
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който го поддържа ме направи, при влизане в стадиона ме запита - Какво нещо напротив
съм имал? Защо съм критикувал? Аз в пререкания с тези хора няма да вляза. Защо в
момента казвам, че това, което е в отговора не е така. Преди две седмици реших да
заведе моето дете, първи клас е, на стадиона, не за друго, просто друго удобно
съоръжение в границите на града няма, да ползам пистата да побяга. Докато изчаквах да
си направи обиколките, станах свидетел, деца, които бяха с родителите си там,
родителите им спортуваха, казвам спортуваха-бягаха по пистата, не са стъпвали на
тревата, на тревната площ. Децата бяха, докато чакат явно, бяха се събрали в южната
част на стадиона зад вратите, бих казал, може би десетина са били, Красимир Киров.
Една вметка ще направя, преди изказването, още по време на комисиите разговарях с гжа Полизанова, уточнили сме въпроса, но редно е да се запознаят общинските
съветници. Как се води той? Поддръжка? Човекът, който поддържа спортните
съоръжения, влезе с колата си, слезе и отиде при децата, поговори им малко и след
малко децата се разотидоха т.е. за мен бяха изгонени. Игнорирах това. Няколко дни покъсно направих втори опит и отидох отново с детето си. Стъпих на ъгъла, казвам, извън
очертанията на тревата. Служителката, която е там, започна да се кара защо стъпваме на
тревата. Каза ми, че имало заповед. Забележете, издадена заповед от община Провадия,
която забранявала да се стъпва на тревната площ. Доколкото знам аз, няма такава
заповед, но реших и по време на комисиите попитах. Г-жа Полизанова потвърди
същото. Подобна заповед няма. Това беше с такова отношение направено, че детето ми
каза ”Тате, защо ни се карат? Хайде да си тръгваме, хайде да си тръгваме”. Честно Ви
казвам, аз това дете повече на този стадион няма да го заведа. Ще намеря начин то да
спортува не на това съоръжение и при тези хора. Това за мен, честно Ви казвам много
грозно прозвуча. Не може жител на общината, не на града, на общината, гражданин,
който е данъкоплатец т.е. той е собственик на този стадион да иска де се ползва от това
съоръжение и да няма право и да го гонят. Това е недопустимо. В момента времето е
хубаво много хора отиват и не повтарят след това отношение, което е там. Знаете, че
пистата е в окаяно състояние. Тук четем, че третира се с препарат за унищожаване на
плевели и т.н. Западната част, която е правата покрай военните, извинявайте, аз ползвам
маршрута до Папаз чешма и обратно там пътеките са по-добре. Просто една пътечка
станала. Тава е писта. Обрасла с пътечка, с трева. Това е от такива хора, които нямат
друг вариант и отиват там да спортуват. Едно единствено съоръжение. Разположението
на града е такова, повярвайте ми, пробвал съм, няма друг вариант да се спортува в града.
По улиците, двете основните – запрашено, мръсно, транспорт, автомобили. Няма как абсурд е. Единственият начин е да хванете пътеката и да тръгнете в гората, но няма как
едно дете, което е на пет или шест години да го поведеш по тези пътеки.
Въпросът ми е към община Провадия. Ще бъде ли направено така, че
съоръжението да се ползва от гражданите, а не само от тук изброените в отговора
футболни клубове и други по лека атлетика. Защо? Защото следващият ми въпрос към
общинска администрация - Тези сдружения плаща ли данъци на община Провадия за да
ползват тези съоръжения, за да имат право? А ние, не ние – жителите на община
Провадия, които плащат нямат право да ги ползват. За мен това няма аналог. И ще бъдат
ли предприети мерки към хората, които стопанисват спортното съоръжение? Защо?
Опитвам се да не бъда краен. Мога да бъда много по-краен. Защо? Защото това не е от
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ден, не е от два, не е от месеци. Това е с години. С години положението е така.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Считам изказването Ви за жалба и ще се предприемат необходимите мерки
срещу Красимир Киров, ако уточните кое е другото лице и срещу него, съгласно КТ.
Извън рамките на закона няма как да бъдат предприети мерки. По отношение на
спортните клубове по лека атлетика и футболните клубове, там са децата на
Провадия. Общо са над двеста. Те няма как, ако те не са, родителите им са
данъкоплатци и ползват съоръжението. Малко изкривено е това. Ние сме
данъкоплатци и трябва да ползваме съоръжението. Съоръжението ще се ползва от
всички, но при определен ред, съгласно правилникът, който Вие приехте. Няма как
там да стане, особено на тревната настилка, едно свободно ползване. Аз от 1991-1992
г. имам представа за стадиона и знам как се поддържаше този стадион. Там не се
