П Р О Т О К О Л №41
Днес, 24.10.2018 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. Антон Янев
2. Блага Петрова
3. Георги Габровски
4. Диан Николов
5. Димитър Димитров
6. Димо Димов
7. Елина Димитрова
8. Ивайло Илиев
9. Йордан Михалев
10. Капка Радева
11. Кръстю Кръстев
12. Лидия Димитров
13. Милена Драгнева
14. Мустафа Ибрям
15. Наталина Златева
16. Стоян Гигов
17. Христо Гичев
18. Хюлия Мустафова
19. Хюсни Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е деветнадесет общински съветници. Общинският
съветник Иво Гочев информира, че има работа в болницата и ще закъснее за
заседанието. Общинският съветник Дамян Неделчев се обади, че е катастрофирал.
Жив и здрав е. Щетите са материални по колата. Ако може, по-късно ще дойде на
сесията.
В началото на заседанието ще връча писмените отговори на въпроси на
общинския съветник Димо Димов.
Откривам четиридесет и първото заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №41 от 12.10.2018г.
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.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото
тримесечие на 2018г. /вх.№1951
2.Докладни записки с вх.№1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957,
1958, 1959, 1960, 1962, 1963.
3.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли?Г-н Атанасов, заповядайте.”
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Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка две от проекта за дневен ред да бъде добавена докладна
записка с вх.№1973.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Предлагам да се включат в дневния ред докладни
записки с вх.№1966, относно приемане на вътрешни правила и №1972, относно
предоставяне на имоти-полски пътища, които не са необходими за пътен достъп за
ползване за стопанската 2018-2019г.
Подлагам на гласуване предложението да бъдат включени в точка две от
проекта за дневен ред докладни записки с вх.№1966, 1972, 1973.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласуване: 19-„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.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото
тримесечие на 2018г. /вх.№1951
2.Докладни записки с вх.№1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957,
1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1966, 1972, 1973.
3.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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 – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
третото тримесечие на 2018г.
а/№1951-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през третото
тримесечие на 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.”
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 №41 –686
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на променените бюджети за
третото тримесечие на 2018г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка – Докладни записки
а/№1949-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно вземане на решение за приемане на дарение в полза на община Провадия
на недвижим имот, намиращ се в с.Градинарово
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.”
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 №41 – 687
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 във връзка с ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие община Провадия да придобие, чрез дарение от Р. К. В., Ж.
П. В., Н. П. В., като наследници на К. П. В. собственият им, недвижим имот,
находящ се в с. Градинарово, общ. Провадия, а именно: дворно място с площ 2 500
кв.м. /две хиляди и петстотин квадратни метра/, от които 1180 кв.м., са включени в
УПИV-230 и 1320 кв.м. са включени в УПИ IX-229 в кв.32, по плана на селото, при
граници на имота: улица, УПИ IV-242, УПИ III-242, УПИ VI-230, УПИ VIII-229,
съгласно скица №577/30. 08.2018г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
б/№1950-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.”
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
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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 №41 – 688
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Д. Ж. Д., чрез законния му
представител И. Б. В. с адрес: ……………………. в размер на 270,00 лв. (двеста и
седемдесет лв.)
2.Средствата за финансовото подпомагане пo т.1 да се осигурят от бюджета
на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
пo организация изпълнението на настоящото решение.
в/№1952-Докладна записка от Бисер Денев-секретар на община Провадия,
относно одобряване на разходи за командировки
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.”
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 №41 – 689
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Филев кмет на община Провадия за времето от 01.07.2018 год. до 30.09.2018 год. в размер
на 424,78 лева.
г/№1953-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на чат 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 има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
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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 №41 – 690
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост, а именно терен от 3.000 м2/три квадратни метра/ за разполагане на
павилион за търговска дейност търговска дейност - съставляващ позиция №4, част
от схема №9, като част от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти
на територията на град Провадия, съгласувана с Решение №34-578 на ОбС
Провадия от 26.04.2018г, в УПИ VII /седем / - озеленяване и пазарище, целия с
