П Р О Т О К О Л № 35
Днес, 29.05.2018 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Блага Петрова
Георги Габровски
Димо Димов
Елина Димитрова
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитров
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е шестнадесет общински съветници. В началото на
заседанието ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на община
Провадия на общинските съветници Ивайло Илиев, Дамян Неделчев и Хюлия
Мустафова. Двамата не присъстват в залата. Отговорите на питанията им ще ги
връча, когато присъстват в залата.
Откривам тридесет и петото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№35 от 18.05.2018г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен
ред.”
Кворум:18 Общинските съветници Антон Янев и Ивайло Илиев присъстват на
заседанието на ОбС Провадия от 09.04ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Изменение и допълнение на Наредба №19 за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия. /вх.№1719
2.Изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия.
/вх.№1716
3.Информация за дейността на социалната услуга Домашен социален патронаж
гр.Провадия за 2017г. /вх.№1734
4.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост гр.Провадия за 2017г. /вх.№1735
5.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2017г. / вх.№1749
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6.Отчет на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2017г. / вх.№1748
7.Докладни записки с вх.№1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754.
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 бъде добавена докладна
записка с вх.№1758.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Ще връча писмените отговори на г-н Ивайло
Илиев. Подлагам на гласуване предложението да бъде включена в точка седем от
проекта за дневен ред докладна записка с вх.№1758. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.
Гласуване:18 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Изменение и допълнение на Наредба №19 за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия. /вх.№1719
2.Изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия.
/вх.№1716
3.Информация за дейността на социалната услуга Домашен социален патронаж
гр.Провадия за 2017г. /вх.№1734
4.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост гр.Провадия за 2017г. /вх.№1735
5.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2017г. / вх.№1749
6.Отчет на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2017г. / вх.№1748
7.Докладни записки с вх.№1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754, 1758.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:19 Общинският съветник Диан Николов присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 09.07ч.
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Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Изменение и допълнение на Наредба №19 за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия
а/№1719-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение и
допълнение на Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия, приета с решение №13-222 по протокол
№13 от 02.10.2012г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 592
Ha основание чл. 21, ал.2 от Закона зa местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменение в Наредба №19 за овладяване нa популацията на
безетопанствените кучета на територията на община Провадия, както следва:
- Отменя чл.2, ал.1, т.3 от Наредбата, a именно: „При кучета над тази възраст
собствениците са длъжни да им поставят чип в срок до 31.03.2013г.“
- Изменя чл.2, ал.1, т.4 от Наредбата, като текста „Всеки собственик на куче в срок
дo 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на
кучето, подава декларация за притежаване нa куче пo образец в общинската
администрация или кметството пo местоживеене“ се променя на „В тримесечен
срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината
пo постоянния мy адрес/седалище“.
- Изменя чл.2, ал.1, т.5 от Наредбата „Въз основа на подадената декларация от
собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се
въвеждат в ,,Регистър на домашните кучета в община Провадия“ и се зaплaщa „такса
за притежаване на куче.“ се променя на „Зa притежаване на куче собственикът
заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му
адрес/седалище.“
- Изменя чл.2, ал.1, т.6 от Наредбата, като текста „От заплащане нa „такса за
притежаване на куче“ се освобождават собствениците на: (а)кучета на инвалиди удостоверено от собственика с
представяне на действащо решение от
ТЕЛК;(б)служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;(в)кучета
използвани за опитни цели;(г)кучета използвани
от Българския
червен
кръст;(д)кастрирани кучета - удостоверено, чрез вписване от ветеринарен лекар
във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;(е)ловни кучета - удостоверено
от собственика с представяне на копие на заверен ловен билет;(ж) кучета, с
поставен микрочип, за първата година от неговото регистриране.“
3

се променя на „Освобождават се от такса собствениците нa:
1.кучета на лица с увреждания;
2.служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3.кучета, използвани за опитни цели;
4.кучета, използвани от Българския червен кръст;
5.кастрирани кучета;
6.кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект.
Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват
за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.“
- Отменя чл.2, ал.1, т.7 от Наредбата, като текста „Текста пo т.6, буква „а“ и буква
„е“ се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета на името на един
собственик. При регистрация на трето и повече кучета на името нa един собственик
на куче от категориите пo буква „а“ и „е“, същият заплаща такса за притежаване на
куче за всяко следващо животно.“
- Изменя чл.9 от Наредбата, като текста „На обществени места собственикът,
водачът или стопанинът на куче е длъжен:
1.да предотврати всяка проява на агресия на кучето и да не допуска ситуации,
застрашаващи живота и здравето на хора и животни.
2.да не оставя кучето без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен
контрол върху поведението мy.
3.да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче с други животни и
хора.
4.да не използва кучето зa комерсиални цели - просия, хазарт и бой с други
животни.
5.събира и изхвърля екскрементите на кучето на определените за това места.
6.да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето ветеринарномедицински паспорт или копие oт него.“
(2).Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя
документите на кучето пред ветеринарните и/или
общинските власти при
поискване“ се променя на „Собствениците на домашни любимци са длъжни:
1.да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като
почистват мястото след дефекация;
2.да вземат мерки животните дa не създават опасност за хора или други
животни;
3.при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския
паспорт и да го представят зa проверка на общинските и ветеринарномедицинските
органи;
- Изменя
чл.10 от Наредбата, като текста „Забранява се присъствието и
разхождането на кучета:
1.на територията на детски градини и училища;
2.на територията на здравни заведения;
3.на територията на обособени детски и спортни площадки;
4.на места, обозначени от общината със забранителни знаци.“
се променя нa: „Забранява се:
1.извеждането на кучета без повод, a нa агресивни кучета - и без намордник;
2.разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от
общините със забранителни знаци.“
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- Изменя чл.20 от Наредбата, като текста „ Въз основа на съставените актове за
установени административни нарушения се издават наказателни постановления
от Кмета на община Провадия или упълномощени от нeгo длъжностни лица.“ се
променя нa: „Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
от негов заместник въз основа на акт, съставен от съответните длъжностни лица.“
- Отменя чл.21(1). от Наредбата, a именно „За констатирани нарушения пo чл.2, ал.1,
т.12 от настоящата наредба,нарушителят заплаща в касата на съответната районна
админиетрация пo една пълна такса (в размер на актуалната стойност на таксата към
момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година и глобата в
размер на 20 лв.“
- Отменя чл.21(2). от Наредбата, a именно „За констатирани нарушения пo чл.2, aл.1,
т.13 oт настоящата наредба, нарушителите заплащат глоба в размер на петдесет
процента от стойността на годишната такса“
- Отменя чл.21(3). от Наредбата, a именно „В случаите на нарушения пo чл.2, aл. 1 с
изключение на т.12 и т.13 от настоящата наредба на собственика на кучето се налага
глоба в размер до 30 лв. При повторно нарушение се съставя акт за
административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на
глоба в размер до 100 лв.“
- Изменя чл.21(5). oт Наредбата, текста „На собствсниците на кучета, нарушили
разпоредбите на чл.9, aл.1, т.2 oт настоящата наредба cc налага глоба в размер oт 100
дo 300 лв., за което се издава наказателно постановлсние“ се променя на : „На
собствениците на кучета, нарушили разпоредбитс на чл.9, т.1, т.2 oт настоящата
наредба се налага глоба в размер oт 100лв, за което се издава наказателно
постановление.“
- Изменя чл.21(6). от Наредбата текста „За констатирани нарушения пo чл.9, aл.1, т.5
и т.6 oт настоящата наредба, на нарушителите се налага глоба дo 20лв., a пpи
повторно нарушение cc съставя акт за административно нарушение и се издава
наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 100лв.“ се променя
нa „На собствениците на кучета, нарушили разпоредбите на чл.9, т.3 от настоящата
наредба се налагаa глоба в размер от 50 до 500лв., за кoeтo се издава наказателно
постановление.“
2.Изменението на Наредба №19 за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия влиза в сила oт деня
на приемансто й.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Втора точка – Изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС
Провадия
а/№1716-Доклад от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение на
Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. На комисиите обясних, какво налага
промяна в правилника. Становища, изказвания и питания по докладната има ли?
Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 593
Ha основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Правилник за организацията и дейността нa Общинския съвет
Провадия, както следва:
§.1.В чл.5, ал.1 т.19 придобива следния смисъл:
„19.Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на
населението пo въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от
половината от общия брой общински съветници.“
§.2.В чл.10, ал.1, т.4 придобива следния смисъл:
„4.при влизане в cилa на акт, с който с установен конфликт нa интереси пo Закона
зa противодействие нa корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
§.3.В чл.24, ал.4 придобива следния смисъл:
„/4/При възникнал спор за наличие нa конфликт нa интереси, общинският съвет
може да отложи вземането на решението, като сезира комисията пo Закона зa
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.“
§.4.Чл.41, ал.1 т.7 придобива следния смисъл:
„Комисия пo Закона за противодействие на корупцията и за отнемане нa
незаконно придобитото имущество.“
Трета точка – Информация за дейността на социалната услуга Домашен
социален патронаж гр.Провадия за 2017г.
а/№1734-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на социалната услуга Домашен социален
патронаж гр.Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 594
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на социалната услуга Домашен социален
патронаж гр.Провадия за 2017г.
Четвърта точка – Информация за дейността на Защитено жилище за лица с
умствена изостаналост гр.Провадия за 2017г.
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а/№1735-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост гр.Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 595
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост гр.Провадия за 2017г.
Пета точка – Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с
физически увреждания за 2017г.
а/№1749-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№1109/14.05.2018г. на кмета на община Провадия, относно информация за дейността
на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
По докладната имам предложение, ако от дома има присъстващи, присъствие,
ако имат желание, да кажат на микрофон. Това, което е написано е, за мен поне,
суха материя. Доколкото разбирам, има доста проблеми в самия дом. Според мен, не
толкова в самия дом, колкото в неговото управление. Един вид, мисля, че домът е
подложен, няма да употребявам силни думи. След сесията, злополучната, на която
домът не можа да се прехвърли към частната организация, според мен, оттогава
насам домът има опит, постоянни опити да се закрие. Това е мое лично мнение,
затова, ако има желаещи, желание, ако има от страна на дома да кажат - Има ли
някакви проблеми? Какви са? И да търсим тяхното решение. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, има направено предложение. Ще го подложа на гласуване. Който е
съгласен да дадем думата на представител на Дома за пълнолетни лица с физически
увреждания, моля да гласува. Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласуване: 18-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Заповядайте.”
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Изказване на Мая Попова-представител на Дом за пълнолетни лица с
физически увреждания гр.Провадия
„Мога да кажа, че направихме едно запитване до Министерството: Защо
община Провадия не е включена приоритетно в тази карта за изграждане на такива
услуги в общността? Отговорът беше, че домът не е определен за закриване. Аз
написах друг въпрос, в който казах, че домът не е определен за закриване, но
напрактика той се самозакрива, защото е преустановено настаняването, не се
отпускат пари за изграждането на новия дом, не сме включени в картата за такива
услуги, капацитетът се намалява, хората си отиват по естествен път и се съкращава
персонал. Напрактика домът се самозакрива. Това ми е въпросът, дали има някакво
решение за един от най-старите домове в Североизточна България, какъвто беше
Домът за възрастни хора с физически увреждания. Не знам. Чакаме да видим дали
ще има някакъв отговор. Не знам, какво може да се направи. Каквото сме могли, ние
сме направили. Подобрили сме условията. Основното за мен е, че няма връзка между
двата етажа. Хората си намаляха. Вече не е така пренаселено по стаите. Не знам. Аз
не мога да си обясня. Ходили сме по много домове и условията, особено в един дом в
Габровско, мисля в Севлиево беше, условията изобщо не бяха по-добри, но хората
навреме бяха съумяли и се направиха два центъра - Първи център и Втори център и
си съществуват. Така е при други домове, на които оценката им не е кой знае колко
по-висока от нашата, също не е преустановено настаняването. Не знам, защо с този
дом се стигна дотук. Не знам, какво може да се направи. Напрактика той се
самозакрива. Даже и да няма такова решение за закриване хората намаляват. Какво
може да се направи? Не знам. Кандидатствали са по проекти - не са одобрени. Не
знам какво може. За мен е необяснимо този дом горе, защо? При положение, че има
такива домове с по двеста човека в Стара Загора, в Силистра. Не знам. Защо да не
може? Мисля, че за деветдесет човека беше или ги намалиха. Защо да не може там?
Такава е ситуацията, според мен, в Козлодуй, там също е закрит домът, старият, но
са открити центрове. В Ломско домът, старият е като конюшня там, но имаше
изграден един Център в съседно село. Изгражда се друг Център в другото село. Така
и там не е преустановено настаняването. Аз мисля, че сме единственият дом, в който
е преустановено настаняването. Няма такъв дом от този тип за възрастни с
физически увреждания. Не знам. Ще видим, какво ще отговорят. Това е.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Поисках мнението на служителя от дома, защото по случайност попаднах в
града в такава ситуация. Имаше човек от дома, който аз знаех, че е там, но явно той
не ме познаваше и коментираха въпросната ситуация. Неволно станах слушател на
този разговор. Това е преди три, четири дни. Питаха го въпростният човек: Кога ги
местят долу? Той учудено ги попита - къде долу? Съответно в частния дом. Той каза,
че няма такова нещо, но каза, че целенасочено, затова така бях поставил въпросът, че
целенасочено домът се опитва да бъде закрит. И тогава този човек каза: А къде ще
отидат хората, които са настанени там? Аз мога да отида. Имам къде, но другите
няма къде да отидат. Без съдействието на община Провадия на всички ни е ясно, че
този дом не може да съществува. Тогава на сесията, когато се опитаха да го
прехвърлят в частни ръце казах, че това са хора. Това са човешки души, които не са
някакъв инструмент, които просто да ги прехвърлим от едно място на друго. Мисля,
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че оттогава насам нещата тръгнаха зле за този дом. Хората не са виновни, които са
настанени в него. Отправям молба към община Провадия да направи всичко
възможно да се възстанови. То предполагам няма да се възстанови настаняването, но
поне това, което е като предоставяне на условия за живот, колкото е възможно
повече да се подобрят и да се помогне на хората. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Радева, заповядайте.“
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми колеги,
От изказването на г-жа Попова разбрах, че очакват отговор от Министерство
на социалните грижи. Не можах точно да разбера. Очакват някакъв отговор. Имам
такава молба. Обръщам се към общинска администрация и към Вас, г-жо Попова,
когато получите писменият отговор, моля да ни запознаете ОбС с него. Да видим
какво е становището и на по-висшите инстанции, след като Вие сте описали. Само
Ви моля да ни запознаете с решението.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Колеги, защо се самозалъгваме? Такова предложение за решение нямаме.