стъпваше. Представителният ни отбор, който беше в „Б” група тренираше на старото
игрище. Не стъпваше никой. Извън очертанията бяха учениците, организирани с
ръководителите си. За граждани, поне аз не съм виждал, но вярвам, че е било така. На
основание, приетият от Вас правилник организацията ще се направи, но няма как да е
двадесет и четири часово ползване и безконтролно. Ако служителите са се държали
така, както Вие описахте в момента, аз съгласно КТ ще взема необходимите мерки.
Ако това е вярно, което казахте, аз Ви се извинявам от името на общинска
администрация. Пак казвам, съоръжението трябва да се поддържа т.е. това е скъпо
съоръжение. При деветдесет срещи, децата надявам се, че не играят с бутонки
официалните си срещи, но само трите футболни клуба да играят с бутони, стадионът
става на нива. Той през седмицата трябва да се отъпче, валира, полее и окоси. Когато
е полято също няма как да се играе, защото е разкаляно. Изключвам, че това е
единственото съоръжение. Имаме и спортна площадка. Там няма и време, защото се
плаща. Предварително следобедните часове са платени. Предварително са платени.
Живот и здраве, ако намерим средства да финансираме изграждането на спортното
съоръжение на мястото на бившето ПТУ, ще има още едно съоръжение. Сега със
самите футболни клубове правим разходи за възстановяване е на старото игрище,
старият стадион. Което да придобие малко по-такива условия- да стане по-мек и
децата да могат да го ползват без да се опасяват родителите им от травми и контузии,
защото при едно лошо игрище е по-добре да не го ползват, защото вероятността да се
контузи едно дете е много голяма. Съжалявам, още веднъж, че така се е случило. Ще
вземем мерки.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Само кратка реплика. Да не остана неразбран. Не съм визирал очертанията на
игрището. Говоря за тревна площ, за всичко, което е извън игрището. Само за това
говоря. За игрището въобще не може да става въпрос. На същото мнение съм. Не би
следвало да се допускат хора и да се ползва масово. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Понеже стана дума за стадиона, може би е по-добре да обърнем внимание, че това
до входа вляво имаше площадки, имаше лостове, имаше някакъв вид парк, който може
да се възстанови и реално децата да не се качват на тревната площ, а да играят на това
игрище докато родителите им използват пистата за тренировки. Добре е да се обърне
внимание. Там е доста от дълго време неподдържано.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Имам уверенията на моите колеги, че съоръженията, които визирате са
подготвени и се ползват в момента от нашите съграждани, включително и за физическа
подготовка на уредите там. Окосено е и изчистено.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Имам едно предложение към общинска администрация пак. Много скоро, на
двадесет и четвърти бях много близо до детската площадка, която е до църквата. Едно от
децата избяга на пътя. Родителите много трудно го хванаха. Там колите минават много
силно. Аз имам едно предложение да се направи една ограда и един парапет, където е на
самият тротоар. Да, срещу главния път. Защото е много опасно. наистина децата нямат
спирачки.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Съвсем кратко ще кажа едно мнение. Наистина на стадиона там нещата има
усилия да се поддържат. Единствено нещата опират малко до отношението. До нищо
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друго. Само това виждам аз, като проблем, защото и аз имам някои сигнали. Имам
малък син, знаете. Отношението. Нищо друго.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания на общински съветници? Няма. Преминаваме към
искане от Дамян Ташев Неделчев-общински съветник в ОбС Провадия с вх.№1178 от
22.05.2017 г. Искането е с текст: „Моля на заседанието на Общински съвет Провадия,
което ще се проведе на 29.05.2017 год. да се разгледа организацията, провеждането и
резултатите от референдума, проведен в Община Провадия на 14.05.2017 год.”
Заповядайте, г-н Неделчев.
По време на сесията беше раздадена информация, относно организационнотехническата подготовка на общинска администрация Провадия за произвеждане на
местен референдум на 14.05.2017 г. Информацията бе раздадена на общинските
съветници.”
Изказване на Дамян Неделчев
„На 14 май трябваше да се проведе, според мен, най-важното събитие в
обществения живот на Провадия в демократичен план. Досега такова нещо не се е
случвало суверенът да бъде питан за нещо.
Искам да припомня на уважаемите общински съветници, че сме тук, защото сме