площ от 2485 м2/две хиляди четиристотин осемдесет и пет кв.м./, в квартал 57а
/петдесет и седем/ и одобрена на 28.05.2018г. от Главния архитект на Община
Провадия за поставяне на павилион за търговска дейност.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия с Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
д/№1954-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на чат 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 има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №41 – 691
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост, а именно терен от 4.000 м2/четири квадратни метра/ за разполагане на
павилион за търговска дейност търговска дейност - съставляващ позиция №3, част
от схема №9, като част от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти
на територията на град Провадия, съгласувана с Решение №34-578 на ОбС
Провадия от 26.04.2018г, в УПИ VII /седем / - озеленяване и пазарище, целия с
площ от 2485 м2 /две хиляди четиристотин осемдесет и пет кв.м./, в квартал 57а
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/петдесет и седем/ и одобрена на 28.05.2018г. от Главния архитект на Община
Провадия за поставяне на павилион за търговска дейност.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия с Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
е/№1955-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на чат 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 има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №41 – 692
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот, представляващ 1.000
2
м /един кв.м./ за разполагане на автомат за топли напитки до входа на първия етаж
от четириетажна административна сграда, публична общинска собственост,
построена в имот с №879 /осемстотин седемдесет и девет/ с площ от 2680 м2 /две
хиляди шестстотин и осемдесет кв.м./, включен в УПИ V /пет/ в квартал 59
/петдесет и девет/ по регулационния план на гр.Провадия, област Варна при
граници - север - улица, изток - парк, юг - площад, запад - улица.
2.Отдаването под наем на частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем 30 лв./кв.м., определен с Решение №
53-744 на ОбС Провадия по Протокол №53 от 20.09.2011г. за предоставяне на
помещения частна общинска собственост и части от имоти публична общинска
собственост за поставяне на автомати за храни и напитки.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
ж/№1956-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на чат 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 има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 693
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот публична общинска
собственост, а именно терен от 9.000 м2 /девет кв.м/ съставляващ позиция № 2, част
от Схема №2, като част от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти
на територията на град Провадия, в УПИ II /две/ - училище, спорт и гаражи, целия е
площ от 10187 м2 /десет хиляди сто осемдесет и седем кв.м./, в квартал 117 /сто и
седемнадесет/, съгласувана с Решение №34-578 на ОбС Провадия от 26.04.2018г. и
одобрена на 28.05.2018г. от Главния архитект на Община Провадия за поставяне на
павилион за търговска дейност.
2.Отдаването на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг е явно
наддаване с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване под наем на
общински терени, приета от Общинския съвет Провадия с Решение №22-254 от
24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
з/№1957-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на чат 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 има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №41 – 694
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот публична общинска
собственост, а именно терен от 20.000 м2 /двадесет кв.м/ съставляващ позиция №2,
част от Схема №25, като част от цялостната схема за разполагане на преместваеми
обекти на територията на град Провадия, съгласувана с Решение №34-578 на ОбС
Провадия от 26.03.2018г., за разполагане преместваеми обекти в УПИ V /пет/-за
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озеленяване с площ от 672 м2 /шестстотин седемдесет и два кв.м./, кв.9 /девет/ и
одобрена на 28.05.2018г. от Главния архитект на Община Провадия за поставяне
павилион за търговска дейност - услуги.
2.Отдаването по наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване с начален месечен, наем определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия с Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
и/№1958-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.”
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 №41 – 695
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 И. С. К., с адрес: …………….. се отпуска парична помощ, в
размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.2.На лицето М. И. М., с адрес: ……………… се отпуска парична помощ, в
размер на 1020,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето В. К. И., с адрес:………………. се отпуска парична помощ, в
размер на 100,00лв., 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 с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето А. М. А., с адрес: ……………… не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - т. 8 Не се отпуска финансова помощ за поставяне на
лещи.
2.2.На лицето П. К.Т., с адрес: ………………… не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
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Провадия с неотложни нужди - т.3 Здравословният инцидент не е настъпил в
