П Р О Т О К О Л № 49
Днес, 30.05.2019 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
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Димо Владимиров Димов
7. Ивайло Илиев Илиев
8. Йордан Иванов Михалев
9. Капка Ангелова Радева
10. Кръстю Василев Кръстев
11. Милена Иванова Драгнева
12. Мустафа Али Ибрям
13. Стоян Добрев Гигов
14. Христо Драгомиров Гичев
15. Хюлия Ахмедова Мустафова
16. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е шестнадесет общински съветници. Общинските
съветници Иво Райчов Гочев и Лидия Николаева Димитрова имат подадено
уведомление за отсъствие от заседанието.
Ще връча писмен отговор на въпрос, зададен към кмета на община
Провадия на общинския съветник Димо Владимиров Димов.
Откривам четиридесет и деветото заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №49 от 17.05.2019г. 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.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2019г. / вх.№2323
2.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2018г. /
вх.№2311
3.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2018г. / вх.№2312
4.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2018 г. / вх.№2313
5.Информация за дейността на Защитено жилище гр.Провадия за 2018г. /
вх.№2314
6.Докладни записки вх.№2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324,
2325, 2326, 2327, 2329, 2330.
7.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по дневния ред? Г-жа Полизанова, заповядайте.“
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в точка шест от проекта за дневен ред докладни записки да
бъдат разгледани и докладни записки с вх.№2332, 2335, 2336, 2339.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Стоян Гигов има допълнения в дневния ред. Заповядайте, г-н Гигов.“
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Към точка шест от проекта за дневен ред предлагам да включим докладна
записка с вх.№2344.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на г-жа Полизанова и г-н Гигов да
бъдат включени в точка шест от проекта за дневен ред докладни записки с
вх.№2332, 2335, 2336, 2339, 2344.
Който е съгласен с направените предложения от г-жа Полизанова и г-н
Гигов, моля да гласува.
Гласуване: 15-„за”, 0-„против”, 1-„възд.се” Предложението се приема.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Кворум:18 Общинските съветници Наталина Младенова Златева и Дамян
Ташев Неделчев присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.05ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2019г. / вх.№2323
2.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2018г. /
вх.№2311
3.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2018г. / вх.№2312
4.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2018 г. / вх.№2313
5.Информация за дейността на Защитено жилище гр.Провадия за 2018г. /
вх.№2314
6.Докладни записки вх.№2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2324,
2325, 2326, 2327, 2329, 2330, 2332, 2335, 2336, 2339, 2344.
7.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 18
с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи
на община Провадия за 2019г.
а/№2323-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Добро утро, колеги,
В поименният списък за капиталови разходи има едни позиции, за които
искам да попитам. Не са пряко свързани с докладната, но понеже ги има в
поименният списък, който в момента е пред очите ни. Въпросът, единият, ми е за
позиция 606, 6.606 – Паркинг ул.“Трети февруари“ гр.Провадия. Ремонт, явно на
паркинга или изграждане. Не знам. За какво става дума – 80 000 лв. собствени
средства? Понеже има и основен ремонт на ул.“Ивайло“, основен ремонт на
стълбище на ул.“Омайниче“, искам да попитам, след ремонта на тези стълбища Колко време е гаранцията, която се носи от фирмата изпълнител? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми съграждани,
Паркингът, за който питате, е поне пет пъти гласуван в ОбС. Това е частта
на община Провадия по проект, който сме спечелили за ремонт на четири улици.
Договорът е, сега по памет ще цитирам, милион и половина. ДФ „Земеделие“ и
Планът за развитие на селските райони финансира улиците. Паркингът е
недопустим за финансиране, но е част от проекта и ние сме длъжни да го
изпълним. Той е част от този голям проект.
На другият въпрос за гаранциите. Според наредбата, за всеки търг или
договор, съответният изпълнител дава предложение – една, две, три, пет. За всеки
търг е различно. Конкретно не мога да цитирам.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания? Г-н Димов, заповядайте.“
Кворум: 19 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова присъства
на заседанието на ОбС Провадия от 09.08ч.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
До нашата група постъпиха сигнали за стълбището на ул.“Климент“, затова
е конкретният ми въпрос. То е било ремонтирано, по спомен, миналата или поминаталата година, това стълбище. В момента е в много лошо състояние –
стълбите са изронени. Ако е гаранционно, искаме да обърнем внимание да се
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поеме гаранционно от фирмата и да се отстранят тези забележки. Искаме да
проверите дали все още е в гаранция това стълбище и защо така се е получило.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Поемам ангажимент да проверим договора. Ако стълбището е в гаранция,
да задължим изпълнителя да го приведе във вид, който е необходим.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната? 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 №49 – 846
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, променя свое Решение №44-763
от 30.01.2019г. в следния смисъл:
1.Приема увеличение на бюджета в дофинансиране на държавна дейност
738 „Читалища” и държавна дейност 311 „Детски градини“:
НЧ „Пробуда-1899“ с.Кривия - 7 990 лв.
ДГ „Снежанка“ - 19 000 лв.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§ 00-98 д. 998 „Резерв“ в размер на 26 990 лв.
3.Одобрява промени в поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за
2019г., съгласно Приложение № 1 от 2 176 979 лв. на 2 181 829 лв. - увеличение с
4 850 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета както следва:
■ в намаление на:
§ 00-98 д. 998 „Резерв“ - 4 850 лв.
■ в увеличение на:
§ 51-00 д. 745 „Обредни домове“ - 4 850 лв.
4.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Втора точка – Информация за дейността на Домашен социален патронаж за
2018г.
а/№2311-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на социалната услуга „Домашен социален
патронаж“ гр.Провадия за 2018г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
19 с гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 847
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 2018г.
Трета точка – Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с
физически увреждания за 2018г.
а/№2312-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания – гр.Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 848
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 гр.Провадия за 2018г.
Четвърта точка – Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания за 2018г.
а/№2313-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 849
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
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1.Приема информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания за 2018г.
Пета точка – Информация за дейността на Защитено жилище гр.Провадия за
2018г.
а/№2314-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 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 850
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 2018г
Шеста точка – Докладни записки
а/№2315-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване извършените разходи за бездомни лица през зимен сезон
2018/2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №49 – 851
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за храна и комунално битови услуги на
бездомни лица в размер на 1 591,04 /хиляда петстотин деветдесет и един лв. и
четири ст./ и същият да бъде за сметка на бюджета на Община Провадия дейност „Домашен социален патронаж”.
б/№2317-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани
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с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? 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 №49 – 852
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 Х. С. С. с адрес: ……., в размер на 400,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи,
Заявление №2299/23.04.2019г.
1.2.На лицето Ю. А. Т. с адрес:……., в размер на 500,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи,
Заявление №2291/16.04.2019г.
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 С. М. М., с адрес:……, поради неотговаряне на т.3 и т.4 от
Критерии за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни
нужди-липсва здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №2290/12.04.2019г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
в/№2318-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на маломерна група в Полудневна детска градина в
с.Снежина, община Провадия за учебната 2019/2020г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 853
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
чл.59 от Наредба за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно
образование, Общински съвет Провадия:
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I.Формира една група във филиал Полудневна група в с.Снежина към ДГ
„Мария Момчева“ с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна с минимум шест
деца за учебната 2019/2020г.
II.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия и
директора на ДГ „Мария Момчева“ с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна.
г/№2319-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на предложение за финансово стимулиране на
ученик от община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №49 – 854
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.14 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя еднократно финансово подпомагане в размер на 195 лв. на Н.
С. Б., ученичка в 5 “б“ клас на Второ основно училище „Иван Вазов“
гр.Провадия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
д/№2320-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно закриване на Полудневна група в с.Славейково към Детска градина
„Мария Момчева“ с.Градинарово, общ.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 17 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 855
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.313, ал.1, т.3 от ЗПУО,
Общински съвет Провадия:
I.Извършва промяна в Детска градина «Мария Момчева» с.Градинарово,
като закрива:
1.Полудневна група в с.Славейково към Детска градина «Мария Момчева»
с.Градинарово, считано от 01.07. 2019г.
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2.Ползваното от ПДГ с.Славейково помещение да се стопанисва от ОУ
«Асен Златаров» с.Славейково, общ.Провадия.
3.Инвентарът, собственост на Полудневната група с.Славейково да се
прехвърли в Полудневна група в с.Снежина
4.Задължителната документация на Полудневната група с.Славейково да се
приеме и съхранява от Детска градина „Мария Момчева” с.Градинарово, община
Провадия.
5.Транспортът на децата/ако има записани такива/ до Детска градина
„Мария Момчева” с.Градинарово, община Провадия да се осъществява по
транспортната схема на училищните автобуси за учебната 2019/2020 година, в
присъствието на придружител.
6.Трудовите отношения с педагогическия персонал да се уредят при
условията на чл.328, ал.1, т.2 предложение първо от Кодекса на труда, считано от
01.07.2019г.
II.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за привеждане на приетото решение в сила.
е/№2321-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на промени в транспортната схема на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? 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 №49 – 856
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.5 от Закона за
автомобилните превози и чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси, Общински съвет - Провадия:
1. Утвърждава промените в Общинската транспортна схема за
осъществяване на обществени превози на пътници на територията на община
Провадия, съгласно Приложение №1.
2. Дава съгласие за промяна в маршрутните разписания от Областната
транспортна схема, по утвърдените квоти на Община Провадия, като възлага на
кмета на общината да направи мотивирано предложение до Областна
администрация - Варна за отпадане на две маршрутни разписания от Областната
транспортна схема, съгласно Приложение№2.
3. Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на горните
решения.
ж/№2322-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно издаване на запис на заповед от община Провадия в полза на
Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово
плащане по административен договор №BG05М9OP001-2.040.0013
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №49 – 857
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Провадия реши:
1.Упълномощава кмета на община Провадия - инж. Филчо Кръстев Филев
да подпише Запис на заповед без протест и разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки от какъвто и да било характер в полза на Министерство на
труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за сумата 37
406,18 лв. (тридесет и седем хиляди четиристотин и шест лв. и 18 ст.), покриваща
пълния размер на искания аванс по административен договор ВG05М9OР0012.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“, с падеж на паричното
задължение 07.02.2021г.
2.Утвърждава образец на Запис на заповед, съгласно Приложение към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по изпълнение на решението.
з/№2324-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на решение №43-756 от 19.12.2018г. за сключване на
допълнителни споразумения към Договор за концесия от 16.01.2006г. за обект:
язовир, находящ се в землището на с.Бозвелийско и Договор за концесия от
19.05.2017г. за обект: язовир, находящ се в землището на с.Блъсково
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 858
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.173, ал.3 от Закона за концесиите, Общински съвет
Провадия реши:
I.Изменя свое решение №43-756 от 19.12.2018 година в следния смисъл:
1.Да се сключи допълнително споразумение за изменение на Договор за
концесия от от 16.01.2006г. за обект: язовир, поземлен имот №00052, находящ се
в землището на с.Бозвелийско, съгласно Приложение №1 към Решение №43-756
от 19.12.2018 година, като сумата за обезпечение на изпълнението на
задълженията на концесионера да бъде в размер на 1000,00 лева и същата може
да e предоставена под формата на банкова гаранция или гаранция, внесена по
сметката на Община Провадия.
2.Да се сключи допълнително споразумение за изменение на Договор за
концесия от 19.05.2017г. за обект: язовир, поземлен имот №000150, находящ се в
землището на с.Блъсково, съгласно Приложение №2 към Решение №43-756 от
19.12.2018 година, като сумата за обезпечение на изпълнението на задълженията
на концесионера да бъде в размер на 1000,00 лева и същата може да е
предоставена под формата на банкова гаранция или гаранция, внесена по
сметката на Община Провадия.
II.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи допълнителни
споразумения към договорите за концесия съгласно т.1 и т.2 от настоящото
решение в едномесечен срок от влизане в законна на сила на решението.
III.Задължава кмета на Община Провадия да депозира пред Министерство
на икономиката в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на съответното
допълнително споразумение по т.1 и т.2 от настоящото решение искане за
оттегляне на мотивираното предложение по реда §33 от Заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /обн. ДВ,
бр.55 от 03.07.2018 година/ за прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото
на собственост върху следните язовири - публична общинска собственост:
язовир, поземлен имот №00052, находящ се в землището на с.Бозвелийско и
язовир, поземлен имот №000150, находящ се в землището на с.Блъсково.
IV.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнение на настоящото
решение.
и/№2325-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно изменение на срока на договор за предоставяне на концесия
върху имот-публична собственост от 16.01.2006г., сключен между Община
Провадия и „Сигма Провадия“ ООД с правоприемник „Промед Б.Г.“ ООД с обект
на концесия язовир „Бозвелийско“, находящ се в землището на с.Бозвелийско,
община Провадия, област Варна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №49 – 859
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, §5, ал.2 от ПЗР на Закона за концесиите, чл.141, ал.2 и
чл.34, ал.1 от Закона за концесиите, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие Договор за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост от 16.01.2006 година за обект - язовир
„Бозвелийско”, находящ се в землището на с.Бозвелийско, община Провадия,
област Варна, сключен със „Сигма Провадия” ООД, с правоприемник „Промед Б.Г.” ООД да бъде удължен със срок от 5 години, считано от изтичане на крайния
срок на концесионния договор.
2.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи допълнително
споразумение към договора за концесия, съгласно т.1 от настоящото решение в
едномесечен срок от влизане в законна сила на решението.
3.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнение на настоящото
решение.
й/№2326-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за съгласуване на изменение на петно №2
част от Схема №15 за поставяне на преместваеми обекти на територията на
община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №49 – 860
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС-Провадия
за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
на територията на Община Провадия, Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува изменение на позиция №2 част от Схема №15 за поставяне на
преместваеми обекти за търговска дейност в парцел I-за пазар, кв.45а по плана на
гр.Провадия, като разширява позиция №2 от 13,50 м2 на 20,00 м2, съгласно
приложената схема.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
к/№2327-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за съгласуване цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти с търговски и други обслужващи функции, като павилиони,
фургони, сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни на
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територията на град Провадия, които не са трайно свързани с терена, върху