излъчени и избрани от народа на Провадия за негови представители, осъществяващи
процеса на функциониране на обществата т.е. общественият договор, при който
съществува това общество е представителна демокрация, а не олигархия, плутокрация
или тоталитаризъм. Т.е. всеки един от нас условно представлява 1000 души и няма
никакви собственически права. Но, тъй като представителната демокрация показва, че
често не отговаря на нуждите и стремежите на обществото конституцията е предвидила
ред за реализиране на пряка демокрация, която по-точно отразява нагласите,
разбиранията и оформилите се решения в общестевното съзнание.
В същото време, какво се случи? При условие, че въпросите бяха лошо зададени
се проведе много слаба информационна кампания. Според мен, единствения обективен
измерител на информационната кампания е в каква степен от хората са излезли да
гласуват. Преди малко попитах кмета на Блъсково. Хиляда гласоподаватели тридесет и
пет бюлетини, което ще рече 0,35 от процента. Ако сте забравили, понеже бяха в
предизборна кампания за парламент и БСП, и ГЕРБ мотивираха изненадващата си
подкрепа за референдума с това, че били с народа. Така или иначе ОбС с голямо
мнозинство реши да проведе референдум т.е. допитване до народа, за което приехме, че
ще изхарчим определена сума пари. Какво се получи? Лошо организирана и поради това
пародия, но струваща доста пари. Защо стана така? Първо, лошо зададени въпроси и не
достатъчна работа на Инициативния комитет. Второ, безотговорно отношение на ОбС
по популистки причини да подкрепим непълноценни въпроси. Трето, макар и напълно
законно, но лошо свършена работа от кмета и общинската администрация. С това му
действие т.е. кметът си пролича факта, че ОбС, а кметът взема решенията по важните
въпроси, а ние само маркираме взетите предварително решения. И второ, и по-важно,
според мен, кметът ясно паказа абсолютното си пренебрежение към народа, затова
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трябва да се вземат мерки и те трябва да са в посока на промени в Правилника за работа
на ОбС, за по-добра връзка с обществото. Второ да заработи радиоточката, за да може
поне хората да чуват какво са решили царя и царедворците. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Когато човек се изказва по толкова важна тема трябва наистина да познава
добре закона. Ще Ви прочета правомощията на кмета, съгласно закона за
допитването до гражданите. Чл.35 кметът на общината: 1.Осигурява отпечатването на
бюлетините и образците за протоколи; 2.Осигурява снабдяването на секционните
комисии с пликове, кутии, бюлетини, протоколи и кабина за тайно гласуване; 3.
Изпълнява всички други правомощия, предвидени в Изборния кодекс. Става въпрос
за организационно-техническата подготовка на Местния референдум.
По отношение на Информационната кампания. Това е чл.34. Тя започва
тридесет дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва двадесет и
четири часа преди него. Кметът организира отпечатването на Информационен лист,
който съдържа – формулировката на въпроса, кратка информация за мотивите на
референдума, въз основа на предложението на инициативния комитет. Информация
за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума. Ал.3 Откриването на
кампанията започва с представянето на Информационния лист по ал.2, включително
чрез средствата за масово информация и чрез разпространяване на обществено
достъпни места.
Дотук всичко от общинска администрация и от кмета е свършено едно към
едно и то перфектно. Кметът има едно задължение да организира отпечатването на
Информационния лист, а не да прави информационна кампания. Това е в закона.
Продължавам с ал.3. В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на
алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни
комитети. Общините предоставят безвъзмездно на Инициативния комитет и на
застъпниците подходящи помещения за провеждане на обсъждане на други прояви по
въпроса или въпросите на референдума.
Регистрирани партии и коалиции за или други инициативни комитети в подкрепа
на въпросите или против – няма други освен Инициативния комитет в ОИК. Няма
регистрирани и застъпници на отделните. Тези, които да правят тази информационна
кампания. Единственият ангажимент за информационната кампания пада върху
Инициативния комитет.
Това е законно, което току-що Ви прочетох. Оттам нататък всеки от Вас може да
тълкува резултатите, както иска. Двеста информационни листа бяха отпечатани и
дадени на Инициативния комитет да бъдат сложени, където те пожелаят. На кметовете
на кметства бяха дадени необходимият брой, за да бъдат сложени във всички населени
52