рамките на календарната година.
2.3.На лицето Н. Н. А., с адрес: ……………….. не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - липсва разходооправдателен документ.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
й/№1959-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на план за действие за общинските концесии за периода 20182020г.
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 №41 – 696
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 от Закона за концесиите
и §8 ПЗР на Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредба за изискванията за
определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, Общински
съвет-Провадия приема План за действие за общинските концесии на Община
Провадия за периода 2018-2020 г. вкл.
к/№1960-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище на
минерална вода „Провадия“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №41 – 697
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 133, ал.9, т.1, б.„б” от ПЗР на
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, Общински съвет-Провадия,
дава съгласие:
1.Да се предостави концесия за добив на минерална вода от находище на
минерална вода „Провадия”, изключителна държавна собственост, включително
водовземното съоръжение - сондаж №43, предоставено за срок от 25 години за
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безвъзмездно ползване на Община Провадия с Решение №42/08.02.2011г. на
Министъра на околната среда и водите, когато водовземането е предназначено за
бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки в състава,
на които се включва минерална вода.
2.Количеството минерална вода за добив на минерални води, когато
водовземането е предназначено за бутилиране на натурална минерална вода и/или
газирани и други напитки в състава,на които се включва минерална вода е до 60%
от утвърдения експлоатационен ресурс на водовземно съоръжение-сондаж №43,
или до 1,2 л/сек.
л/№1962-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна в числения състав на Център за Обществена подкрепа Провадия
Кворум: 18 Общинският съветник Наталина Младенова Златева 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? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №41 – 698
На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
изменя свое решение №29-509 от 25.01.2018г. в следния смисъл:
1.Променя числеността в ЦОП гр.Провадия, а именно:
-намалява числеността с 1 щатна бройка „Педагог“;
-увеличава числеността с 1/2 щатна бройка „Логопед“.
2.Средствата за работна заплата и осигурителни плащания за промените в
щатното разписание на ЦОП Провадия са в рамките на предвидените в бюджета на
община Провадия за 2018г.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Кворум: 19 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства в
залата.
м/№1963-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 699
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията , Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване
с обхват следния имот собственост на Х. Г. Р. - ПИ №56143.53.22 по кадастралната
карта на с.Петров дол, община Провадия, област Варна при граници: път III-208 от
републиканската пътна мрежа, ПИ№56143.53.21-„частна собственост”, ПИ
№56143.53.330-полски път-„общинска собственост”, ПИ № 56143.53.14-нива
„частна собственост” и ПИ № 56143.53.329-полски път „общинска собственост”, с
който посочения поземлен имот се отрежда за „производствени и складови
дейности - автосервиз, разглобяване на излезли от употреба моторни превозни
средства, технически прегледи и други съпътстващи дейности”, определят се
оптималните застроителни показатели, начин и характер на бъдещото застрояване и
се прецизира градоустройствения режим на имота.
3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
н/№1966-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Искам да обърна внимание, че
постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество ще заседава след сесията 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 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 700
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,
Общински съвет - Провадия:
1.Приема вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Провадия, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част
от него.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
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о/№1972-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане решение за предоставяне на имоти - полски пътища, които не са
необходими за пътен достъп до имотите, както и напоителните каналите, които не
функционират, публична общинска собственост за ползване
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №41 – 701
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия
реши:
1.Общински съвет предоставя имотите публична общинска собственост –
проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите,
както и напоителните канали, които не функционират, за ползване на заявителите
подали заявления до комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, описани в Приложение
към съответните Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 2018-2019 стопанска година.
2.Определя годишна наемна цена в лева за декар за ползване през стопанската
2018-2019г. на проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп
до имотите, както и напоителните канали, които не функционират, в размер на