който са поставени
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Бих искал, първо, да имам мнението на юристите на ОбС, но отново
виждам, че отсъстват. Не смятах да вземам отношение по тази докладна. На трите
комисии, постоянните комисии, на които участвах съм гласувал „за“. Но си
промених решението и този път ще гласувам „против“.
Защо? Изказването ми е провокирано от млад служител, на когото зададох
въпрос по време на заседание на постоянната комисия по „Образование …“ за
един обект, който се намира на самия център, доколкото разбрах, преместваем
обект за продаване на сладолед. Не си спомням да сме гласували през годината,
да сме съгласували схема, в която да е включен този обект. Попитах чисто
информативно - Защо е поставен този обект там без да знаем нищо? Служителят
ми отговори, че не се изисквало разрешение от нас. Попитах - Как е включен в
схемата? Казаха ми, че в момента в новата схема този обект е включен и предстои
да я гласуваме. За мен, не би следвало това да е редът. Редът е гласуваме,
одобрява се. След като схемата се съгласува с ОбС се издава разрешение и този
обект се поставя. Този обект, мисля, че поне от месец функционира. При
приключване на комисията, въпросният служител, млад, даже не му знам името, с
доста нелюбезен тон, съжалявам, че липсва, аз няма да говоря за него повече, но с
укорителен тон ми каза, че на нас това ни е работата и ние сме длъжни да знаем.
Бих искал да му кажа, че това не ни е работата. Ние, общинските съветници,
нашата работа е съвсем друга. Служителите са тук, за да се консултираме с тях по
всеки един въпрос, за който нямаме яснота. Ние сме тук, за да вземаме решение.
Това, как сме подготвени, е въпрос на личен избор.
Ще продължа по същество по докладната. В докладната записка, която ни
се предоставя е казано, че с решение №34-578 от 26.04.2018г. на ОбС е
съгласувана цялостната схема за разполагане на преместваемите обекти по
смисъла на чл.2, ал.3. Съгласуваната схема е одобрена на 28.05.2018г. от главният
архитект на общината на основание чл.8, ал.2 от Наредба №3 на ОбС Провадия.
Така сме приели цялостната схема. След съгласуване и одобряване на цялостната
схема, по повод постъпили искания, са направени следните изменения и се
изброяват четири изменения. Допълвали сме тази схема през годината. В момента
предстои да гласуваме новата схема, тъй като старата е изтекла, т.е. на 26 април
сме я приели. Днес е 30 май. Не съм съгласен с мнението на този служител, че
ОбС не трябва да даде съгласието си за поставяне на тези преместваеми обекти.
Ще си позволя да цитирам ЗУТ. Чл.56, който е цитиран в докладната, върху
поземлени имоти могат да се поставят преместваеми обекти, това е точка втора,
за административни, търговски и други обслужващи дейности. Условията и редът
за издаване на разрешение за поставяне на обекти за одобряването им, за
изискванията към схемата и подробната документация се определят с наредба на
ОбС. Какво казва нашата наредба? Наредба №3 за реда и условията за поставяне
на преместваеми обекти. По смисълът на тази наредба за увеселителни обекти и
обекти с търговски и други обслужващи функции като павилиони, фургони и т.н.
Раздел три - Ред за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското
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обзавеждане. Чл.8, ал.1 Предместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане се поставят върху публична и частна общинска собственост при
спазване на изискванията на настоящата наредба, забележете, въз основа на
цялостна схема за разполагане, изготвена от специализирана дирекция на
Общинска администрация Провадия, забележете, отново, съгласувана от ОбС. За
поставянето на преместваемите обекти и рекламните съоръжения в паркове и
градини се изготвя план-схема за разполагане, която отново се одобрява от ОбС
Провадия. В чл.13 е казано, че преместваеми обекти и елементи на градко
обзавеждане се разполагат върху терени-публична и частна общинска
собственост при спазване изискванията въз основа на подробна схема за
разполагане. А тази схема я одобряваме ние. Така се получава в момента, че има
обект, който е сложен, без ние да знаем. Дори не е направен труда да се каже в
тази докладна има ли сложени в новата схема разписани обекти, добавени. Така,
както е изготвена докладната, аз разбирам, че схемата от 26.04.2018г. плюс
допълненията в момента си остава същата и гласуваме нея, но уви не е така. В
момента разбирам аз, че има добавени обекти, които функционират от месеци,
което според мен, осначава, че това е незаконно поставен обект. Какво казва
ЗУТ? Обектите по чл.56, ал.1, които ви прочетох преди малко т.е. преместваемите
обекти се премахват, когато се поставят без одобрена схема, когато такава се
изисква и/или без разрешение в противоречие със схемата и/или в противоречие с
издаденото разрешение. Точка шеста, срокът на схемата и/или разрешението за
поставяне е изтъкъл. Схемата е изтекла април месец. В момента приемаме нова
схема. Въпросът е - Защо има поставен обект, за който е нямало съгласуване?
Можеше да го съгласуваме и добавим в предходната схема или, ако този обект ще
се поставя, трябваше да се постави след днешното заседание, когато гласуваме
схемата и ОбС даде своето разрешение тази схема да влезе. Пак казвам, нямаше
да вземам отношение. Вземам отношение заради отношението на общински
служители. Редно е общинските служители, не само към нас, да имат уважение,
най-малкото, към всички граждани, те са тук, за да служат. На тях им се плаща,
когато се наложи да предоставят услугата или да дадат консултация. Това е
недопустимо за мен. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Илиев,
Аз не съм присъствал на заседанието на конкретната комисия. Ще
разговарям с моите колеги, които са присъствали и ще разбера кой е служителят.
Досещам се и с него ще разговарям. По отношение на схемата за поставяне. Ако
говорим за сладоледа, там петно имаше за вестници. Принципът за обектите,
които не са трайно прикрепени към площта е ежегодно да се коригира схемата.
Защото причината е промяна в собствеността на търговските обекти,
възможностите на самите търговци и желанието, ако има за нови. Затова се внася
всяка година. Въпросът е за реда. Този ред за утвърждаване на схемата за
поставяне на преместваеми обекти този ОбС, не този, а аз бях общински
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съветник, 2010г., когато се прие. Наистина, правомощията на главният архитект
са ясни. Законосъобразност, архитектурна среда – той решава, но в тогавашния
ОбС, спорът си спомням, беше заради обект, който се слагаше до читалището. Гн Николов се досеща. Взехме решение така да променим наредбата, че когато
главният архитект я приеме и утвърди, ОбС един вид да я ратифицира, защото
ОбС е един вид населението на община Провадия. Да, главният архитект има
правомощията и може да каже законен ли е обекта, но населението да не го иска.
Изразява го чрез ОбС и го махаме. Смисълът на наредбата аз така го виждам.
ОбС ратифицира вече готова, приета наредба, съгласно ЗУТ и главния архитект.
Ако ОбС каже – не харесваме, или този обект да го няма, ние ще пристъпим към
процедура за премахването му, но правомощията, пак искам да кажа, са на
главният архитект. Тогава, 2010 год., много спорихме, едно или две заседания.
Наредбата беше изменена и ОбС имаше крайната дума. Да, може да е законен
обекта, може да съвпада с архитектурната среда, да е необходим на населението.
Смисъл такъв, главният архитект да смята, че е необходим. ОбС, изразител на
мнението на населението да смята, че не е необходим и да не приеме точно
цялата схема или конкретен обект. Това, което казваме е за реда и за смисъла на
гласуването на ОбС. Спомням си го. До 2010год. нямаше такова нещо. Главният
архитект и край. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Аз съм далеч от подобни мисли за спор. При мен нещата са поставени
единствено на принципна основа. Самият ред е уреден както в ЗУТ, така и в
наредбата. Там е казано, че се поставят въз основа на цялостна схема за
разполагане, съгласувана от ОбС и одобрена от главния архитект. Не може
главният архитект сам да решава, а след това ОбС да гласува при свършен факт.
Ако ОбС не го приеме? По пронцип ОбС приема план-схемата, изготвената плансхема. Секунда да намеря реда. За поставяне на преместваеми обекти и рекламни
съоръжения се изготвя план-схема за разполагане, която се одобрява от ОбС
Провадия по реда, предвиден за одобряване на подробния устройствен план на
парк, градина, съгласно чл.62, ал.2 от ЗУТ. Доколкото разбирам аз, първо, се
изтготвя план-схема, която се съгласува с ОбС и тогава вече се гласува
цялостната схема за разполагане на обектите. Въпросът ми беше друг, че не може
ОбС да гласува при свършен факт обекти, които са разположени. Дори аз, ако не
бях попитал, нямаше да знам, че има в тази план-схема включени нови обекти.
Въпросът, тук възниква - Има ли и други? Защото тя в момента никъде в
докладната не е казано, че има допълнителни обекти в тази план-схема да са
включени. Разбирате ли. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, д-р Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„ Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Аз във връзка с това, което говорим, но в малко по-различен план. Имам
чувството, както кмета каза, много ясно и точно, че главния архитект одобрява, а