места и общината имаше готовност да отпечата още при необходимост и поискване от
застъпници, инициативни комитети, партии или коалиции. Такива не са постъпвали.
По отношение на средствата за масово осведомяване. Аз лично съм дал
информацията и на БНР, и на БНТ. Отказал съм интервюта, защото не съм регистриран
в ОИК, като застъпник или част от Инициативен комитет, партия или коалиция в
подкрепа или против. Специално на БНТ аз съм дал телефоните на Инициативния
комитет, за да се свържат с тях и да придобият представа за мотивите. Това, което е в
тяхното искане съм го разпратил. Насочил съм и електронните издания, и БНР, и БНТ
към страницата на община Провадия в графата ОбС да се видят мненията на
общинските съветници, на съответните партии и моето. Моето мнение съм го казал
веднъж и то е пред Вас в ОбС. Ако то е повлияло толкова много, както Вие казвате,
нямам коментар.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Неделчев,
Колкото и да ни е болно, истината е тази. Това са хората, които доброволно, без
всякакъв подтик, интерес финансов, политически или някакъв друг, са излезли да
гласуват. Не споделям мнението, че хората не са знаели. Няма ситуация в едно село да
започне да се провежда нещо, което ще стане след един месец и дотогава хората по един
или друг начин да не научат. Такъв вариант просто го няма. Това е мое мнение.
Общинска администрация по закон каквото е трябвало го е свършила. Ако кметът беше
малко по-деен, можеше да го обвиним в това, че е съпричастен. Това е друга тема. Пак
искам да повторя. Това е резултатът и той е постигнат. Излезли са хората, които са
имали някаква гражданска съвест. Проявили са интерес да покажат своята воля.
Направили са си труда да излязат и са отишли. За мен, лично, едната цел, която трябва
да бъде постигната на този референдум е постигната. Това е да видим гражданската
активност. Ние я видяхме. Аз считам, лично, че тази гражданска активност не е малка.
Това е по отношение на активността по време на изборите.
Искам да поставя един друг въпрос, който в момента е по-важно да коментираме,
защото аз не знам и затова се обръщам и към общинска администрация – Под каква
форма би следвало да се направи коментар на резултатите от избора? Дали от ОИК?
Дали от името на кмета, който да стане и да каже – Резултатът, както знаете е такъв.
По закон би следвало на база този резултат да се случи това или ние, като общинска
администрация, предвид волята на толкова хора, считаме да постъпим така и така или не
считаме да постъпим така. Това е, което, лично за мен, би следвало в момента да ни
интересува и коментираме. Онова какво е било, е било и то е свършило. Гледаме оттук
нататък. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
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Изказване на Дамян Неделчев
„Г-н Николов, аз съм съгласен, че е по-важен резултатът, от това, което правим.
Но ние трябва да си направим изводите, като общество. Аз или Вие, не се знае утре къде
ще сме, но г-н кмета каза: всичко е направено по закон и аз съм сигурен и го прочетох в
онези листчета. Но като резултат т.е. като достатъчно информирано общество, моите
впечатления са други. Има хора, които живеят на главната улица или работят на
главната улица, които могат да четат и да пишат, не са с трети клас по нивото на
образованието по моето и Вашите времена, казват, че случайно или научих
впоследствие. Мога да цитирам имена. Мога да доведа хората тук. Хайде ли? Г-жа
Мария Тодорова, която държи халите. Таня Костова-съпругата на д-р Бенев, не Бенев,
Бонев. И мога да продължа нататък. Иначе, съм съгласен. Да кажа нещо друго. Да,
всичко е направено по закон, но аз неслучайно казах в началото – това е първото
демократично събитие, в което ние можехме да се покажем като народ и в някаква
степен се показахме, защото 3 800 гласа, както каза г-н Николов, нито партия имаше
значение тук, нито имаше етническа принадлежност значение, да важно беше.
Направили сме необходимото по закон, но то не е постигнало резултата си, според мен,
защото чисто прагматично, ако гледаме публикувано на официалната страница на
общината. Каква част от обществото се ползва от интернет? Ние не сме един град със
седемдесет процента младо население. За съжаление е обратното. За това казвам
радиоточката в някакъв вариант. В някакъв вариант, който може да доведе
информацията по-близо до хората. Да завърша. 97 %, ако съм разбрал правилно да
гласуват „за”, за мен болницата няма какво да я коментираме. При такава държавна
политика, жив мъртвец имаме горе или обратното. Но по отношение на баните, там
народът не е толкова глупав да не може да си направи сметката две и две. Просто,
народът чака пети мандат, както се казва, да види действие, да види усилие за нещо. А
ние от двадесет, поне така съм разбрал от Вас, за двадесет и пет години ни се дава една
собственост, четири от тях вече са минали, нямаме там сложена една табела
„Минералната вода”, нямаме един път, асфалтов от 30 метра, нямаме две пейки, нямаме
една бутчица, в която нещо да се случва. Тези 97%, показват, според мен, единствено
това - искане да започнете да действате. Благодаря.”
Кворум:17 Общинските съветници Антон Янев, Йордан Михалев и Лидия
Димитрова не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
На 14 май този месец беше проведен първият местен референдум в община
Провадия по въпросите за балнеолечението и за болницата, като това е първият местен
референдум. Дали, поради незнание как да ги правим тези референдуми, не знам каква е
причината, нямаше, той не премина границата за валидност. Но това не означава, че
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3800 човека са малко, като гласове. Също така, аз мисля, че ние на тези хора им дължим
някакъв коментар на референдума, коментар на резултатите. Те заслужават ние да им
кажем какво смятаме да правим оттук нататък. Самият референдум очерта два наболели
въпроси за балнеолечението, което хората искат да се възстанови и за болницата. Редно