средното рентно плащане за всяко землище определено от комисията по §2е от
ЗСПЗЗ, назначена от директора на ОД“Земеделие“ - Варна.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 10 мин.почивка.“
Почивка от 09.50 ч. до 10.00ч.
Кворум:20 Общинският съветник Иво Гочев присъства на заседанието на ОбС
Провадия от 10.00ч.
п/№1973-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за увеличаване на капитала на „МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД
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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,
Питането ми е, можи би, към общинска администрация. С увеличаването на
капитала се предлага да се закупи ехограф за лечебното заведение. Просто, като си
мисля, това ми е питането. Не е ли възможно, по-лесен е начинът, просто не знам
как стои въпроса в община Провадия, този апарат да бъде закупен с наше решение?
Да вземем решение и да бъде закупен от община Провадия. Впоследствие да бъде
дарен на лечебното заведение. Защото в момента не става въпрос за някакви текущи
разходи т.е средства, които ще се харчат за покриване на разходи. Става въпрос за
апарат – дълготраен актив, който така да кажем за отпускане на целево средства за
закупуване. Ако е възможен вариантът за закупуване от община Провадия дарението, опростяваме процедурата и си решаваме въпроса. Питането ми е:
Възможно ли е община Провадия да закупи този апарат? Разбира се, с наше
решение и след това да бъде дарен.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Възможно е това да се случи, но процедурата ще е много дълга. Ние трябва да
проведем търг по ЗОП. Възможно е обжалване и т.н. Даже и без обжалване по-рано
от края на януари, февруари не можем да го купим, ако ние го купим. Но ние с
решение на ОбС, обявяване на търг и всичките процедури по търга някой път
отиват четири, пет месеца един търг. Предвид ситуацията, в която се намира
нашата болница, там е необходим този апарат да влезе веднага, за да могат да
генерират приходи. Те без него няма да могат да си покрият даже лимита, който
сега им отпуска Здравната каса. Предложението е да е този вариант, за да е
максимално бързо и да може да бъде купен, и въведен в експлоатация. Той ще бъде
заведен, като дълготраен материален актив – движимо имущество. Съответно
капитала на дружеството ще се увеличи.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Разбрах. Проблемът е времето. Ако завишим капитала, отпуснем тези
средства на болницата, тя без търг ли ще го закупи? Пряко договаряне. Добре.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други въпроси? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №41 – 702
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.1 и т.4 предложение
2, във връзка с чл.148, ал.1, т.2 от ТЗ, Общински съвет - Провадия реши:
1.Увеличава капитала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД, ЕИК 000090033, със
седалище и адрес на управление: гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул.
„Желез Йорданов“ № 1 от 332 400 лв. на 357 400 лв. чрез записване на нови 2500
дяла всеки един от тях с номинална стойност от 10 лева.
2.Приема Учредителен акт на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД, ЕИК 000090033,
с отразената в него промяна относно увеличаване на капитала.
3.Задължава кмета на Община Провадия в едноседмичен срок от вземане на
настоящото решение да внесе по банкова сметка на „МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД,
сумата от 25 000 лв., равняваща се на номиналната стойност на новозаписаните
дялове от капитала на дружеството.
4.Задължава Управителя на дружеството да предприеме действия по
отразяване на промените в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с
нестопанска цел, воден при Агенция по вписванията към Министерство на
правосъдието.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК, решението подлежи на предварително
изпълнение.
6.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Трета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на питания на
общински съветници.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До
Димо Димов-общински съветник
Уважаеми г-н Димов,
В отговор на Вашето питане, относно изграждане на детски площадки на
територията на община Провадия, Ви информирам за следното:
В изпълнение на приетата програма за капиталови разходи на Община
Провадия за 2018 година на 25.04.2018 година е обявена открита обществена
поръчка с предмет: „Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор
по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан,
Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир” с пет обособени позиции: Първа
обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад с. Венчан”; Втора
обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ XIII-118, кв.25, с.
Тутраканци”; Трета обособена позиция: “Открита площадка за игра, разположена в
озеленена площ в кв.20, северно от о.т.31 и 32, с. Градинарово”; Четвърта
обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ IX, кв. 28, с.Добрина” и Пета
обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад кв.24, с.Манастир”.
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Съгласно условията в същата офертите от участниците следваше да бъдат подадени
до 31.05.2018г. - 17:30 часа. След изтичане на посоченият срок беше установено, че
не са постъпили оферти от участници в процедурата за една или повече обособени
позиции от същата. С оглед на това с Решение №1322 от 01.06.2018 г. е удължен
срока за подаване на оферти до 17:30 часа на 05.06.2018 г. Въпреки промяната на