Трябва да установим едно нещо, което е от значение. Действително ли
предписанията от министерството са за ненастатяване? Ако е така, стопирането на
дома идва от министерството. Когато спреш да настаняваш, домуващите намаляват.
В един момент ще паднем под критерия и министерството ще закрие дома. Ако
действително не е оттук, може, как да кажа, да излезем от ситуацията освен да
задържим, да настаняваме и да поддържаме дома, той ще съществува. Докладната,
като чета, като че ли изцяло отговаря сградата. Не знам. На Вас направи ли Ви
впечатление? Всичко подред е описано в какво състояние е. Като чета другата
докладна за кухнята – идеално, а дом не може да има. Спираме да настаняваме, пада
бройката, съкращаваме част от персонала. Ще падне още бройката с четири, пет
човека, още един път ще съкратим персонала и в един момент сме под минимума.
Ако искаме домът да съществува, трябва да вземем някакви други мерки, които да не
са в застой. Ние в момента пасуваме. Аз така мисля.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„На базата на това, което чух от колегите, коментарите, бих искал общинска
администрация на ниво зам.-кмет да изрази мнение и становища затова, което се
коментира в момента, защото съвсем ясно и категорично се заяви, че тук съвсем
умишлено се води една политика в посока закриване на един дом и така
облагодетелстване на друг. Това се изрази, затова ще помоля за едно становище –
Какво е намерението, виждането на общинска администрация? Другото, което е,
смятам, че не е редно представител на дома да ни информира за някакъв отговор от
министерството и т.н. Смятам, че редът е общинска администрация да се запознае с
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този отговор, да го анализира и да даде тук компетентно мнение пред нас.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната? Г-жо Полизанова,
заповядайте.“
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Наистина, през тези всички години има такава заповед и тя все още е в сила.
Това е от декември месец 2015г. за прекратяване настаняването на пълнолетни лица
с физически увреждания в нашия дом. Оттам нататък, наистина, сигналите, които
бяха от Министерството на труда и социалната политика, през това изминало време,
бяха през цялото време противоречиви. Първото нещо, което беше, че бяхме
поканени на среща в Министерството на труда и социалната политика. Тогава
казаха, че ще го закриват. След което излезе докладът на Агенцията за социално
подпомагане, нашият дом беше отново включен в домовете за закриване и тогава в
този анализ единственият мотив, който изтъкваха е, че домът в момента се намира на
автогара. След което ние многократно писахме, че имаме такава сграда,
включително и до Министерството на труда и социалната политика и сме посочили
сградата на новия дом. Посочени са какви средства са вложени в нея и какви все още
трябва да се вложат, за да бъде довършен. Едновременно с това непрекъснато
залагахме за две ЦНСТ за хора с физически увреждания и две ЦНСТ за възрастни
хора, един дневен център и едно ЦСРИ за възрастни хора. Независимо от доклада на
АСП, в който беше нашият дом за закриване, преди един месец е приета Областната
стратегия за социални услуги, където ние отново, не само до Министерството на
труда и социалната политика, включително и в Областната стратегия, си заложихме
тези четири ЦНСТ. Две за възрастни хора и две за възрастни хора с физически
увреждания, както и дневен център, както и ЦСРИ за възрастни хора.
Когато излезе картата за деинституционализация за възрастни хора, тогава
вече нашият дом в тази карта го нямаше за закриване. Въпреки всичко, инспекторите
от АСП, които правят мониторинг и идваха на място, аз лично, всеки един от тях,
съм го запознавала с това, какво ние искаме т.е. тези неща, които Вие ще видите.
Другият месец на сесията ще гласуваме Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги, а тя кореспондира с Областната стратегия. Ще видите, че отново
сме ги заложили тези институции. Инспекторите, които идваха – отново им
записахме, каква сграда имаме, какво искаме, наистина, той си взе експертът нещата
и каза, че ще ги представи в АСП. Протоколите, които чета от мониторинга за нашия
дом непрекъснато пишат, едно и също нещо – въпреки подобренията, въпреки
добрите условия, домът се разполага на жп гара. Това е основният им мотив, че
домът се намира на жп гара. Предложихме и новият дом, предложихме и терен за
изграждане на ЦНСТ. Това са нещата, които ние сме направили до момента. Това,
което видяхме в картата за деинституционализация – не сме включени, въпреки
постъпките. Говорих и с директора на Регионалната дирекция във Варна. Защо
правим Областна здравна карта и съответно общини залагаме ЦНСТ, а изобщо в
картата за деинституционализация ни няма? Тя казва – За мен това е също изненада.
Трябва да Ви кажа, че в тази карта за деинституционализация има заложени само три
дома и те са във Варна. За психични разстройства, за умствена изостаналост и за
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деменция. За цяла област Варна само това е заложено. Т.е. за психични разстройства
във Варна дом, за умствена изостаналост и за деменция. За възрастни хора и за хора
с физически увреждания в цялата област Варна нищо не е заложено. Провадия в
момента в Региони в растеж сме включени, като втора резерва за едно ЦНСТ, което е
крайно недостатъчно. Мотивите, които сме изтъкнали, освен нашият дом и хората,
които се намират там, не бива за забравяме, че ние имаме и ЦНСТ за деца с
увреждания. Също трябва да има приемственост. Тези деца после ще станат и
младежи, и възрастни хора и също ще трябва да бъдат изведени от институция.
Напълно сме запознати с проблема. А това, което се носи в момента, като слухове, че
ще извеждаме хората в друг дом, това е приключило, аз мисля, още тогава на онази
сесия, на която не се взе такова решение. Такива постъпки не сме правили. Не сме
мислили и в тази посока. Решението за нашите домуващи е или да се вдигне
забранителната заповед, а те не я вдигат точно поради тази причина – ж.п. гарата.
Или другото решение ЦНСТ, които да ни дадат възможност да направим. Посочили
сме и новата сграда като възможност. Готови сме да осигурим и терен. Разбира се, с
Ваша помощ, след като глрасувате.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
15 гласа „за”, 0-„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 596
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2017г.
Шеста точка – Отчет на Програмата за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2017г.
а/№1748-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2017г.
Кворум:18 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, малко с ирония ще подходя. Какъв отчет, какви безстопанствени
кучета? Това, което ни е представено, като материал, за мен, е едно нищо. Някаква,
как се води? Фондация ли е, която е посочена там? Някаква фондация, евентуално, е
свършила нещо. По време на заседанието на постоянните комисии зададох въпрос:
Кой е длъжен да се грижи за овладяване популацията на безстопанствените кучета11

фондации, частни сдружения или община Провадия? Беше ми отговорено, че община
Провадия е длъжна да организира целият процес по овладяване популацията на
бездомните кучета. Оттова, което ни е предоставено, аз разбирам, че общо взето,
община Провадия нищо не е направила. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
16 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 597
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема Отчет на програмата за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2017г.