е ние да кажем какви мерки, въпреки че референдумът не е валиден, какви мерки ние
ще предприемем, за да ги решим тези два проблема. Може би е добре Вие да
изкоментирате резултатите от референдума. И като втори въпрос, свързан със
здравеопазването в града въпросът ми е – Как се движат нещата със Спешната помощ?
Новата Спешна помощ, която трябва да се изгради в града. Понеже това е проект, който
Провадия, като община, не може да пропусне шанса си да изпълни, според мен.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
По отношение на вторият Ви въпрос ще кажа веднага. Решението на ОбС е дадено
в Министерството на здравеопазването и съответно доколкото имам неофициална
информация, защото официална нямам, са избрали втория терен – кортовата площадка.
Ще им съдействаме максимално. Въпросът е да се реализира проекта, защото говорим за
сто и осемдесет милиона в цялата страна за всички филиали на Спешната и Бърза
помощ.
По отношение на референдума. Аз наистина, като Вас смятам, че провадийци са
интелигентни хора. Но референдумът и въпросите, както д-р Неделчев, каза бяха
неправилно зададени и неправилно формулирани. Всички местни референдуми, за
които четох, започват с въпроса – искате ли, подкрепяте ли, желаете ли община „х” да
извърши действие някакво или да не извърши действие. При нас това липсва. По
отношение на първия въпрос, до 1997-1998 год. Минералните бани са били държавна
дейност. Общината не е имала такава дейност. На фона на само – Подкрепяте ли
възстановяването? Кой да възстанови? Държавата ли? С местен референдум държавата
не можем да я задължим. Общината ли? Липсва тук. Съответно ние не можем да дадем
средства от общинския бюджет, защото параметри на бюджет не се решава с
референдум, а тегленето на кредит за стопанска дейност става по друг ред, по специален
закон. Остава възможността за частен инвеститор при така формулирания въпрос.
Искам само нещо да кажа. Нашите съграждани бяха подведени в информациите от
Инициативния комитет, че 2004 год. са затворени баните в Провадия. Затворени са 19971998 год. И аз съм сигурен, че в тази зала няма човек в момента, който да е чел
заповедта за преустановяване на дейността на баните в Провадия. И аз не съм я чел.
Когато бях заместник на Марин Георгиев, ние се опитахме да намерим документът, с
който е преустановена дейността на баните. Не го намерихме. Още оттам трябва да се
започне. Какви са били мотивите тогава да бъде преустановена дейността на
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Минералните бани в Провадия. Дали икономически или политически. Тогава, спомняте
си 1997-1998 год., започна приватизацията на цялата държавна собственост. Ако
мотивите са икономически, ако този, който е взел решението и е издал съответния
административен акт за затварянето на баните в Провадия е доказал, че те
самостоятелно не могат да функционират. Ние това трябва да го знаем и да го обсъдим.
Ако мотивите са били политически или с оглед последваща приватизация също трябва
да го знаем. Но пак Ви казвам, моят коментар ще бъда в рамките на информация към
Вас. През 2003 год., ние създадохме – ОбС Провадия и общинска администрация
дружество, Търговско дружество, чието наименование беше „Провадийски минерални
солени бани” ООД. 34% собственост на общината, 66% на „Българска солна компания –
Канотранс”. Идеята беше общината да даде осем декара и сградния фонд, а дружеството
да осигури средствата за възстановяване на два водопровода. Един за солената вода и
един за минералната. Изграждането на две помпени станции и основен ремонт на
лечебните, хотелската част и мястото за лечение и хранене. Тогава се изготви Бизнесплан. Този Бизнес-план мажоритарният собственик се опита, как да кажа, да презентира
на банките, за да получи финансиране. Такова финансиране не се получи и дружеството
в последствие беше закрито. Може би, затова Инициативният комитет се е подвел, че
2004 год. са затворени баните. Това не е така.
По отношение на вторият въпрос искам да кажа следното. Аз не случайно не се
изказах и при обсъждането на състоянието на болницата. Нека да видим дали и как – Ще
има ли нова Здравна карта? Ще има ли защитени болници? Защото всички общини,
които имат болници, искаме да има защитени болници, които да получават финансиране
по специален ред, като елемент на националната сигурност, както има защитени
училища. Защото, ако нашата болница не намери приходи в размер на поне 25 00030 000 лв. ще дойде момент, в който общината няма да може да изважда 50 000-60 000
лв. на месец и да ги дава. Сега са 20 000-25 000 лв. на месец - успяваме, но да го удвоим
или утроим - това няма да можем. Трябват около 100 000 лв. на месец, за да я има.
Затова, без ясна законова рамка или рамка за извършване на лечебна дейност за
болничната помощ от страна на общините, ние няма как да вземем с Вас правилното
решение и да коментираме въпросът, който беше зададен на гражданите. Аз изключвам
това за възстановяване на Родилно и Хирургично отделение. Тук говорим за запазване
на болницата. Ясно е, че при необходимост от 400 раждания на година, за да бъде
финансирано едно отделение родилно от Здравната каса – на територията на трите
общини има общо триста за миналата година във Ветрино, Провадия и Дългопол, от
които поне една трета са с избор на екип. Отиват във Варна. Ние няма как да
финансираме такова отделение. Нито касата ще го финансира. На един по-късен етап
ОбС ще обсъди в ситуация на ясна законова рамка бъдещето на Търговското дружествоболница.
Пак се връщам на първия въпрос. За да уважим желанието на нашите, аз ще кажа,
3500 граждани, които са казали „за” Минерални бани дали информирано или не, но са
казали „за”. Какво можем да направим? Не можем да теглим кредит в момента. Не
можем да заделим средства от ОбС. Можем да потърсим частен инвеститор. Като това,
което можем да направим е да дадем безвъзмездно за двадесет години правото на
ползване на петте литра в секунда или на два, или на три колкото реши ОбС. Ако се
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намери такъв инвеститор, административно да го способстваме да изгради помещение