срока за депозиране на оферти, такива не са подадени от участниците в
процедурата, поради което и същата е прекратена.
След прекратяването на процедурата беше извършен анализ на заложените
дейности и размера на средствата, които са предвидени за тях, като съобразно
тенденциите в страната за повишаване на разходите по отношение на изграждане на
нови инфраструктурни обекти бе взето решение за промяна на размера на
средствата в посока увеличение, т.к. беше налице възможност за акумулиране на
ресурс от детската площадка, която следваше да бъде изградена на територията на
гр.Провадия (същата не е реализирана поради несъответствие с изискванията на
избрания терен). В резултат на посочените действия на 06.07.2018 г. отново беше
обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосоченият предмет
за изграждане на детски площадки в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово,
Добрина и Манастир, като срока за депозиране на оферти от заинтересованите
участници беше до 17:30 часа на 13.08.2018г. В посоченият срок отново не бяха
представени оферти от участници за една или повече обособени позиции, като
поръчката отново беше прекратена.
На 04.09.2018 г. беше открита процедура по договаряне без предварително
обявление по реда на Закона за обществените поръчки, като беше избран
изпълнител на петте детски площадки и съответно сключен договор с последния.
Към настоящия момент са изготвени инвестиционните проекти за петте
детски площадки, същите се проверяват от длъжностни лица в Общинска
администрация - Провадия и след приемането им ще бъдат депозирани в
съответните институции за съгласуване на проектите.
Уведомявам Ви, че срока за изпълнение на строително-монтажните дейности
по детските площадки е до 45 календарни дни, считано от подписване на Протокол
№2 за всяка от тях, което ми дава основание да считам, че същите ще бъдат
напълно изградени в рамките на настоящата календарна година.
В интерес на истината, г-н Димов, много съм притеснен за петте детски
площадки, защото работата и проверките при нас зависят от нас, но съгласуването в
институциите не зависи от нас.
Извън контекста на този отговор, проектът за ОДК е вече четвърти месец в
Националният институт за недвижими културни ценности. Там сме на ръба да
успеем или не да ремонтираме ОДК. По отчета на моите командировки сте видели,
че съм ходил два пъти в Националният институт. Казват – Работи се. Надявам се да
успеем с площадките.
По второто питане, относно финансови средства за отопление в Дом за
пълнолетни лица с физически увреждания.
Уважаеми г-н Димов,
Специализираната услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания”
функционира с капацитет за 47 настанени лица, като през последните две
календарни години капацитетът на услугата е намаляван два пъти - през 2017 г. от
70 на 56 места и през 2018 г. от 56 на 47 места. Особен и специфичен момент в
ситуацията около специализираната институция е издадената от АСП Заповед
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№РД01-1847 от 30.12.2015г. с която настаняването на нови потребители в услугата,
считано от 01.01.2016г., е преустановено. Основният мотив за спиране на
настаняванията в Дома е неотговаряне на критериите за местоположение и
материална база на услугата. При всяка промяна на капацитета са давани насоки на
управителя на Дома в посока на оптимизиране на разходите и числеността на
персонала, съгласно Приложение №19 от Методика за определяне длъжностите на
персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, като
се спазва съотношението 40:60 (специалисти/общи длъжности).
Видно от справката за заетите свободни места към настоящия момент
настанените в дома лица са 44, като числеността на персонала е 23 щатни бройки.
Като делегирана от държавата дейност, специализираната институция получава
финансови средства по единните разходни стандарти за социалните услуги за
2018г. на база капацитет. От месец април, когато капацитетът на услугата е намален
на 47 места, до настоящия момент, финансирането е за 47 потребители, а реално
настанените са от 1 до 3 лица по-малко.
Предвид информацията от д-р Жана Василева - управител на институцията за
недостиг на финансови средства за осигуряване на отоплението през зимния
период, считам за нужно да отбележа, че към момента социалната услуга е
обезпечена с гориво, както и с целия необходим ресурс за задоволяване на
основните жизнени потребности на домуващите до края на месеца. Община
Провадия ежемесечно превежда субсидията на Дома, според стандарта на услугата.
Не еднократно д-р Василева ни е уверявала, че парите им ще стигнат. Обръщано е
внимание от страна на ръководството на община Провадия, че предстои увеличение
на цените на горивата, на храните, на транспорта и приоритетно трябва да се
предвижда оптимизиране на предстоящите разходи, както и изпреварващо
планиране на същите. Трябва да има готовност, че във всеки един момент
капацитетът на услугата може да бъде отново намален и броя на наличния персонал
да бъде оптимизиран.
Проведени са работни срещи между общинското ръководство и управителя на
Дома, на които са дадени насоки за това да бъдат приоритетно обезпечени
разходите за отопление, храна, електричество и медикаменти на потребителите в
рамките на всеки текущ месец. Управителят да информира Министерство на труда
и социалната политика и Агенция „Социално подпомагане“ за финансовото
състояние, в което се намира специализираната институция, поради това, че