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев не присъства в залата.
Седма точка – Докладни записки
а/№1736-Докладна записка от Мухамедин 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 има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19 Общинските съветници Лидия Димитрова и Ивайло Илиев
присъстват в залата.
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 №35 – 598
Ha 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.Ha лицето Мария Никова с адрес: гр.Провадия, …………се отпуска
парична помощ в размер нa 250,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
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1.2.На лицето Илия Илиев с адрес: ……………. се отпуска парична помощ, в
размер нa 100,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Фатма Хюсеин с адрес: …………... се отпуска парична помощ, в
размер нa 400,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Айнур Алиева с адрес: гр.Провадия ….. cе отпуска парична
помощ, в paзмep нa 150,00лв., пopaди възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Стоянка Кулаксъзова, с адрес: …………….. се отпуска парична
помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Веско Райчев, с адрес: ………………. се отпуска парична
помощ, в размер на 450,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
2.He отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети c Peшeниe №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.Ha лицето Сияна Романова, с адрес: ………………. не се отпуска парична
помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на граждани от
община Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
2.2.Ha лицето Сава Савов, с адрес: ………………. не се отпуска парична
помощ, поради неотговаряне на Критерии зa отпускане на помощи нa граждани от
община Провадия с неотложни нужди - т.8 He ce отпуска финансова помощ зa
поставяне на лещи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение нa кмета на община Провадия.
б/№1737-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. 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 №35 – 599
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Дария Димитрова, чрез
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законния му представител Ивета Вълчева с адрес: ………………… в размер на
380,00 лв. (триста и осемдесет лв.)
2.Предоставя финансова помощ на детето Акан Исметов, чрез законния мy
представител Айнур Алиева с адрес: ………………….. в размер на 210,00 лв.
(двеста и десет лв.)
3.Средствата за финансовото подпомагане пo т.1 и т.2 да се осигурят от
бюджета на Община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия пo организация изпълнението на настоящото решение.
в/№1738-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на извършени разходи за храна на бездомни лица през зимния
сезон 2017/2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
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 №35 – 600
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - гр.Провадия:
1.Одобрява извършения през зимен сезон 2017/2018г. разход за храна и
комунално битови услуги на бездомни лица в размер на 918,84 лв. /деветстотин и
осемнадесет лв. и осемдесет и четири ст./ и същият да бъде за сметка на бюджета на
община Провадия – дейност „Домашен социален патронаж“.
г/№1739-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална тръжна цена на
общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ III /три/, в кв.3 /три/ по регулационния план на
с.Черковна, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 5090 кв.м. /пет хиляди и деветдесет
квадратни метра/, съгласно АОС №1002/14.04.2003г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
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„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 №35 – 601
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 oт Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, aл. 1 oт Закона за общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно АOC №1002 oт 14.04.2003г., вписан
пoд №100, том III, дело №511/07.03.2005г., в Служба пo вписванията към Агенция
пo вписванията при Районен съд - Провадия, намиращ ce в ceлo Черковна,
община Провадия, област Варна, a именно: Дворно място, с площ oт 5090 кв.м. /
пет хиляди и деветдесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ III / три /, в кв. 3 /три/ пo регулационния план на с.Черковна, при граници на
имота: улица, улица,.улица, УПИ I, УПИ II.
2.Определя началната тръжна цена за имота пo т.1 в размер на 11742 лв.
/единадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
д/№1740-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална тръжна цена на
общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ II /две/, в кв.3 /три/ по регулационния план на
с.Черковна, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 5350 кв.м. /пет хиляди и триста и
петдесет квадратни метра/, съгласно АОС №1872/19.04.2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
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 №35 – 602
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 oт Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, aл. 1 oт Закона за общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно АOC №1872 oт 19.04.2018г., вписан
пoд №72, том III, дело №464/20.04.2018г., в Служба пo вписванията към Агенция пo
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вписванията при Районен съд - Провадия, намиращ ce в ceлo Черковна, община
Провадия, област Варна, a именно: Дворно място, с площ oт 5350 кв.м. / пет хиляди
и триста и петдесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ II /две /, в кв. 3 /три/ пo регулационния план на с.Черковна, при граници на
имота: улица, улица,УПИ I, УПИ III.
2.Определя началната тръжна цена за имота пo т.1 в размер на 11225 лв.
/единадесет хиляди двеста двадесет и пет лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
е/№1741-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 240
кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от 2085 кв.м. и утвърждаване на
продажна цена на общински недвижим имот-частна общинска собственост, включен
в урегулиран поземлен имот /парцел/ I - 145 /едно - сто четиридесет и пет/, в кв.22
/двадесет и две/ по регулационния план на с.Венчан по АОС №1871/12.04.2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 603
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, aл.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет - Провадия:
1.Прекратявa съсобствеността между Община Провадия и Ивaнкa Митева, с
постоянен адрес …………………………, собственик на дворно място, съгласно
нотариален акт, вписан в Районен съд Провадия под № 82, том III, дело №793 от
15.07.1994г., c плoщ от 2085 кв.м. /двe хиляди oceмдeceт и пет
квадратни метра/, включени в урегулиран поземлен имот № I- 145 / едно- сто
четиридесет и пет /, в кв.22 / двадесет и две / пo регулационния план нa с.Венчан,
при граници на имота: улица, УПИ II-146, УПИ III-146, УПИ V-149, чрез продажба
на 240 кв.м. /двеста и четиридесет квадратни метра/, включени в урегулирания
поземлен имот, посочен по-горе, общинска собственост, съгласно Акт за общинска
собственост №1871/12.04.2018г., впиcaн в Cлyжбa впиcвaния към Aгeнция
впиcвaния пpи Paйoнeн съд Провадия под №40, том III, дело №433, вхoдящ
peгиcтьp №1410, двoйнo вxoдящ регистър №1107/13.04.2018г.
2.Определя цена за продажба на имота пo т.1. в размер нa 627 лв. /шестстотин
двадесет и седем лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
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ж/№1746-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно настаняване в жилище, собственост на община Провадия, находящо се в
гр.Провадия, ул.“Васил Коларов“ №16, вх.Б, ет.2, ап.6
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
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 №35 – 604
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42, ал.2 и чл.45, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Определя за резервно следното жилище: апартамент №6-7 със застроена площ
76,60 кв. м., с административен адрес в гp.Провадия, ул. „Васил Коларов“16,
изграден на 2 ет., вх.Б, ап.6 на жилищна сграда, построена в УПИ II-239, квартал 12
пo плана на града, съгласно Акт за общинска собственост №1304/07.04.2010г.,
вписан в Агенцията пo вписвания при Районен съд Провадия под №132, том III, вx.
регистър №1298 от 14.04.2010г.
2.Отдава под наем на инж.Даниел Maнолов следния недвижим имот:
……………… със застроена площ 76,60 кв. м., с административен адрес …………,
построена в УПИ II-239, квартал 12 пo плана на града, съгласно Акт за общинска
собственост №1304/07.04.2010г., впиcaн в Агенцията вписвания при Районен съд
Провадия под №132, том III, вх. регистьр №1298 от 14.04.2010г. за срока на
действие на трудовото му правоотношение в Районна служба „Пожарна
безопасност и защита нa населението“- Провадия, но не повече от 2 години, считано
от датата на подписване на договора за наем.