след това ОбС, защото той е населението на Провадия, един вид ратифицира. Да
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помоля, ако е възможно, когато обсъждаме такива докладни, главният архитект
да не играе ролята на свещена крава, а да е тук. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз не съм запознат в детайли с тази наредба, но от това, което протече в
момента, като един диалог и се направиха питания и отговори, аз разбрах, че
наредбата в момента така е направена, че по предложение и усмотрение на
главния архитект на общината той може да даде разрешение за поставяне на
временен преместваем обект на даден терен от общинската собственост. На база
това негово решение, аз така разбирам, после би трябвало да има тръжна
процедура, която съответните кандидати за се явят и да играят на търг, и да
спечелят съответното място, и да започнат да го експлоатират. Това, което днес
виждам и разбирам, че на по-късен етап впоследствие може да изпаднем в
ситуация, в която ОбС му се предложи да утвърди схемата за това преместваемо
съоръжение, което предложение е направено по усмотрение на главния архитект.
Вследствие, на което е направена тръжна процедура - някой го е спечелил,
инвестирал е, сложил е преместваемия обект, започва да го експлоатира и ОбС в
един момента казва – “Не, Не сме съгласни там да има петно. Такъв обект да се
отдаде.“ Какво следва оттам нататък? Съвестен гражданин е спечелил търт.
Платил си е съответно. На него трябва, примерно, да му се гарантира известен
период от време, в който да работи. Може ли да изпаднем в такава ситуация, при
която, например, някой да иска да съди общината за пропуснати ползи и за това,
че след два месеца някой му е казал „Трябва да си вдигнеш обекта“. Това, ако
може малко за разяснения, защото не можах да го изясня.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Николов,
Договорите са направени така, че търговският риск е изцяло за нашия
контрагент. Срециално за центъра, предвид подготовката и кандидатстването с
проект, всички обекти с едномесечно предизвестие мога да бъдат махнати. По
договор от страна на общинска администрация да се изпращат предизвестия и
договора прекратява своето действие. Търговецът го е подписал и е съгласен с
тази клауза.
По отношение на г-н Илиев, искам да кажа, че ние влизаме в един малко
омагьосан кръг, защото, г-н Илиев, ако ОбС одобри един обект, който например
не отговаря на ЗУТ, главният архитект после няма да може да отмени решение на
ОбС. Нали така? Така е. Например в хипотезата - Вие добавяте един обект от 20
кв.м.“
Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев прави коментар от мястото си в
залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Добре, аз ще възложа един анализ на тази част в наредбата от гледна
точка на това кое е първо.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната? Г-н Илиев.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Разберете. Аз не съм против. За подобни инициативи съм, но казах, че тук
въпросът е принципен. Тук въпросът е за спазване на закона. Не може да се
предприемат някакви действия, да се поставят обекти и ние след това при
свършен факт, щем не щем, да ги одобряваме. Това е, за мен това е чисто
незаконен обект, който подлежи спрямо ЗУТ на премахване. Не искам да го
премахваме. Не ме разбирайте по този начин. Не искам да се премахва, но
препоръката ми е следващият път при изготвянето на тези докладни поне да
бъдат описани новите обекти, които включваме в тази схема. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 17 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 861
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредба №3 за
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
на територията на град Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти по
смисъла на чл.2, ал.1 от Наредба №3 за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на град
Провадия, с търговски и други обслужващи функции като павилиони, фургони,
сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/и др. подобни върху терени
публична и частна общинска собственост на територията на град Провадия по
чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум 17 Общинските съветници Димотър Тунчев Димитров и Дамян
Ташев Неделчев не присъстват в залата.
л/№2329-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за разделяне на имот, находящ се в землището на
село Комарево, община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 17 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 862
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от
ЗСПЗЗ, Общински съвет Провадия, реши:
1.Разделя имот, общинска собственост, съгласно Акт за общинска
собственост №1879 от 24.07.2018г., вписан в Служба по вписванията към
Агенция по вписванията при Районен съд Провадия вх.рег.№2448/25.07.2018г.,
акт №189, т.VI, д.№1161/18, дв.вх.рег.№2445, находящ се в землището на
Комарево, ЕКАТТЕ 38114, Община Провадия, Област Варна, а именно: пасище с
площ от 99,609 дка /деветдесет и девет декара шестстотин и девет кв.м./,
съставляващ поземлен имот с идентификатор №38114.7.90 с номер по предходен
план 000090, територия земеделска, с начин на трайно ползване „пасище“,
местност „Катранджията“ при граници и съседи: поземлени имоти с
идентификатори № 38114.4.136; 38114.6.111; 38114.69.1; 38114.6.11; 73506.65.29;
73506.65.27, 73506.76.12 на три нови имота: имот с проектен №38114.7.211 с
площ от 20.963 дка/ двадесет декара деветстотин и шестдесет и три кв.м./,
съгласно скица проект №1 от 17.04.2019г. със съседи: имот №№38114.7.212,
38114.4.136, 38114.7.210 неразделна част от настоящото решение, имот с
проектен №38114.7.212 с площ от 23,425 дка /двадесет и три декара четиристотин
двадесет и пет кв.м/, съгласно скица проект №2 от 17.04.2019г. със съседи
№№38114.7.212, 38114.4.136. 73506.65.29 неразделна част от настоящото
решение и имот с проектен №38114.7.213 с площ от 55,221 дка /петдесет и пет
декара двеста двадесет и един кв.м./, съгласно скица проект №3 от 17.04.2019г.
със съседи №№38114.7.212; 38114.4.136; 38114.69.1; 73506.76.16; 73506.76.13
неразделна част от настоящото решение.
2.Дава съгласие да се подаде пред Общинска служба „Земеделие” град
Провадия заявление по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за промяна на начина на трайно
ползване на новообразувания имот съставляващ имот №38114.7.212 с площ от
23,425 дка/ двадесет и три декара четиристотин двадесет и пет кв.м./ с начин на
трайно ползване „пасище“, местност „Катранджията“, по плана за земеразделяне
на Комарево, ЕКАТТЕ 38114, Община Провадия, Област Варна, образуван от
поземлен имот с идентификатор №38114.7.90 от имот с НТП „пасище“ в имот с
НТП „ Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване код 4100“
3.Новообразуваните имоти с идентификатори № 38114.7.211 с площ от
20.963 дка /двадесет декара деветстотин шестдесет и три кв.м./ и № 38114.7.213 с
площ от 55,221 дка /петдесет и пет декара двеста двадесет и един кв.м/ остават с
непроменен начин на трайно ползване “пасище“.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:16 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в
залата.
м/№2330-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно продажба на недвижим имот – собственост на община
Провадия, находящ се в землището на село Блъсково, община Провадия
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 16 с 16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 863
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински
съвет Провадия, реши:
1.Продава, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, следния
недвижим имот, собственост на Община Провадия, находящ се в землището на
село Блъсково, ЕКАТТЕ 04457, Община Провадия, Област Варна, а именно: Друг
вид земеделска земя, целия с площ от 1.906 дка /един декар деветстотин и шест
кв.м./ кат. II /втора/, съставляваща поземлен имот с идентификатор №04457.93.2,
/нула, четири, четири, пет, седем, точка деветдесет и три точка две/ с трайно
предназначение „земеделска“, НТП „Друг вид земеделска земя“ при граници и
съседи имот №04457.80.75, 04457.93.259, 04457.93.258, 04457.93.257, 04457.93.11,
04457.47.164, 04457.93.12, 04457.93.3, 04457.93.1.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
3 454,00 лв. /три хиляди четиристотин петдесет и четири лева/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата.
н/№2332-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно учредени вещни права /сервитути/ за общински имоти в това
число и трайно заети площи от стъпки на стълбове, възникнали в имоти в
землища на с.Бозвелийско, с.Бързица, с.Житница и с.Манастир, за обект нова ВЛ
400Kv между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“, необходим за реализация на
приоритетния европейски коридор Север-Юг, гарантиращ сигурността на
междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния и
одобряване на цена на обезщетението
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17
с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 864
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема за информация размера на обезщетения дължими на община
Провадия за засегнати общински имоти, находящи се в землището на село
Житница във връзка с безсрочен сервитут от трасето на нова ВЛ 400 KV между
п/ст „Варна“ и п/ст „ Бургас“ в размер на 1331.00 лева, както следва:
№