услугата е делегирана от държавата дейност. Функционирането на услугата и
отмяна на заповедта за спиране на настаняването на нови потребители пряко зависи
от Агенцията и от Министерство на труда и социалната политика и не е коректно
това да бъде вменявано като отговорност на Общински съвет - Провадия, както и на
общинска администрация. Домът за пълнолетни лица с физически увреждания при
сегашния капацитет и действащите единни разходни стандарти и зает персонал ще
се стигне до ситуация, в която качеството на предоставяната услуга ще се влоши
рязко. В община Провадия се предоставят и други социални услуги, делегирани от
държавата, в които управителите успяват да организират разходите си по начин, по
който да обезпечат нормалното функциониране на услугата, която ръководят.
Неоспорим е фактът, че основния проблем за нормалното функциониране на
Дома е обстоятелството, че вече повече от две години е в сила заповедта за забрана
на настаняването на нови потребители. Продължават усилията в посока намиране
на оптималното решение за това да се обезпечат стандартите за функциониране на
услугата.
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Какво предложих вчера на д-р Василева? Да напише писмо до директора на
Агенция за социално подпомагане, което не зависи от нас, за увеличаване на
средствата. Увеличаването на средствата може да бъде постигнато по два начина.
Или чрез отмяна на заповедта за настаняване, което е извън нашата компетенция на
всички тук присъстващи в тази зала, или с увеличаване конкретно на този стандарт
за домуващите. Перспективата е много лоша. Дано да са живи и здрави хората, но
ако се стигне до допълнително намаляване на капацитета, с една дума, тенденцията
е такава, че за да осигурим качеството на услугата може при десет домуващи
фигуративно да има двадесет и три човека персонал. Парите няма да стигат до
никъде. Общината няма от къде да ги вземе и да ги даде там. Това е делегирана от
държавата дейност и компетентността е на тези две институции. Или, след като е
прекратено настаняването, държавата трябва да каже какво се случва с тази услуга,
или да увеличи стандарта, или да възстанови отново настаняването. По думите на
ръководителя на дома десет дванадесет човека настанени при този персонал ще
решат финансово проблемите. Точно това направих, помолих управителя да
напише писмо до всички тези институции. Най-лесното е да се възстанови
настаняването до решаването на цялостния проблем с деинституционализацията на
този вид дейност. Един вид пренастаняването на лицата в условия близки до
семейните. Ако е въпросът за един еднократен разход, няма да е такъв голям
проблем, но тенденцията е такава, че догодина ще трябват около 100 000 лв.
Откъде ще ги вземе общината? Защото, както и в отговора съм казал, токът,
горивата, транспортът, храните – всичко се увеличава и заплатите ще се увеличат.
Не знам какво ще се случва. Сега очакваме проверка от Агенция „Социално
подпомагане“. Ще ги запознаем с проблема. Въпросът е да се вземе генерално
решение. За мен, най-лесното е да се допусне настаняване на поне десет човека.
Ние имаме капацитет. Има и чакащи от цялата страна. Въпросът е отмяната на
заповедта.“
Кворум:19 Общинският съветник Димитър Димитров не присъства на
заседанието на ОбС Провадия./10.22ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н Филев,
Благодаря за отговорите. Относно изграждането на детски площадки в петте
населени места в общината, в петте села, нашата група силно се надява за тези
четиридесет и пет дни да можем да влезем в този срок. Да зарадваме децата и
родителите им, ако в тези населени места се изградят, като един коледен подарък.
Относно отговора за Дом за пълнолетни хора с физически увреждания в
гр.Провадия, ще анализираме отговора, ситуацията и си запазваме правото за
допълнителни въпроси. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Петрова.“
Изказване на Блага Петрова
„Питането ми към общинска администрация е следното: Стана въпрос за
пътя, няма да кажа до населеното място, стана въпрос за село Староселец вътре в
селото и особено крайните къщи до пътя, който води до лагера т.н. лагер. Това е
едно място, което е познато и на жителите на съседните села. Оттам тръгва една
приятна екопътека до Кара пещера и до с.Манастир. Лично аз съм водила и съм се
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срещала с туристи, които посещават селото В това село има и няколко семейства,
млади хора, които са си купили имоти там и са решили да го направят като една поатрактивна туристическа дестинация, включително се водят и разговори с т.нар.
Неолитно селище в с.Неофит рилски да се направи някаква връзка и да се водят
туристи. Но сами разбирате, че когато пътят до там прилича на лунен пейзаж
нещата няма да се случат така, както трябва. Питането ми е: Възможно ли е от
бюджета на общината да се отделят средства поне да се закърпят по-големите
дупки в селото? Не знам от разклона пътят общинска собственост ли е,
републикански ли е? Това не го знам. Молбата ми е да се изкърпят дупките.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаема г-жо Петрова,
В момента, в който предприятията, произвеждащи студена асфалтова смес,
започнат да я предлагат, ние най-тежките нарушения на пътя, които водят до
проблеми и до аварии на пътя ще ги изкърпим. По отношение на четвъртокласната
пътна мрежа, това и други предложения ще внеса в ОбС за догодина. Ще бъдат
пътищата: Овчага-Черковна, Провадия-Петров дол-Староселец, ПровадияТутраканци-Бозвелийско. Тези пътища не са правени последните две, три години.