3.Разходите за ел. енергия и вода зa жилището пo т.1 за срока нa договора са за
сметка на наемателя.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета нa община Провадия.
з/№1747-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на общинско жилище в гр.Провадия, кв.“Север“, бл.9,
вх.А, ет.6, ап.23 на лекар от гр.Варна, работещ в Център за спешна медицинска
помощ – Варна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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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 №35 – 605
Ha основание чл.21, aл. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
Администрация, чл.42, ал.2 и чл.45, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Определя за резервно жилище следния недвижим имот: апартамент №23, с
административен адрес в гр.Провадия, кв. „Север“ бл.9, вх.А, ет.6, ап.23, собственост
на Община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост №92 от 21.11.1998г.,
вписан в Агенцията пo вписвания при Районен съд Провадия под №43, том V, вх.
регистър №3830 от 05.10.2001г.,
2.Отдава под наем на Димитър Сидеров
следния недвижим
имoт
………………………………, съгласно Акт за общинска собственост №92 oт
21.11.1998г., вписан в Агенцията пo вписвания при Районен съд Провадия под
№43, том V, вх.регистър №3830 от 05.10.2001г., за срока на действие на трудовото
мy правоотношение в Филиала за спешна медицинска пoмoщ - Провадия, но не
повече oт 2 гoдини, считано oт датата на подписване на договора за наем.
3.Разходите зa ел. енергия и вода за жилището пo т.1 за срока на договора са за
сметка на наемателя.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Председателят на ОбС Провадия обяви 15 мин.почивка.
Почивка от 10.05ч. до 10.20ч.
Кворум:17 Общинските съветници Антон Янев и Милена Драгнева не
присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
и/№1750-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№1109/14.05.2018г. на кмета на община Провадия, относно информация за
функционирането на социалната услуга „Преходно жилище“ село Бързица
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 606
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Ha основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Провадия:
1.Приема информация за функциониране на социалната услуга „Преходно
жилище“ село Бързица.
Кворум: 18 Общинският съветник Милена Драгнева присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
й/№1751-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№1109/14.05.2018г. на кмета на община Провадия, относно промяна на годишна
програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №35 – 607
Ha основание чл.21, aл.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 26а, aл.2, предложение второ от
Закона за народните читалища, Общински съвет - Провадия :
1.Изменя Програма за развитие на читaлищнaтa дейност в Община Провадия
през 2018 година, приета с Решение №30-531/22.02.2018г. в чacттa нa Индикaтивнa
тaблицa на дейностите в т.6.10, както следва:
6.1 1.Закупуване
на НЧ „Пробуда Септември Общинска
материали за направа 1927“ –
2018г.
допълваща
на входна врата на с.Бозвелийско
субсидия, съгласно
читалището;
финансово
2.Подмяна на шест
обезпечен договор
броя прозорци и един
брой врата от PVC.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
к/№1752-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги,
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По време на заседанията на постоянните комисии на първата комисия ни беше
казано, че има искане от граждани, подписка да бъдат поставени два преместваеми
обекта до детската площадка. На следващата комисия, на която бях аз, помолих да
ни бъде предоставено това искане поне до сесията. До момента подобно нещо не ни
е предоставено. След втората комисия с колегата Димов решихме да отидем до
самата площадка и да видим за какво става въпрос. Да се запознаем на място. Както
са дадени двата обекта, като размери 2,50м. на 5м. т.е 2,50 към площадката и два
обекта един до друг са 10 м. по дължината. Отстоянието от предната част на
павилиона, който би следвало да се постави там до гумената част на площадката е
2,5м. приблизително. На крачки сме го мерили. Погледнах наредбата за детските
площадки. От този тип площадки от 3 до 12г. площта, минималната, която се изисква
е 200 кв.м. Няма смисъл да Ви казвам, че там няма такава площ. В момента сме на
път. И в двете комисии, казвам, гласувах „за“, което го отчитам, като грешка, защото
не бях запознат, действително, с условията, които са. Мисля, че в момента сме на път
да поставим два преместваеми обекта в детска площадка. Знаете, че децата спирачки
нямат. Като слезе от пързалката на два, три метра ще има павилион, което за мен е
недопустимо. Отнемаме голяма част от малката детска площадка. Призовавам Ви да
го помислим. Не съм против поставянето на тези павилиони там. По точно, против
съм поставянето има точно на това място. Да се поставят на друго място. Да не е
точно там, защото мястото за игра на децата остава много малко. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Илиев,
Първо, не знам как сте го мерили, но разстоянието до гумената настилка е
повече от пет метра, след като се поставят. Нали не мислите, че архитектът ще
издаде така разрешение за поставяне на обект без да отиде, без да огледа мястото,
без да вземе решение, без да е чел наредбата. Аз не мога да разбера, двеста квадрата.
Тогава да махнем всички маси от Частния клуб. Да махнем абсолютно всичко - маси,
чадъри и те са преместваеми. Никъде, където има детска площадка в радиус от
двеста квадрата, по Вашите думи, не трябва да има нищо. Така го казахте в момента.
Площадката си е направена по наредба. Площадката си има всички сертификати.
Лицензирана е от независима фирма. Няма нищо общо преместваемият обект с
площадката. Има повече от 2,5м. Гарантирам за това.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Ние, действително, бяхме на място. Аз също нямам нищо против да има там
някакъв тип заведение, на което хората могат да пият по едно кафе, докато чакат
автобуса и майки, докато децата им играят на близката площадка да пият кафе, да
има някакво занимание и за тях. Действително, отстоянието, понеже всяка плочка
там е около 50см. и не повече от шест плочки, между новият обект, където ще бъде и
гумената настилка на пързалката, може да се види и на самата скица, че е по мащаб,
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долу горе, 2,5м. – 3м., отстоянието. Идеята е, дали не може да се намери малко поподходящо място, така че утре тези обекти, ако поискат, сигурно ще поискат да
сложат някои масички отвън, столче там, където хората да седнат да си изпият
кафето. Наистина, те вече, едва ли не, ще трябва да стъпят на гумената настилка.
Някакво решение за по-добро място. Това е просто идеята. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Димов,
Целта е в тези 25 кв.м. там да се поставят тези столове и маси. Разбирате ли? А
не да се изнасят към самата площадка, защото ние отдаваме тази квадратура двадесет
и пет квадрата. В тези двадесет и пет квадрата трябва да бъде направен
преместваемият обект с масите и столчетата.“
Кворум:18 Общинският съветник Лидия Димитрова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия./10.30ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната? Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, мисля, че сериозен е въпросът. Да не си подхвърляме от столовете
реплики. Пет или шест метра е цялото разстояние до самата градинка, до бордюра на
градинката. Когато поставите този преместваем обект, той няма как да влезе в
градинката. Дори и да го долепите до самия бордюр, бордюрът е 50см. висок т.е.
няма как, защото все пак трябва да се влиза в този павилион. Дори и да го долепите
остават пет или шест плочки, което е 2,5м. или 3м. максимум. Няма подобна площ.