за лечебна дейност. Сега, достъпът до солената вода също ще е проблем. Най-вероятно,
ще се наложи, ако го има този инвеститор, от концесионера на солното находище, то е
изключителна държавна собственост. Или на кратко казано, можем да дадем водата
безвъзмездно за двадесет години без таксите за водоползване и терен за изграждане,
както се казва, символично за един лев. Но в рамките на закона на този етап за двадесет
минути, докато говорихте, си мислих, аз не виждам какво друго можем да предложим.
Дано да го има инвеститорът.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания и отговори на общински съветници други има ли? Няма.”
Девета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, заповядайте.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативния комитет
„Аз не можах да разбера нещо, че трябва в отделни точки да се изкажем за
референдума. Аз ще започна отпред на напред. Няма да започвам отзад напред. Дано да
не забравя последните думи на г-н Филев.
Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници на община Провадия,
Инициативният комитет за провеждане на местен референдум в Провадия „за
балнеолечението” в Минерални бани и болницата иска да благодари на всички жители
на община Провадия за подкрепата и осъществяването на тези две каузи. Поставени са
началото на осъществяването на тези две каузи и ние благодарим на абсолютно всички
граждани по-късно разбрали, неразбрали, участвали или по какъвто и да е начин, които
са взели и са живели с тази идея и живеят все още.
Уважаеми общински съветници,
Дълго време, Вие, които гласувахте положително за референдума, като личности
ще бъдете давани за пример от различни граждани и организации, и институции в
страната. Това даване на пример вече е започнало. Трябва да Ви кажа, че община
Провадия е станала, е дала тон на още две населени места за провеждане на местни
референдуми. И затова Вие ще бъдете пример, и за това, че позволихте на гражданите да
упражнят правата си, дадени им от пряката и директна демокрация. Ние от
Инициативния комитет сме в контакт с всички Инициативни комитети за референдуми в
страната без изключение. Които са се провели предходната 2016 год., и които се
провеждат сега. Референдумът в Провадия, повярвайте ми, бе вдъхновение за хората не
само от Провадия, бе вдъхновение и за хората от страната. Независимо, че нашият
провадийският референдум не можа да достигне така да се каже прагът от 40%
избирателна активност, решението, което е взето от допитването до народа, ясно
показва, че трябва да бъдат възстановени Минерални бани с функция „за
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балнеолечение” и да бъде запазена и възстановена болницата. Недейте да забравяте, че
преди двете въпросът беше – да бъде запазена и възстановена болницата.
Сега, малко по същество искам да кажа. Днешната сесия беше изключително
ползотворна за мен. Никога не съм, през последната една година, никога не съм, някак
си не съм участвала, не съм слушала такава сесия, в която толкова много неща бяха
обсъдени. Ние едновременно чухме как болницата ни е някак си в много добро
състояние. Перфектно. Ние сме за това да бъде в добро състояние. Обаче, в същото
време – нали да не се притесняваме от тези финансови резултати, защото други болници
са по-зле, но това, което ме впечатли, мен и моите колеги от Инициативния комитет,
беше, че на еди коя си дата, просто пропуснахме да запишем датата, на еди коя си дата
болницата ще спре да приема пациенти. Датата ще проличи от протокола. Това, ако е
стабилна болница? Извинявайте, това е много притеснително. Как ще върнете
провадиец, като му кажете, че, естествено се обръщам към Вас, като представители на
собственика на капитала. Как ще върнете провадиец, като му кажете, че са изчерпани
някакви лимити? Това не е стабилна болница. По отношение на. Искам за тази сесия да
кажа. По отношение на това дали сме провели. Да, Инициативният комитет. Най-много
критики бяха отправени към Инициативния комитет, затова, че е недостатъчна
информационната кампания. Ние никога не сме бягали от отговорност и приемаме
всякакви критики. Просто ние не сме икономическа, това сме го казали на всички хора,
които са ни отправили тези критики. Ние не сме политическа организация. Не сме
икономическа организация, но не приемаме някакси да се крият определени хора зад
някакви членове и алинеи и да си прехвърляме топката този е виновен, онзи е виновен.
Добре, ние поемаме цялата вина. Ние сме виновни, но нали цяла Провадия, цялата
общинска администрация и всички общински съветници разбраха, че 97% от
гласувалите са гласували за възстановяване на Минерални бани и запазване и
възстановяване на болницата. Това е решението на неселението. Независимо какво каза
г-н Филев. Да, те ни дадоха, след като Дамян Неделчев и Димо Димов отправиха
въпроси на сесия, ни бяха разпечатани 200 бр. листи. За 20 000 община 200 бр. листиние сме ги раздали. Отпечатали сме си сигурно още толкова – 200 бр. и сигурно сме
раздали още толкова флаери, които сами си ги правихме. Но това да подадем писмена
молба до кмета на общината, да залепи информационния лист, както се лепят всички
обяви на входа на общината. Вички обяви - за кръводаряване, театри и т.н. И това
листче да остане в трета глуха, в долния ред на някакви кутийки, нали не го приемаме.
Сега да се върна към последните думи на г-н кмета. Как въртите и сучете и все го
докарвате до някакъв частен инвеститор. Инициативният комитет, първо, искам да Ви
кажа на всички хора, и които ще прочетат протокола, и които слушат сегашното
излъчване, Инициативният комитет в никакъв случай няма да спре до тук. В петък, ние
сме взели своите решения, написали сме своите писма, и очевидно, че нямаме никаква
помощ в лицето на общинска администрация, освен от общинските съветници, ще
отправим нашите искания към държавата. Само, че когато ние намерим начин
държавата да го финансира - общинска администрация дали ще поеме така да се каже