Въпросът е да можем да стигнем до приемане на бюджет 2019, процедура за
обществена поръчка и изкърпване с топла асфалтова смес. До тогава трябва да го
направим със студена асфалтова смес. Тези пътища смятам да внеса, като
предложение за догодина в бюджет 2019г. за разглеждане от ОбС. И сега мога да
кажа мотивите. За тези два пътя Провадия-Петров дол-граница с община Ветрино
кандидатствахме заедно с община Ветрино по План за развитие на селските райони,
но проектът не беше одобрен. Нашето проектно предложение беше и за ПровадияТутраканци-Бозвелийско, а състоянието на Овчага -Черковна всички го знаете и
нееднократно общински съветници са предлагали този път да бъде включен. Това
ще е моето предложение до Вас. За сега, живот и здраве, трябва да ги изкърпим със
студена асфалтова смес ноември месец, като започнат да я произвеждат.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Аз също зададох въпрос. Даже отправих молба. Но явно не се възприемат
сериозно питанията ми. Не беше ми отговорено. Стана въпрос за южната част на
град Провадия, за входно изходната точка на бензиностанция Петрол, ако си
спомняте? Организацията. Ако не са предприели никакви стъпки към момента, сте
пропуснали и не сте направили нищо, молбата ми е поне на следващата сесия да
получа отговор. Какво се прави по въпроса?
Вторият ми въпрос е, ако си спомняте, за спорния проект за централния
площад. На каква фаза е? Какво се случи с този проект? Спечелен ли е? Не е ли
спечелен? Ако не е, защо? Ако е спечелен, какво следва оттам нататък? Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Имам едно питане към г-н Филев. Вие се обосновахте, става въпрос за Дом
за възрастни лица, че генерални решения трябва да се вземат. Не мислите ли, че в
момента ние можем да помогнем на хората. Те на студено ли ще стоят? Това не
мога да разбера. Аз доколкото знам в момента нямат приходи за отопление.
Доколкото знам, защото те са изплащали обезщетения на хора, които са се
пенсионирали. Може би затова нещо са се объркали сметките. Сега не мога точно
да кажа. За генерално решение, да, съгласна съм, трябва да се вземе. Но нека да
мислим в момента, какво можем да направим ние, като община. Би трябвало да има
решение. Защото ние, така или иначе ги оставяме така. След като имаме
възможност, ако имаме такава възможност, да помогнем. За догодина вече ще се
мисли. Аз не мисля, че трябва да ги оставим да висят във въздуха.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Вчера имах среща с д-р Василева. Тя ме уведоми, че е закупила, не мога да
кажа сега конкретно количеството и до кога ще стигне. Но при всеки един неин ход
за оптимизация на щатния персонал, тя е идвала при мен да подпиша щатното
разписание и съм задавал въпроси – За обезщетения ще Ви стигнат ли парите?
Достатъчна ли е оптимизацията? Уверенията бяха – Всичко е изчислено. Ще ни
стигнат. Сега съществува вариант не толкова да останат хората без отопление,
осветление, храна и медикаменти, а в края на годината персоналът да няма заплати.
Защото приоритетите са обгрижването на хората. Търси се вариант. Това е по
отношение на Вашите въпроси. Всъщност малко ще разширя отговора и ще дам
съпоставка с болницата или например с детските градини. Болницата ние също я
подпомагаме, но всичко зависи от нас. Ето, те имат нужда от апаратура да
извършват дейности и да се постигне лимита и ние действаме. За училищата и
детските градини. Всичко зависи от нас. Искаме да го има училището
дофинансираме. Става въпрос за наша дейност. Тук, обаче дейността е делегирана и
не зависи от нас. Ако там се настанят още десет човека, проблемът е никакъв. Аз и
в отговора на г-н Димов казах - тук не е важна моментната ситуация. Важна е
перспективата, защото при действието на тази заповед капацитетът ще намалява. В
един момент може да дойдем до хипотеза десет домуващи и двадесет и трима
човека персонал. Какво правим? Този проблем трябва да решим. С осветлението и
отоплението, и храната, смятам, че в момента е решен проблемът. Както
нееднократно сме казвали, ръководството на Дома за възрастни с физически
увреждания следва добре да се прави сметката да не я кара ден за ден, защото на
мен д-р Василева ми е казвала, че всичко е наред до момента на влизането на тази
докладна. Тази тенденция, която преди две години коментирахме, тогава беше
очаквана, а сега дойде. Пак казвам, ние двадесетина хиляди лева можем да ги
дадем. Но догодина, какво правим?
Искам да кажа, че по никой начин никой общински съветник не е
пренебрегван от мен. В момента, наистина, Вашето е предложение, аз много лесно
мога да препратя Вашето предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“,
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респективно „Областно пътно управление“, но, според нас, трябва да бъде
мотивирано. Затова и в момента не сме го направили. Наистина, не сме поискали
промяна на организация на движението, защото такава, след скоро приет път от
държавна приемателна комисия, промяна може да се направи след много сериозна
мотивировка. Най-лесното е да препратя Вашето питане. Да чакаме отговор и да
Ви го връча. Това е по първата част.
По втората част за центъра. Тази част от часовника на юг. За нея
кандидатствахме. Имаме точки получени, заявени максимума. Колкото сме заявили,
толкова точки сме получили. Единствените точки, които не сме получили са заради
това, че не се намираме в Северозападна България. Там няма как да ги получим
тези точки. В момента, предполагам, управляващият орган изчислява докъде ще