Другото, което ме притеснява, самата гумена настилка, съоръженията са
разположени върху самата гумена настилка. Децата няма как да играят около
съоръженията. Нали разбирате? Все пак трябва да има някакво. Не мога да се убедя,
че 2,5 или 3м. са място за игра на деца. Има място в дадения парк. Не казвам да не ги
поставяме. Да ги поставим на подходящо място по-далеч от съоръженията за игра, за
да могат децата спокойно да играят. Ако трима, четирима човека се наредят на този
павилион, къде ще се движат децата? Защото разбирате, че те ще заемат още един
метър, тази опашка или клиенти - двама, трима човека, ако застанат отпред да пият
бира, ще заемат още един метър от пространството пред павилиона. На тези два
метра ли ще играят децата? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Колеги, ще си призная, че малко несериозно подходих към докладната. В
смисъл, че нямам нищо против да се поставят подобни съоръжения, тъй като е
необходимо, явно, на някои от търговците. Сега, като слушам дебатите, аз също
нямам нищо против да има такива павилиони. Но, ако ще нарушим спокойствието и
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забавленията на децата в никакъв случай няма да подкрепя подобна докладна. Чувам
различни мнения. Явно има неща, които трябва да се доуточняват и да се изчистят.
Правя конкретно предложение. Този павилион досега щом е изчакал може да изчака
най-малко поне още един месец. Да отложим докладната за следващата сесия. Кой,
каквито въпроси има със съдействието на общината – дали да си остане на същото
място, дали да се измести малко наляво, назад, настрани? Сега научавам, че някакви
спортни съоръжения имало там. Аз не съм ходил честно казано. Задават ми въпроса:
Тези спортни съоръжения ще се махат ли, ще се местят ли, тъй като щели да пречат?
Предложението ми е да отложим докладната за следващата сесия.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Пак се връщам на темата. В градинката до църквата трябва да премахнем
всички маси. Така излиза по Вашите думи. Там отстоянието от детската площадка до
масите е 1,5м. Там, какво правим? Преди два месеца Вие одобрихте цялостната плансхема.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, ще Ви помоля да оттеглите двете докладни. Предлагам група
общински съветници да отидем с Вас на място и да уточним дали действително е
такова отстоянието. Тази докладна записка е вх.№1752 и следващата е с вх.№1753.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Оттеглям докладни записки с вх.№1752 и вх.№1753.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да не влизаме в излишни дебати. Г-н Атанасов оттегли за разглеждане двете
докладни. Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Само един уточняващ въпрос. Така и така са оттеглени, предполагам, че на
следващата сесия ще ги разглеждаме отново. Обърнете внимание. Да се обърне
внимание на самата скица, на която са положени. Погледнете, увеличил съм го.
Двата павилиона са на детска площадка. Погледнете скицата.“
л/№1753-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за отдаване под наем на част от имотпублична общинска собственост
Докладна записка с вх.№1753 е оттеглена от името на вносителя.
м/№1754-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:18
22

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 №35 – 608
Ha основание чл.21, aл.1, т.6 от ЗМСМА,чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси и чл.33 от Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности, за изпълнение, приемане, изпълнение и
отчитане нa бюджета на община Провадия, Общински съвет Провадия, променя
свое Решение №29-509 от 25.01.2018г., в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък зa капиталови
разходи финансирани с целеви и собствени средства пo бюджета на общината зa
2018г., съгласно Приложение №1 от 1 731 881 лв. на 1 755 761лв. - увеличение с 23
880 лв. и произтичащите от това корекции пo бюджета, както следва:
• в намаление на:
§10-20 д.832 „Служби и д-ти пo поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“ - 23 880 лв.
• в увеличение нa:
§52-05 д.832 „Служби и д-ти пo поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“ - 23 880 лв.
2.Bъзлaгa изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
3.Ha основание чл.60, ал.1 от AПK решението подлежи нa предварително
изпълнение.
н/№1758-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение №34-589,
обективирано по Протокол №34 от 26.04.2018г. на заседание на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Предлагам да бъде допълнен проекта за решение с нова т.2 Ha основание
чл.60, ал.1 от AПK решението подлежи нa предварително изпълнение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №35 – 609
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Ha основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет
Провадия:
1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в точка едно от Решение
№34-589 обективирано пo Протокол №34 от 26.04.2018г. на заседание на ОбС
Провадия в частта касаеща идентификатора на поземления имот, a именно нa ред
пет e изписано поземлен имот с идентификатор „04457.9.6, /c номер пo предходен
плaн 009006/“, дa се чете поземлен имот с идентификатор „04457.93.2 /с номер пo
предходен план 093002/“.
2.Ha основание чл.60, ал.1 от AПK решението подлежи нa предварително
изпълнение.
Осма точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Кворум:17 Общинският съветник Иво Гочев не присъства на заседанието на
ОбС Провадия./11.00ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Атанасов да отговори на въпросите на общинските
съветници.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„До
г-жа Хюлия Мустафова-общински съветник
Относно: отговор на питане относно събиране и обезвреждане на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани oт домакинствата
Уважаеми г-жо Мустафова,
B деловодството на Общинска администрация Провадия е депозирано писмо с
извлечение от Протокол № 34 на Общински съвет Провадия от заседание, проведено на
26.04.2018 г. в частта - т.10 „Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници“.
Във връзка с гореизложеното и Ваше питане, относно събиране и обезвреждане
на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, Ви
информирам следното:
Съгласно разпоредбата на чл.19, aл.2, т.5 кметът на общината отговаря за
организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на
съответната община.
До 31.12.2017г. тези отпадъци се приемаха за обезвреждане на Общинско депо за
неопасни отпадъци-Провадия и след като беше преустановена експлоатацията мy,
остана проблема с осигуряването на площадка за третиране на строителни отпадъци.
B тази връзка, Община Провадия предприе следните действия:
Изпратено е писмо до председателя на Регионално сдружение за управление на
отпадъците-регион Варна за условията за приемане на строителни отпадъци,
генерирани на територията на община Провадия, на Регионално депо за неопасни
отпадъци за Общини Варна, Аксаково и Белослав, но все още отговор от там няма.
Доколкото имам информация все още не са провели събрание.
Подготвена и проведена е процедура пo peдa на Закона за обществените поръчки
с предмет „Събиране и транспортиране на битови, биоразградими зелени/ и строителни
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отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община
Пpoвaдия“. Eднa от дeйнocтитe, включeни в oбxвaтa на пopъчкaтa e ocигypявaнe на
съдове за събиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата и тяхното транспортиране.
Избран е изпълнител на услугите пo „Събиране и транспортиране на битoви,
биоразградими/зелени/ и строителни отпадъци и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в Община Провадия“, но решението за избора все
още нe влязло в сила.
B заключение Ви информирам, че към настоящия момент на територията на
община Провадия няма изградена и въведена в експлоатация площадка за третиране на
строителни отпадъци, и Община Провадия продължава да тьрси варианти за
екологосъобразното управление на строителните отпадъци.“
До
г-н Ивайло Илиев-общински съветник
Относно:отговор на питане, относно образувани нерегламентирани сметища
B деловодството на Общинска администрация Провадия е депозирано писмо
с извлечение от Протокол №34 на Общинеки съвет Провадия от заседание, проведено
на 26.04.2018г. в частта - т.10 „Изказвания, питания и отговори на питания на
общински съветпници“.