Стълб №

Имот
КК

Имот КВС

НТП

Местност

Кат.

Собственик

Обща
площ
на имота
/дка/

Площ заета от
сервитута на
ВЛ /дка/

Стойност на
обезщетението
по чл.64, ал.4,
т.2 от ЗЕ
относно площ
заета от
сервитута на
ВЛ /лв./

Площ заета от
стъпката на
стълб
/дка/

Стойност на
обезщетението
по чл.64, ал.4,
т.2 от ЗЕ
площ трайно
заета от стъпка
на стълб /лв./

Стойност на
обезщетението по
чл.64, ал.4, т.2 от
ЗЕ
Общо
/лв./

1

* Предпазна
мрежа върху
продуктопр
овод
поставена на
14 броя
подпорни
колони
всяка с
площ от 1
кв.м.

76.94

000019

Пасище,
мера

Ачмите

3

Земи по
чл.19
ЗСПЗЗ

7,268

0,370

407

0,014

18

425

2

* Предпазна
мрежа върху
продуктопр
овод
поставена на
14 броя
подпорни
колони
всяка с
площ от 1
кв.м.

76.256

000256

Пасище,
мера

Ачмите

3

Земи по
чл.19
ЗСПЗЗ

10,342

0,807

888

0,014

18

906

17,610

1,177

1295

0,028

36

1331

Общо:

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.“
Почивка от 10.15 до 10.30ч.
Кворум:17 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева и Дамян
Ташев Неделчев не присъстват в залата.
о/№2335-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на отчет на програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов.“
Кворум:19 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева и Дамян
Ташев Неделчев присъстват в залата.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
В момента не съм отворил докладната, понеже нямах време. По спомен,
имаше едно изречение накрая, че фирмата не е успяла да си свърши работата.
Цитирам по спомен. Какво следва от това нещо? Това ми е въпросът.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Димов,
20