тази протегната ръка, тази помощ? Ние сме подготвили всички наши писма, искания до
различни институции, до различни министерства и т.н. и сме убедени, че ще намерим
финансиране от държавата. В петък сме в София. Специално за това отиваме. Но за нас
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най-големият въпрос е – Защо общински администрация не иска по някакъв начин, ако
държавата отвърне на това да финансира Минерални бани, да отвори програма или да
посочи отворена програма за кандидатстване по Европейски проекти за да речем
инфраструктура или построяване на сграден фонд, или балнео, или специално за
функция за минералните води „балнеолечение” и т.н. Защо общината не би била
съгласна да поеме тази топка от държавата? Не в никакъв случай няма да спрем.
Надяваме се, че държавата ще намери разрешение на това. Искам да Ви кажа това, което
си говорихме преди два месеца. Минерални бани с функция „за балнеолечение” ще има
и болница възстановена и стабилизирана в Провадия ще има. Въпросът е – Дали това ще
стане сега, тази година, догодина, другата и дали ще го направим ние или ще го
направят нашите деца след двадесет години. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаема г-жо Мехмед,
Общинска администрация спазва закони. Ако си спомняте, аз Ви поканих,
Инициативния комитет на консултациите за определяне на СИК. Там Ви предложих да
подадете сто и двадесет човек за членове на СИК, като партиите и коалициите бяха
съгласни. И Вие се позовахте на едно писмо от ЦИК, и не ги подадохте. Това щяха да са
Ви хора, които да Ви свършат една част от Информационната кампания, но Вие се
позовахте на това писмо, а отправяте упрек към кмета и към администрацията, че не е
прескочил закона, за да информира. Навсякъде е залепено.
По отношение на ориентацията Ви да искате съдействие от държавата
приветствам го и, ако община Провадия има задължения тя ще ги изпълни, включително
и устройственото планиране, защото трябва да има водопроводи, първо. След като
държавата разреши ползването на солното находище, ние имаме право на минералния
извор, надявам се, че ще даде и парите. А тогава, вие вече ще можете или да
съдействате, или да контролирате, или да управлявате. Възможно е един от трите
варианта. Ако е Оперативна програма, може да кандидатствате Вие с някаква
неправителствена организация. Общината кандидатства, ако сте чели протоколите по
всички мерки, по които е бенефициент. Общината не само иска, а ще кандидатства. Ще
кандидатства, а тази програма, която Вие коментирахте „Минерални води”. Бяхме от
кметовете на информационната кампания само двама кмета. И там се иска бизнес план
за десет години. За изграждането на водопроводите. Да докажем ефективността.
Програмата беше предимно за термални води. Не само предимно, а основно за термални
води и за намаляване на парниковия ефект. Не случайно нашата община зададе въпрос
и отговорът е сигурно още на сайта на Министерството на околната среда и на
предприятието, което администрира програмата. Ние ги запитахме - Програмата ще
финансира ли водопроводите от Ерека до Провадия и от солното находище до
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Провадия? Отговорът е с няколко изречения, но общо взето означава не. Сигурно го има
на сайта. Ако го няма, служителите са го разпечатали и ще Ви го дадат. Ако има
отворени мерки и програми, които да финансират такава дейност, община Провадия ще
кандидатства, но при условията на програмите. Защото в тази програма „Минерални
води”, за която Ви говоря трябваше да се докаже икономическата ефективност за десет
години. С една дума, инвестицията за десет години да се върне. Не само, общината
трябваше да осигури 50% собствено участие в изграждането на съответната
инфраструктура. ОбС вече е органът, който ще прецени дали един бизнес-план, един
бизнес-проект е добър или не за общината, но ако съответният бизнес-план, без
значение, кои го изготвя, но е внесен за одобрение в ОбС, той не покаже икономическа
ефективност и възвращаемост, да докаже ползата от него едва ли ОбС ще го гласува. Аз
пак ви казвам – Вие знаете ли защо и с какви мотиви 1997-1998 год. „Минералните
бани” в Провадия са затворени? Грубо казано или им е прекратена дейността. Какви са
били мотивите? Защото и тогава е имало хора. Имало е ОбС. Имало е кмет. Те не са
реагирали. Затворени са баните. Те не са реагирали или аз поне не си спомням да са
реагирали. Или мотивите на органът, който е взел решението са били много солидни и
не са подлежали на какъвто и да е коментар, или всичски са били съгласни с взетото
решение по някакви други причини. Оттам трябва да се тръгне. Защото най-лесно ще е
на този ОбС, на мен като кмет да инициирам референдум с въпроса: Искате ли да
възстановим завода за корабно обзавеждане? На текстилният комбинат? На консервната
фабрика? На ТКЗС в общината към 1997 год.? Когато бяха държавни и осигуряваха
хилядите работни места. И хората ще отговорят -да. Със сигурност ще отговорят – да и
със сигурност по-голям процент. Но хората не са толкова глупави, те са интелигентни и
интуицията им работи. На всеки зададен въпрос те питат – как ще стане? Вие на това
нещо не отговорихте по време на кампанията за референдума. Как ще стане? Да,
можеше да успеете, ако имахте много добри аргументи да убедите повече хора. Да им
покажете как ще стане. Какви са възможностите а финансиране на двата въпроса?
Защото, каквото и да искаме да се случи в България трябва да го покажем как ще се
случи. Всичко останало е един пиар. Няколко човека искат да си правят пиар. Това е. Без
сериозната аргументация.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, заповядайте.”
Кворум:13 Общинските съветници Капка Радева, Милена Драгнева, Елина
Димитрова, Ивайло Илиев не присъстват в залата.
Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативния комитет
„Аз предположих, че ще забравя нещо, което каза г-н Филев. Той каза, че сме
подвели гражданите. Годината 2004 е споменавана от Инициативния комитет