Във връзка с гореизложеното и Ваше питане за образувани нерегламентирани
сметища от строителни отпадъци около Нов гробищен парк, землище на гр.
Провадия, Ви информирам, че е извършена проверка от служители на Общинска
администрация Провадия в гореупоменатия район, при която не са установени такива
замърсявания.
Необходимо е лицата, подали сигнала да конкретизират местонахожденията на
замърсените терени за извършване на повторна проверка и предприемане на действия.
До
г-н Ивайло Илиев
Относно: Питане защо собственици на имоти в местността „Суок су“ не
могат да си вадят скици, кога ще могат и кога ще се върне плана от областна
администрация.
Уважаеми г-н Илиев,
Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските и неговите
преходни и заключителни разпоредби с изработване на плановете за възстановяване
на земеделските земи законодателят е предвидил изработване на панове/карти за
няколко вида възстановяване нa собствеността - в нови граници, във възстановими и
в стари реални граници. През 1993г. е възложено на фирма изработването на карти за
възстановяване на собствеността на земеделските земи в землището на град Провадия.
Съгласно правилника за приложение на ЗCПЗЗ първо се изработват карти на реалните
граници /възстановими и стари реални граници/ определят се и територии, в които
има предоставени имоти за ползване пo постановления на министерския съвет /ПМС/
преди 1989г. така наречения Параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ и след това се изработва
плана на имотите в нови граници. Фирмата е изработила карта на местността „Суок
су“, като стари реални граници, без да е отделен имот/имоти определен с координати и
площ като територии пo Параграф 4. Картата не е приета от Общинската служба
земеделие бивша Поземлена комисия Провадия. Същото се отнася и за другите
местности около град Провадия - ,,Фазанарията“ и ,,Ерък тепе“.
25

След влизане в сила на плана за земеразделяне на гр.Провадия през 2000 година
ОбС „Земеделие“ отказва да издава скици в тези местности, като cc позовава на това, че
това са имоти в територии пo Параграф 4. B периода 1995-1997 година на база на
изработена, пo неприета Карта на възстановената собственост на местностите
изброени пo-гope, комисия назначена oт кмета на общината прави анкета на
ползвателите, с предоставената им земя пo ПMC. Същите своевременно още през1992г.
са подали молби за снабдяване с нотариален акт. Крайният резултат е снабдяване с
констативен нотариален акт, който нe може да се регйстрира в ОбС Земеделие“
Провядия, но с тези нотариални актове гражданите се легитимират като собственици
на земята.
B периода
2000-2010г.Областният управител е възлoжил
на
фирма
изработването на кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти, съгласно
неговите правомощия пo §4, ал.10 за местността „Суок су“ гр.Провадия. Направена е
нова анкета за определяне на собственици и ползватели. Сформирана е комисия при
Областна администрация за приемането им, включваща специалисти на областна
администрация, служба „Кадастър“, областна дирекция „Земеделие” представител на
Община Провадия, представител на ОбС“Земеделие“. От 2012 г. до момента
комисията е заседавала няколко пъти, като не е приела предоставените планове, защото
кадастралните планове, плановете на ползватели и плановете на новообразуваните
имоти не отговарят на изискванията на Параграф 4.
За решаване на проблема е нужно да се определи дали тези имоти попадат в
приложното пoлe нa Параграф 4 от ПЗP на ЗСПЗЗ или представляват имоти
въстановени в стари реални граници. B случай, че това са територии пo Параграф 4
трябва да се определят координатите на имота/имотите, площта и след изработване на
техническо задание пo чл.28, ал.8 от ППЗCПЗЗ и околовръстен полигон и да се иска oт
Областния управител да възлoжи изработване на планове на новообразуваните, планове
на ползватели, съгласно параграф 4, aл.10 oт ПЗP на ЗСПЗЗ.
B случай, че това са територии в стари реални граници, собствениците,
притежаващи документи за собственост да могат да ги регистрират пред Агенцията пo
геодезия, картография и кадастър с оглед попълване нa кадастъра и издаване на скици.
Ще възложа на на нашите специалисти и юристи да предложат вариант за
решаване на проблема.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за нови питания на общинските съветници или уточняващи
въпроси по отговорите на питанията. Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря за отговорите. Дано им свърши работа на хората, които питат. Не съм
запознат с подробности. Относно първият отговор за нерегламентираното сметище.
Човекът, който го подаде е собственик, ако не ме лъже паметта, на седем декара от
източната страна – граничещ имот с нов гробищен парк. От източната страна, страната
към депото, така да го кажем. Каза, собственикът, явно имотът не е ограден и на този
имот имало изхвърлени отпадъци от камиони-товарни автомобили и не някакви малки
количества. Камиони са отивали и са го изсипвали. Той не ги е виждал, но установява.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова, заповядайте.“
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Изказване на Хюлия Мустафова
„Благодаря за отговора, но не съм удовлетворена. Хората не са информирани по
въпроса за сметище, къде да си изхвърлят строителните материали. Може би общината,
администрацията да направят така, че хората да знаят. Не, че всички плащат и хвърлят
боклука си, ако нямат информация, да знаете, ако продължава така Провадия ще бъдем
затрупани с боклуци. Това е първото, което искам да кажа.
Второто. Какви са вариантите - хора, които отглеждат животни по къщите си и
изхвърлят животинските фекалии в контейнерите, където в близост живеят хора.
Станах свидетел няколко пъти. Може би трябва да се ходи по тези домове и да им се
правят актове, за да има някаква възможност да си изведат тези животни. Защото има
семейства, които гледат по пет, шест крави и по три, четири коня и всичко това, което
се чисти се изхвърля в контейнерите за боклук в града.Но мисля, че по наредба си
имаше там някакви до колко бройки. Ако трябва общинска администрация, не знам, с
полиция ли да се ходи, защото сега е топло и много мирише. Това е ужас.
Следващото, което искам да кажа. Има ли възможност общината да пръска за
кърлежи из градинките и из местата, където има повече трева, защото има много
кърлежи. Ние, например, по нашата улица събрахме пари и си третирахме улицата,
заради децата, но скоро децата, които играеха в централната част на града имаше
кърлежи в едното детенце. Ако може общината, да обърне внимание.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Ще започна отзад напред. Вчера приключи втората обработка против кърлежи.
За един месец и половина направихме две обработки на зелените площи - сто и десет
декара зелени площи.
Що се отнася до изпражненията от животни. В общината разполагаме с двама еко
инспектори, които винаги, има ли подаден сигнал в общината се отзовават на място.
Проблемът там е друг. Просто, никой не иска да стане свидетел. Казват - не ме
занимавай, той ми е комшия. Той после ще ми направи нещо. Абсолютно никой не иска
да свидетелства. Ако инспекторите го хванат на място, няма никакъв проблем, те са
двама. Наистина е проблем. Мирише, но както казахте, ако бяхте звъннали в общината,
ще се състави акт, но не е гаранция, че той ще го плати. Щеше да има наказателно
постановление.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за нови питания на общинските съветници. Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Наредба има. Мисля, че една крава беше и то в селата. Така се сещам. Една крава,
десет прасета.