Договорът с тази фирма е прекратен. Не сме разплащали средства, тъй като
няма доказателства за извършена дейност. Имаме договор с друго юридическо
лице. Проблемът с безстопанствените кучета и броят им е сериозен. Защото ние
извършваме тази дейност, един вид да овладеем популацията, кастрират се, само
че инцидентите се увеличават, защото те са много и се стараем.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 17 гласа „за”, 1-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 –865
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински
съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на програмата за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия
за 2018г.
п/№2336-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за разделяне и промяна начина на
трайно ползване на поземлен имот, находящ се в землището на град Провадия,
община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.”
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 №49 – 866
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.4. ал.1 от
ЗСПЗЗ, Общински съвет Провадия, реши:
1.Разделя поземлен имот с идентификатор №58503.171.310 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18375/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно акт за
общинска собственост №1031 от 11.11.2003г., вписан в Служба по вписванията
към Агенция по вписванията при Районен съд Провадия вх. рег. №1952/22.
03.2005г., акт №460, т.IV, д.№66/05, находящ се в землището на град Провадия,
ЕКАТТЕ 58503, Община Провадия. Област Варна, а именно: за извор на
минерална вода с площ 2.499 дка /два декара четиристотин деветдесет и девет
кв.м./, съставляващ поземлен имот с идентификатор №58503.171.310,
територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване „За
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минерален извор“, местност „Железния мост“ при граници и съседи: поземлени
имоти с идентификатори №58503.171.4; №58503.171.134. на два нови имота:
имот с идентификатор №58503.171.339 с площ от 0.256 дка /нула декара двеста
петдесет и шест кв.м./, съгласно
скица проект №1 от 20.05.2019г. със съседи: имоти с идентификатори №
58503.171.4, 58503.171.134, 58503.171.340, неразделна част от настоящото
решение и имот с идентификатор №58503.171.340 с площ от 2.243 дка /два
декара двеста четиридесети три кв.м./, съгласно скица, проект №2 от
20.05.2019г. със съседи имоти с идентификатори №58503.171.4, 58503.171.134,
58503.171.339, неразделна част от настоящото решение.
2.Дава съгласие да се подаде пред Общинска служба „Земеделие“ град
Провадия заявление по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за промяна на начина на
трайно ползване на новообразувания имот съставляващ имот с идентификатор
№58503.171.340, 2.243 дка /два декара двеста четиридесети три кв.м./,
образуван от поземлен имот с идентификатор №58503.171.310 поради
отпадането му като територия заета от води и водни обекти от имот с НТП „за
минерален извор“ в имот с НТП „за други земеделски нужди /Друг вид
поземлен имот без определено стопанско предназначение код 3960/“
3.Новообразувания имот с №58503.171.339 с площ от 0.256 дка / нула
декара двеста петдесет и шест кв.м./ остава с непроменен начин на трайно
ползване „За минерален извор“.
4.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на Община
Провадия.
р/№2339-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно заседание на Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-1
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно
и от общо 19 с 18 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 867
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя Милена Полизанова - Зам.-кмет на Община Провадия за
представител на Община Провадия в Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна” АД, което
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ще се проведе на 21.06.2019 година от 11:00 часа в заседателната зала на
управлението на болницата в гр.Варна.
2.Определя следния мандат на Милена Полизанова - Зам. -кмет на
Община Провадия, както следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Втора точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Трета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Четвърта точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Пета точка от дневния ред - - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Шеста точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Седма точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Осма точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Девета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Десета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Единадесета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед
защита на интересите на Община Провадия”;
По Дванадесета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия”;
По Тринадесета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия”;
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Право на отрицателен вот, г-н Неделчев. Няма да изразите.“
с/№2344-Докладна записка от Стоян Гигов - председател на ПК
„Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности
и спорт, туризъм, социални програми и дейности“, относно предложение за
удостояване на Ивайло Георгиев Иванов със званието „Почетен гражданин” на
град Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Николов, заповядайте.“
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Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз имам два въпрса. Единият въпрос е към вносителя. Вторият ми въпрос
е към председателя на ОбС, г-н Гичев. Зачитам „Статут за реда за
предложение, избор и удостояване със званието почетен гражданин на град
Провадия“. Въпросът ми към вносителя е свързан с точка 5.2, където е казано
„Подробно описание на съответствието на предложението с условията по т.3“.
В точка три са описани основните критерии, по които би следвало да се
направи това предложение, по което ние предоставяме. Няма да чета дословно
всички точки, за да не отегчавам колегите. Може би по-голямата част от Вас са
запознати, но ще наблегна на някои от тях. Навсякъде в тези условия на точка
три се използват думи, като върховни постижения в областта на науката и
културата, допринесли за прославата на РБ, град Провадия и общината.
Постигане на изключителен напредък в социално-икономическото развитие на
града и общината. Пак върховни постижения в областта на науката и
културата, спорта, с които са допринесли за прославата на град Провадия и
общината. Има и категории, които казват – действия с риск за живота и
здравето. Към предложението се прилагат и доказателствени материали за
съответствието по тази точка. Това са отзиви, рецензии, публикации,
съобщения в печата, фото, видео материали. Да обобщя. Към вносителя това
ми е въпросът – Как в тази докладната записка е посочено съответствието с
изискването на точка три? Най-вече искам да наблегна по възможност на
думичката – върховни постижения, риск за живота и т.н.
Към г-н Гичев, председател на ОбС Провадия, следният въпрос - Точка
седем, при необходимост председателят на ОбС създава организация за
представяне пред ОбС на специализирана оценка на предложението. Молбата
ми е към г-н Гичев. Тук е казано при необходимост да се създаде съвет,
Общински съвет, който да ме убеди и посочи защо се иска това предложение.
Въпросът ми е - Защото това не е направено? Въпросът ми е, понеже такъв
специализиран Общински съвет за предложението аз не виждам – Защо няма?
За мен вариантите са два. Или личността, която е предложена, е достатъчно
известна на обществеността и не е необходимо убеждаване. На другият полюс,
не е толкова актуален, така че няма как да се направи това убеждаване. Няма
какво да се каже. Това са ми двата въпроса, ако може да ми бъде отговорено.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само едно уточнение да направим. Може ли да отговоря на двата
въпроса аз? Ще се обоснова, защо отговарям аз, а не председателя на
комисията.“
Изказване на Диан Николов
„Ако председателят на комисията няма нищо против? Въпросът ми е към
него.“
Изказване на Христо Гичев
„Колеги,
Г-н Николов,
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Уважавам Вашето мнение. Действително г-н Гигов е седнал, запознал се
е с докладната записка обстойно. Искам да поясня нещо, относно това
предложение. В деловодството на Об с вх.№ 2234 от 19 март 2019г. е
направено предложение от четиринадесет граждани на град Провадия за
удостояване със званието „Почетен гражданин“ на град Провадия на г-н
Ивайло Георгиев Иванов. След като постъпи това предложение в ОбС, аз съм
длъжен, като председател, според „Статут за реда за предложение, избор и
удостояване със званието „Почетен гражданин“ на град Провадия“ , точка
шест, която гласи: „Председателят на ОбС осигурява предварително
разгласяване и поставяне на широко публично обсъждане на постъпилите
предложения чрез местните средства за масово осведомяване най-малко
тридесет дни преди разглаждане на предложението.“ Това е направено от мен и
от звеното по чл.29а от ЗМСМА. Поместили сме в секция ОбС, Съобщения на
ОбС, предложението на Иниициативния комитет, ведно с всички приложения
към него. Изчакали сме тридесетдневния срок за мнения, предложения,
становища на граждани. В момента даже, предложението не е премахнато.
Мнения, предложения и становища на граждани не постъпиха в деловодството
на ОбС Провадия. Впоследствие, на предните комисии през месец април, Ви
информирах, че има предложение от Инициативен комитет за удостояване със
званието „Почетен гражданин“ на град Провадия, като не го включих в
комисиите. Предоставих Ви го за информация. Тогава се взе решение тази ПК
„Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности
и спорт, туризъм, социални програми и дейности“, на която председател е г-н
Гигов, като смятам, че това е специализираната комисия, която може да
направи преценка, относно дали има основание да се вземе решение, с което да
направим този господин „Почетен гражданин“ на община Провадия. Г-н Гигов
е директор на училище в с. Градинарово, г-н Михалев е директор на СУ „Д.
Благоев“. И двамата са с педагогическо образование и са специалисти в
сферата на образованието. Смятам, че неслучайно в тази комисия повечето от
членовете и са в сферата на образованието. Считам, че на въпроса, който ми
зададохте, а именно за специализираната оценка, за създаване на организация
за представяне пред ОбС на специализирана оценка на предложението е
изпълнено. Въпросът е всеки да вземе самостоятелно решение. Ако общински
съветник сметне, че този господин притежава заслуги да се присъди званието
„Почетен гражданин“, ще гласува „за“, съответно ако смята, че той няма такива
заслуги, ще гласува с не. Да, вярно е, в статута пише – „Да са с обществен и
безспорен личен принос за постигане на изключителен напредък в социалноикономическото развитие на града и общината. Да са допринесли с личните си