единствено и поради това, че през 2004 год. Минерални бани Провадия е предмет на
приватизационна сделка, според която тези Минерални бани трябва да функционират и
в петгодишният им план има съвсем конкретни дейности, включително изграждане на
басейн, който ще бъде предоставен на гражданите, външен басейн, който ще бъде
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предоставен на гражданите на община Провадия да го ползват безвъзмездно.,
включително да бъде направен диетичен стол, който ще бъде, където ще има
възможност гражданите на община Провадия да се хранят на преференциални цени и
т.н. да не преповтаряме целият договор.
Годината 2004 е тази година, в която Минерални бани Провадия са минали в
частни ръце. Аз много съжалявам, че Вие като кмет не можете да осъзнаете въобще ние
на своя територия какъв природен ресурс имаме? Какво е било в Провадия преди? Как
може в съвременните технологии и в каква насока да се развива Провадия? Когото се
развие този природен ресурс, как може това да повлияе на хората? А единствено
връщаме нещата в графата – някой си прави пиар. Ние щяхме да направим пиар на Вас,
г-н кмете, да бяхте подели. Някой си правел пиар. Много е жалко това, което казвате или
пък – това ще ни струва толкова. Ние нямаме пари. Седемнадесет милиона на годинакъде ги разходвате? Посочете ми нещо? Седемнадесет милиона. Посочете ми нещо,
което не е направено заради заплати. Вярно, че поддържате редица училища и т.н.
Нещо, което не е, как да Ви кажа от ежедневието на града. Веднага ще Ви кажа община
Девня какво прави, община Дългопол какво е направила, община Суворово какво е
направила? Много и по години. Нещо, което не е стандартно. Дайте да го направим с
„Минерални бани”. Колко мислите, че ще бъде собственото участие в един проект на
общината? Един милион. Няма общината един милион ли? Два милиона. Глупости.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Наслушахме се на приказки, които не кореспондират реално с действителността.
Първо, бюджетът на община Провадия е наличен. Всеки месец се прави отчет за
касовото му изпълнение. Предвидените разходи по дейности също са публично
достояние и всеки може да ги види. Община Провадия може да поеме дълг, но съгласно
Закона за публичните финанси и Закона за бюджета на РБ. Там се фиксира процентът.
Ако искате да знаете какво се случва в община Провадия, тъй като явно не знаете, а
знаете в съседните общини, ще ви кажа, че утре и вдругиден ще се сключат шест
договора за шест блока за саниране в Провадия. Провадия е с осигурен ресур по ОП
„Региони в растеж”. Текат процедурите за тази сграда, сградата на читалището,
пожарната и Сапарева къща. Имаме проекти по „План за развитие на селските райони”
за улици в Провадия и пътища в Провадия на обща стойност седем милиона. Със
собствени средства ще се изградят - пет ли площадки? Пет площадки тази година. Със
собствени средства ще се ремонтират улици в населените ни места на обща стойност
около двеста и осемдесет хиляди лева. Говоря само за селата без Провадия. Не помня
цялата капиталова програма, но е интересна и са доста неща. Можете да ги видите, ако
искате. Няма да ги видите, ако не искате. Минералната вода е ресурс. И студената, и
топлата. Топлата е по-голям ресурс. Аз в изказване по Радио Варна казах, че със студена
вода никъде в България няма лечение.Не вярвам и в света да има. Нашата вода има
резултати и е годна за пиене. Годна е и за лечение, след като се смеси със студената
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вода, със солената вода и се подгрее с 20 градуса. Това е факта. Да, тя ще бъде полезна.
Ако има програма, която финансира точно това – изграждането на довеждаща
инфраструктура, смесването на двете води, подгряването им, ние ще кандидатстваме. И
се радвам Министерски съвет или съответните ведомства, на които ще пишете да
осигурят финансирането. Лично аз го приветствам. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 13.25 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 №1089
решение №22-376
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V

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 №1144
решение №22-381
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1145
решение №22-382
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1146
решение №22-383
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

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

66

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1149
решение №22-384
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

67

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1157
решение №22-387
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

68

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1158
решение №22-388
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

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

69

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1159
решение №22-389
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

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

70

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1160
решение №22-390
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

71

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1163
решение №22-391
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

72

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1170
решение №22-393
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V

Против Възд.се

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

V

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

73

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1171
решение №22-394
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

74

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1180
решение №22-396
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

75

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1181
решение №22-397
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

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