Имах въпрос към г-н кмета, към г-н кмета Филев, но ще го задам, когато се върне
от отпуск.
Вторият ми въпрос. Става дума за блок три в кв.“Север“, който се санира в
момента и преди повече от месец в интернет се появиха едни клипчета от самото
саниране, некачествено изпълнение на самото саниране - вадят дюбели с голи ръце, не
навсякъде са сложени дюбели и т.н. Самите живущи в блока го виждат и недоволстват.
Фактът, самият, че не се изпълнява точно, както е стандартът е притеснителен, понеже
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вбъдеще може да застраши живота на живущите. 1 кв.м. такава изолация е към 25-30кг.
Ако десет квадрата се отлепят и паднат, например от шестия или от осмия етаж, може
да бъда фатално. Въпросът ми конкретния е: Надзорът - общинският, надзорната фирма
върши ли си работата? Има ли взети някакви мерки за коригиране на тази ситуация?
Проведени ли са разговори с живущите? Изобщо, като цяло каква е ситуацията?
Текущият контрол, как върви също? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Писмено ще Ви дадем отговор на следващата сесия. Само ще Ви запозная със
случая. Има избран независим строителен надзор. Фирмата винаги преди да започне
самата шпакловка преди полагане на мазилката се обикаля по скелето по всички етажи
и от техни представители се проверяват дюбелите. Колкото до клипчето, не ми се
коментира. Там има и други фактори. Ако не се лъжа, клипчето беше пуснато в събота.
Веднага в понеделник сутринта бяхме на място с надзорната фирма. Писмено ще Ви се
отговори.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Заповядайте, г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз ще се обърна към общинска администрация. Ще поставя два въпроса, които
са коментирани така във времето, но все още нямаме стъпки предприети към
решаването им. Става въпрос за следното: Първият ми въпрос е свързан с уличното
осветление на Северна промишлена зона. Наистина, миналата година, не знам дали и
по-миналата година не беше, бях го поставил въпроса. Общинска администрация
дойдоха, питаха за някаква партида и т.н. В момента заявявам, че партида няма. Не сме
открили нищо. Искам просто да има някакво конкретно решение с някакви срокове.
Става въпрос поне частично. Това осветление не работи може би повече от десет
години, ако не бъркам. Това е една промишлена зона наша – хубава, лоша, но я има и е
редно да има и малко отношение към нея. Не казвам, че не са предприети стъпки и т.н.,
но няма нищо, което напрактика да се види, че е свършено. Там идват клиенти, минават
през този район. Там има и предприятия, които наистина работят, като предприятието
на г-н Атов, което е много добро, има там кооперации и т.н., които са работещи и наймалко те заслужават там да се обърне внимание на това нещо.
Вторият ми въпрос е отново свързан с този район и това, което се случва при
проливен дъжд пред Хлебозавода, бившия Хлебозавод. Там всички сме запознати.
Поставян е въпросът. Отговорено ми беше, че не могат към момента да се вземат
някакви по-конкретни решения, защото се изисква по-голямо финансиране, но аз
предлагам общината да обмисли вариант, в който да се започнат някакви действия по
решаването на този въпрос. Сега в момента състоянието е същото. Последният
проливен дъжд, който се изля там - стана всичко първо във вода, после в тиня, изсъхна,
общината преди няколко дни минаха с багера и изчистиха, но колкото и да чистят
остана прах. Сега кола като мине оттам всичко става облак. Това е точно пред цех,
където се правят сладки изделия. Наистина цехът е добър, работи се с бели престилки, с
хигиена и т.н., като мине една кола всичко става по дяволите. Отделно, друг проблем е,
че там е булевард и отиващите към града, като наближат този район влизат в
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насрещното, за да го избегнат. Преди надлеза там има завой и няма никаква видимост.
Някой джигит, ако мине под надлеза с голяма скорост, както се случва, е опасно. Това е
в общи линии картинката. Всички сме запознати. Поставен е въпросът. Моето
предложение е конкретно. Тази година, в рамките поне на тази година, да се заделят от
бюджета средства, с които да се направи едно проучване, проектиране за решаване на
този проблем. Вбъдеще време, следваща година, стъпка по стъпка да започне да се
решава. Минимум пет, шест пъти в годината там става езеро с последици. Това е.
Благодаря Ви.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Николов, по първия въпрос, относно уличното осветление. До края на
месеца община Провадия подписва договор с фирма, от която ще можем да пазарим
ел.материали и се надявам до два месеца да стане. В момента сме предприели действия
по поставянето и монтирането на камера за видеонаблюдение. Преди няколко дни
дойде офертата, ако не се лъжа 1900 лв. с ДДС. Да може да обхваща, както Северната
промишлена зона, така и към ул.“Ж.Йорданов“и надолу по ул.“Б.Желев“, за да може
един път да се вижда за строителни материали или каруци, или каквото отива нагоре.
Втори път, за сигурност на гражданите. Тази камера ще предава, както в община
Провадия така и в РПУ.
По вторият въпрос. Тази година трябва да изработим проект. Трябва да се
направи проект и вече за следващата година. Сумата никак няма да е малка. Сумата
няма да е малка и там не става с текущ ремонт, с 10 000-15 000 лв. Трябва да се направи
основен ремонт и да се хване още от бившето Топливо.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Само в подкрепа на колегата Николов, да кажа, че той наистина доста пъти задава
тема за това осветление, за това отводняване. Зам.-кмета каза, че цената няма да е
ниска. Да не забравяме, че това е нашата промишлена зона, от която ние очакваме
работни места. Това са предприятията, които дават работа на града. Това са
предприятия, които плащат много по-големи данъци от жилищните имоти. Там има поголеми разходи, но има и по-големи приходи. Ако искаме някакво развитие, да
постигнем повече работни места, някакво развитие, защото ние постоянно говорим за
града, трябва наистина да обърнем внимание на този район. Ние да помогнем на
района, за да може самият район после да помогне на града с работни места, с повече
данъци, с нови предприятия. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други въпроси? Аз само искам да вметна нещо. На мен лично ми се случи, а и
граждани на Провадия ме информираха, че камиона на „Технокар“ минава в
насрещното движение. Аз щях да бъда потърпевш и доста други граждани на община
Провадия. Три пъти съм се обаждал на отговорника на „Технокар“ Иван Георгиев и
ефект няма никакъв. Отговорът беше - Такава им е транспортната схема. Тази
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транспортна схема на мен лично не ми харесва. Съдействайте. Обърнете внимание на
фирмата, която извозва битовите отпадъци. Не е нормално. И то не е само по
ул.“Дунав“ и по другата улица, която направихме еднопосочна. Обърнете им внимание.
Нека да се съобразяват с движението. Мен лично щеше да ме блъсне камиона. Отделно
и други граждани ми звънят по телефона. Три пъти съм говорил с Иван Георгиев. Ако
няма други питания, преминаваме към точка девет.“
Девета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища и предложения на граждани има ли? Няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 11.15часа.

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 №1736
решение №35-598
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
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решение №35-599
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Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
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V
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V
V
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1738
решение №35-600
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Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
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Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
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решение №35-602
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Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
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Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1747
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Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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