действия и риск за живота и здравето за предотвратяване или ограничаване на
последствия от бедствия.“ Всеки си преценява дали този човек заслужава да
бъде „Почетен гражданин“ на град Провадия или не. Ще разберете по време на
гласуването моето мнение, относно предложението за удостояване на г-н
Иванов с титлата „почетен гражданин“ на град Провадия. Смятам, че
отговорих на въпросите.“
Изказване на Диан Николов
„Благодаря на г-н Гичев за отговора, но аз зададох два въпроса. Първият
въпрос, който беше - Как е направено и посочено съответствието с изискването
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по точка три? Въпросът ми беше към вносителя. Да разбирам, г-н Гигов, че
вносителят ми е отговорил вече чрез г-н Гичев. Така ли да разбирам? На
първият ми въпрос не е отговорено. Г-н Гичев ми обясни, какво е направил,
какво е публикувал. Аз не съм го питал това нещо. Това е нещо, което той си
го е свършил. Аз не задавам такъв въпрос, какво е свършил в посока
разяснение. Не съм казал, че не е направено това нещо и т.н. Г-н Гичев си
отговори на неговия въпрос, но вносителят за мен не е отговорил.
Ще попитам още веднъж. Точка 5.2. подробно описание на
съответствието на предложението с условията по т.3. Тези условия всички са
тук. Да не се повтарям. Когато се прави една такава докладна, прави се
предложение и критериите са изписани тук. Редно е впосителят да каже –
Предлагаме, защото по този критерии е направено това, това. Още нещо, към
предложението се предлагат доказателствените материали за съответствието.
Тук са описани-произведения, отзиви, рецензии. Наистина, има един списък с
издадените книги, но мисля, че това не е достатъчно. Аз нямам нищо против
този човек. Той е на осемдесет години. Неговата жизненост е била преди
години. Нищо не казвам, но някак не искам този елемент, този статус на този
човек да се превръща в нещо подобно, например, когато преди години, г-н
Михалев, предложи да даряваме даровити деца, постигнали успехи. После се
получава един списък от тридесет, четиридесет имена. Нищо лошо не казвам.
Някак това нещо трябва да е. Не е задължително да имаме. Малко ми се струва.
Скимнало на някой. Събрал десет човека. Подпишете се тук и дайте сега. В
неговата тясна сфера. Попитайте тук колеги - Кой е чувал за този човек?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Димо Владимиров Димов.“
Изказване на Диан Николов
„Да не използваме – Димо Владимиров Димов. Да, той е подписал това
нещо. Аз казах няколко човека. Те са написани в докладната записка. Смятам,
че всички сме я чели. Въпросът е – Колко човека са го чували? Просто, някои
неща трябва да се премислят предварително. Както казвате, всеки има право на
мнение. Да гласува, но нещо не е както трябва.“
Изказване на Христо Гичев
„Напълно съм съгласен с Вас, г-н Николов. Четиринадесетте човека явно
са чували за този човек. Явно са прочели и самият регламен за удостояване със
званието „Почетен гражданин“ и са преценили, че този човек заслужава да му
бъде дадено званието, приза „Почетен гражданин“ на общ.Провадия.
Съответно, малко предистория. Задължихме г-н Стоян Гигов, като председател
на ПК „Образование …“ , да присъства на всяка една комисия, да разясни за
това предложение. Ако ми позволите, ще зачета становищата на всички ПК,
които са взели становище.
Становище на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се”
приема
предложението на Инициативен комитет за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Провадия“ на Ивайло Георгиев. Възлага на председателя на
ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
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дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да внесе
докладна записка с проект за решение.
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приема
предложението на Инициативен комитет за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Провадия“ на Ивайло Георгиев.“
Да, Вие ги знаете. Затова и това е отговорът на въпроса на г-н Николов
към г-н Гигов и в частност към мен. Разбирате ли? Всички комисии са му
възложили да изготви докладна записка с проект за решение. Дали ще бъде
прието или няма да бъде прието това решение, след малко ще разберем. То
зависи от нас, които присъстваме тук, общински съветници. Пак Ви казвамТова е отговорът. Друг отговор нямаме. Тази докладна е продиктувана от
комисите, които са взели съответните становища. Най-вероятно, аз не мога да
разбера нещо.“
Изказване на Диан Николов
„За пореден път задавам въпрос. Молбата ми е. Не знам, вносителят е
един, друг ми отговаря. Ще повторя – Къде в тази докладна записка е посочено
съответствието, изисквано в точка 5.2 и 5.3. по отношение на критериите и
изискванията на т.3? Това е, което питам, с което ние да бъдем убедени.
Тогава, ако г-н Гичев, Вие считате, че т.7 е изпълнена по Ваше предложение Къде е специализираната оценка? Тя не е предоставена тук в докладната
записка от тази ПК. Мисля, че двата въпроса, общо взето, стоят.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„С риск да се повторя, моето становище го казах и преди малко. Г-н
Гигов.“
Изказване на Стоян Гигов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Николов,
На зададените от Вас въпроси, аз смятам, че удовлетворително Ви беше
отговорено. Аз, като председател на ПК „Образование …“, изпълних
задължението си да внеса проект за решение на база предоставената ми
информация. Към тази докладна са приложени всички заслуги на лицето
Ивайло Иванов и мнение на негов бивш колега. Смятам, че предложението на
Инициативният комитет, в който влизат известни имена, занимаващи се с
култура, с история, мнението им може да бъде зачетено. На гласуването ще
стане ясно, дали би могло да бъде удостоен с това звание.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
Г-жа Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Тъй като аз съм сред тези четиринадесет, на които - така им щукнало,
според думите на г-н Николов, решили да предложат Ивайло Георгиев за
„Почетен гражданин“. Искам само нещо да Ви кажа. Да, да се напишат
шестнадесет книги не е върхово постижение. По принцип, понятието - върхово
постижение е много субективно. За един да направиш върхово постижение е
едно. За друг е друго. Може би, този статут е някаква матрица и всяка една
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община на базата на такъв статут предлага и приема кой да бъде „Почетен
гражданин“. Може би този статут има нужда леко да се коригира вбъдеще.
Наистина, да има по-конкретни изисквания – кой и как да бъде предложен и
съответно приет за „Почетен гражданин“. Но ние четиринадесетте човека,
които подписахме предложението г-н Георгиев да стане „Почетен гражданин“,
наистина, голяма част от нас са в сферата на културата и на историята,
познаваме това лице. Знаем, че един голям процент от неговото творчество е
свързано с Провадия, с историята на Провадия, събития, които са значими за
Провадия. Ние сме запознати с неговото творчество. Той цял живот е работил
и творил, събирал информация. По някакъв начин е популяризирал миналото и
историята на града. Разбира се, субективно настроена съм, предвид това, което
работя. Мисля, несериозно е да се казва, че на някой му е щукнало, за да
предложи един човек за „Почетен гражданин“.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нека общинските съветници да се изкажат и ще дадем и на Вас думата.
Г-н Филев, в случая Вие не сте вносител. Имате съвещателен глас, който ще Ви
бъде даден след изказването на общинските съветници - г-н Кръстев и д-р
Неделчев.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Не познавах г-н Ивайло Георгиев, но по-миналия месец, когато бяхме
информативно запознати, заинтересувах се, дори отидох във Варна и се
срещнах лично с човека. Остави ми много добри впечатления. Дори си закупих
четири книги от него. Не съм ги прочел и четирите, но двете са за Провадия, а
двете са с енциклопедично-справочен характер, от който се ползват тесен кръг
специалисти. Това предполага много усулия и труд за да се напишат. Затова
смятам, че човекът заслужава да бъде почетен. Провадиец е. Малко са хората,
които са допринесли. Той дълги години е бил журналист. Стигнал е в
йерархията до зам.-главен редактор на областния вестник. Смятам, че това,
което е постигнал за осемдесет години, е основание да му присъдим това
звание. Личното ми впечатление беше, че и на осемдесет годинин, човекът си
беше много по-контактен, по-жизнен и младееше от някои други.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Според мен, г-н Николов, постави въпроса ясно, само че по принцип. Аз
ще се опитам по-простичко да го кажа. На широката общественост на града ни
този човек не е познат. Като казвам, че г-н Николов ясно постави въпроса си,
мисля, ако ние решим да обявим за „Почетен гражданин“ този човек, не искам
да кажа това лице, може би, първо, щяхме по-ясно да засвидетелстваме
уважението си към него, ако бяхме се постарали да популяризираме това, което
е направил за нашия град. Това до момента не се е случило. Най-вероятно,
много хора са постигнали завидни постижения в областта си, но не това се има
предвид в тази наредба, която г-н Николов цитира. Едно сравнение да направя.
Г-н Светльо Аджемлерски е написал не малко книги за Провадия. Г-жа
Драгнева, доколкото знам, също има такова постижение, за мен. Пошегувах се
с г-н Аджемлерски, когато ми каза, че се предлага такъв човек за това звание.
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Попитах го, за да го обявим и него за „Почетен гражданин“, имам предвид,
Светльо Аджемлерски, трябва ли да стане на осемдесет години? Т.е., как да
кажа, ако искаме да уважим труда на този човек, първо, можем да направим
някакво усилие да популяризираме това, което е направил за града ни. Една
шега да кажа. Може би, като вървим по този ред ще се справим с демографския
срив, като обявяваме за „Почетни граждани“ хора, които са извън града ни, ще
вдигнем населението на Провадия. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
И аз да взема думата накрая, понеже за малко си помислих, че съм
единственият вносител. Г-н Ивайло Иванов и аз не го познавах, преди да бъде
представен на моето внимание. Човекът има заслуги за популяризирането на
община Провадия. Съвсем скоро съм се запознал с неговата работа, са ме
запозвали. Може би, не можем да разберем тук смисъла - Кога човек може да
бъде обявен за „Почетен гражданин“? Не винаги ние познаваме тези хора,
които са свършили нещо съществено за града ни. Той, ако е спасил дете, ако е
спасил баба от горяща къща, да, всички ще го знаем. Но тези хора, които цял
живот са работили нещо, малко по-малко за града, много е вероятно ние да не
ги знаем тези хора. Дали е по-правилно да бъде обявен човек за „Почетен
гражданин“, някой, който всички го познаваме или човек, който тихичко и