стигне ресурса. С точки, като нашите са поне тридесет проекта. Тридесет и шест
общини. Като получим писмо, докъде стига ресурса, ще Ви уведомим или в
тримесечния отчет, който даваме при изпълнение на проектите и програмите.
Имаме максималните точки, които сме заявили, като кандидати.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря за отговора. Относно входно изходната точка на бензиностанция
Петрол, ново ремонтиран път, но ако видите как влиза един тир, който слиза от
надлеза, ще разберете, че това не е входа на бензиностанцията, а изход. Няма как да
не се счупи. Минават директно през бордюри. Просто е голяма недомислица.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Филев,
Обикновено, като общински съветник критикувам, правя предложение. В
случая искам да изкажа задоволството си от това, което е свършено по отношение
осветлението на Северна промишлена зона. От няколко години, това, което беше
поето, като ангажимент, мисля, че е изпълнено. Да запомните веднъж, че съм
изказал и благодарности. Благодаря.
Това, което искам да кажа е да напомня на всеослушание на г-н Гичев за едно
обещание, което направи предната сесия. Аз напомням. Това за мен е от жизнено
важно значение и според нас. Още повече, че тук наскоро в медиите и доста имаше
шум по отношение на изпълненията в квартал в гр.Сливен. Това е един наистина
сериозен въпрос.
Още нещо към общинска администрация. Не знам, доколко да го
коментираме в момента, но някои граждани и служители на общината, коментирам
аспирацията, която в момента ще се изработва по отношение на вкарване на свеж
въздух, изказват опасения, че това, което е заложено като проект, като естетика и
визия ще бъде зле направено. Ако може, просто да хвърлите малко светлина по този
въпрос. Усмихвате се, но казвам, занимавали са ме по този въпрос. Аз смятам, че
трябва да го поставя в крайна сметка. Благодаря.“
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Изказване на Анатоли Атанасов-зам-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Първо, за Северна промишлена зона е закупен кабел за още петстотин метра.
Напред продължаваме с полагането.
Що се отнася за, как го казахте Вие, аспирацията. В техническото обследване
на сградата, в техническият паспорт е заложено да бъде изработена такава
аспирация, която да вкарва свеж въздух и същевременно от стаите и от коридорите
да излиза застоялия. Хубавото е, че в общинска администрация всички разбират от
всичко. Компетентни са по всякакви въпроси само не и в това, което им е в
задълженията. Никой не е казал, че тази аспирация ще остане така. Ще бъде
затворена отгоре с гипскартон и няма да се вижда. Това е, което мога да Ви кажа.“
Изказване на Диан Николов
„Благодаря за отговора. Наистина, такива са коментарите. Може би нямат
информация в това отношение. Но все пак, мисля, че тези хора разбират и от това,
което работят. Да не обобщаваме нещата с едно такова питане, коментар и нещо,
което ги вълнува и не е редно да отъждествяваме нещата с тяхната професионална
квалификация.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Така е. Прав сте. Има си ръководител на проекта, има си екип на проекта.
Никой не е дошъл да попита този екип, а е тръгнал из града. На Вас са казали едно,
на друг са казали второ, на трети - трето. И на тях ще кажа, ако питат, но никой не е
питал.“
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници има ли? Няма.“
Четвърта точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседание на ОбС.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 10.40 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 №1951
решение №41-686
№

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1949
решение №41-687
№

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1950
решение №41-688
№

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1952
решение №41-689
№

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1953
решение №41-690
№

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

26

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1954
решение №41-691
№

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1954
решение №41-691
№

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

28

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1955
решение №41-692
№

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

29

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1956
решение №41-693
№

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

30

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1957
решение №41-694
№

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

31

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1958
решение №41-695
№

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

32

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1960
решение №41-697
№

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

33

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1960
решение №41-697
№

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

34

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1962
решение №41-698
№

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

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

35

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1972
решение №41-701
№

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

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1973
решение №41-702
№

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
V

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

37