кротко си е работил за града и след като бъде обявен за „Почетен граждадин“ вече ще му бъде обърнато някакво внимание и ще се запознаят хората с труда
му. Най-вероятно ще прочетат и книгите му. Трябва да ги погледнем нещата и
от другата страна. Не винаги, най-гръмогласните и тези, които си показват
труда, само те са почитните жители, които са свършили нещо. Има и скромни
хора, които са работили. Смятам, че е такъв случаят.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ Г-н Филев, явно няма други общински съветници. Заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
При разглеждането на настоящото предложение имам право само на
съвещателен глас. В смисъл такъв, че не съм вносител. Искам да информирам
Вас и обществеността, че аз познавам г-н Ивайло Георгиев Иванов. Смятам, че
той има съществен принос, както и г-н Димов, казва за популяризирането на
Провадия като стопански, културен, икономически и даже административен
център. Смятам, че не е необходимо всички да го познаваме и широко да е
известен този човек. Пример, по памет цитирам. Почетните ни граждани са
скулптура Георги Чапкънов, проф.Павел Герджиков, проф.Васил Николов,
писателя Цончо Родев, лека му пръст. За други в момента не се сещам, но
искам да кажа, че аз 1994 год. станах зам.-директор на ЗХМ, 1996 год.
директор, за конкурса „Св.Обретенов“ знаех от дете. Никога не съм познавал,
до момента когато станах зам.-кмет, ръководството на конкурса - неговите
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председатели, професорите, които помагат да го има този конкурс. Едва като
станах зам.-кмет се запознах с проф.Павел Герджиков. Имайки предвид, че в
Инициативния комитет са хора от много широк спектър на обществения живот
на община Провадия, включително и двама общински съветници, аз подкрепям
тяхното предложение. Както г-жа Драгнева и г-н Димов казаха, трябва да
отбелязваме хората, които правят доста за града, а публикациите, които има г-н
Ивайло Георгиев Иванов не са малко. В този аспект Ви моля, г-жа Драгнева и
г-н Николов, да няма такъв личен диспут. Така да се възприемат думите на
съветници един не срещу друг, а между тях. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми дами и господа,
Ако г-н Гичев беше изчел гласуванията на всички постоянни комисии, аз
съм в три от тях, единственият глас, който е „възд.се“ е моят. Защо? Извинявам
се за неосведомеността си, но за първи път за този човек чувам сега.
Предходният месец, когато стана въпрос и внесоха докладна записка да се
запознаем, станах свидетел на това, че никой от общинските съветници не
беше чувал за този човек. Поне в комисиите, в които бях аз, останах с такова
впечатление. Г-н Филев много добър пример даде с проф. Герджиков. Това е
човекът, който прави нещо, през две години събира хора, така да кажем,
прославя Провадия. Да, чувал съм. Предполагам много хора са чували за него.
Ако питате мен, той заслужава да му бъде присъдено подобно звание. Той е.
Добре. Съжалявам, не знаех. Показателни са изказванията на повечето
общински съветнции, включително на г-н Гичев. Обръщението – този човек,
този господин. Когато един човек е постигнал върховни постижения, направил
е нещо изключитено за населеното място, в което ние живеем, най-малкото,
ние да знаем неговото име, а да не се обръщаме към човек, когото не
познаваме. Затова и се въздържах. Нямам нищо против човека, но има, както
каза г-н Димов, много хора, които тихо и скромно правят много неща за
Провадия. Да, има. Това означава ли, че ние всички трябва да ги правим
„Почетни граждани“ на град Провадия? Така принизяваме самата титла,
според мен. Моето гласуване и на комисиите е продиктувано от това, че не
познавам човека. Признавам си, поразрових се малко, но личното ми
убеждение е, че няма тези върховни постижения и изключителни, на които би
следвало да отговаря човекът, на когото би следвало да се присъди тази титла.
За мен е титла. Всеки от общинските съветници да реши дали е редно без, не
искам да обиждам никого, но по този начин да правим „Почетни граждани“ на
град Провадия. Моето мнение. Наистина, ето – Светослав Аджемлерски, а за
другото име ще се въздържа, понеже е общински съветник, е много поизвестно и по-заслужило. Заслужава да му бъде присъдена подобна титла.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания, питания? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.22 от
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Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Провадия:
1.Удостоява със званието „Почетен гражданин” на град Провадия:
Ивайло Иванов.
2.Определя парична премия в размер на 300 лв. на удостоения по т.1 със
званието “Почетен гражданин” на град Провадия.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 10
„против“- 2
„възд.се“- 7
Проектът за решение по докладна записка с вх.№2344/27.05.2019г. не се
приема.
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №49 – 868
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.22 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№2344/27.05.
2019г. със следното съдържание:
1.Удостоява със званието „Почетен гражданин” на град Провадия:
Ивайло Иванов.
2.Определя парична премия в размер на 300 лв. на удостоения по т.1 със
званието “Почетен гражданин” на град Провадия.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не се приема решението. Основанието е чл.21, ал.1, т.8 и т.22 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация.
Г-н Николов, заповядайте. Изразяване на отрицателен вот.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Искам да си мотивирам отрицателният вот. Ще го изразя по следния
начин след изказванията на няколко колеги, общински съветници. Първо, на гн Кръстев, от него разбрах, че той да отиде за се запознае с един човек, да купи
четири книги от него, да се видят и да седнат да си поприказват и на база на
този разговор да му стане симпатичен и да види, че човекът е жизнен. Нещо,
което никой не коментира и това не кореспондира с докладната записка.
Книгите не ги е чел. Сам каза – купих си книги, но не съм ги чел, наистина.
Човекът е здрав, жив и чест му прави на тази възраст да бъде в кондиция и т.н.
Това е мотив и критерии да оцениш един „Почетен гражданин.“
Обръщам се и към г-н Гигов. Г-н Гигов, Вие сте директор на училище,
което предполага висока интелигентност. Това буди у мен малко недоумение,
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как може да станете и пред тази трибуна да кажете – г-н Николов, на Вас Ви
беше отговорено на въпросите, които зададохте, изчерпателно. Добре,
удовлетворено. Кой ми е отговорил на въпроса? Никой. На г-жа Драгнева, на
г-н Филев. Аз с г-жа Драгнева нямам никакви закачки, напротив, аз не се
конфронтирам с нея. Аз да гласувам така е причината и самата тя. Аз донякъде
съм солидарен с нейното мнение, но в онази част, в която коментирахме,
когато бяхме на заседание на комисия, в която се повдигна въпроса - Колко
човека го познават в Провадия този човек? Там се започна един коментар. То,
все пак, Ваши бяха думите, той човекът през ден, през два ни звъни да пита Какво се случва? Добре, не на Вас. Казахте, че той е звънял да пита. Какво се
случва с това предложение? И т.н., че човекът му предстои рожден ден, на
пенсионна възраст. Едва ли не Вие сама ме мотивирахте и Вие самата не бяхте
убедена. Какво означава човекът звънял през два, три дни? Дайте да го
направим. Той не заслужава, не го познагат хората, но дайте да го направим.
Той е възрастен човек. Звъни и т.н. Затова гласувам „против“. Аз не се
конфронтирам с Вас. Напротив, уважавам Вашето мнение, но онова мнение,
което имахте преди, него съм взел под внимание. Искам правилно да бъда
разбран. Г-н Илиев преди малко го каза. Има хора, които работят. Всеки
работи за града. Може би и тях не ги знаем, но това не е причината. Мисля, че
по този начин не трябва да се случват. Не съм против човека. Сигурно има
заслуги и то не малко, но мисля, че има други форми, с които той може да бъде
оценен, като заслуги от обществеността. Дамян Неделчев е много прав. Добре,
толкова известен, но какво сме направили ние и Вие, които предлагате този
човек, за да популяризирате неговото име, неговата дейност, така че хората да
го почувстват и да го признаят? Името Павел Герджиков е едно, но този човек
– това е друго.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, може ли да се обърна към Вас от трибуната?
Неоснователно нападнахте г-н Гигов. Това, че той е председател на тази
комисия и му е вменено задължението да представи докладната записка.
Извинявайте много, вменено му е това, като председател.“
Изказване на Диан Николов
„Извинявайте, че се връщам, но какво казах на г-н Гигов? Това, което
казах. Когато се задават конкретни въпроси, същото ще го кажа и на Вас, Вие
сте юрист, при първоначалното ми излизане на тази трибуна, казах - Искам да
задам два въпраса, единият е към вносителя, вторият е към прадседателя на
ОбС. Вие самоволно иззехте функциите на г-н Гигов и казахте - Аз ще
отговоря от негово име и започнахте да ми говорите, съгласно кой статут от
ОбС 1998г., какво се направили, как сте дали обява, сте публикували и сигурно
още някои неща стоят на сайта и т.н., и т.н. Аз такъв въпрос не съм задавал, че
да ми се започва оттам да ми се отговаря. Аз зададох два конкретни въпроса.
На единят, вашият въпрос, попитах – Има ли такава група, по ваша инициатива
създадена? Вие, ми отговорихте - Да, това е постоянната комисия. Това е
отговорът, но отговорът, който не получих е за съответствието. Всички знаем,
особено хора, които работят в тази сфера, последните години много се говори
за съответствие. И за система за качество и синхронизиране, по европейски
32

стандарти съответствие и т.н. Това питах. Съответствие – пет, две, три. Спрямо
точка три - Как са дадени точно нещата? Това не е отговорът, който получих.
Това е.“
Кворум:16 Общинските съветници Квъстю Василев Кръстев, Димитър
Тунчев Димитров, Хюсни Осман Адем не присъстват на заседанието на ОбС
Провадия./11.35ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Все си мисля, че аз отговорих на въпроса. Не изземвам функциите на г-н
Гигов, просто го помолих аз да отговоря, защото съм запознат по-обстойно с
нещата. Попитах г-н Гигов. Няма да влизам в излишни полемики. Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Гичев,
Правилник. Обяснение на отрицателен вот. Защо влизате в словесен
двубой с изказващият се? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не влизам в словесен двубой. Първото, което искам да кажа е, че беше
засегнато моето име. Имах право да дам отговор, тъй като бях словесно
засегнат. Къде го пише? Заповядайте и ми го покажете. Пред Вас е
правилникът.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Допълвам процедурният въпрос.
Уважаеми дами и господа,
Според Вас, редно ли е, някъде в правилника пише ли го, че някой може
да отговаря при обяснение на отрицателен вот. Не. Никъде. Благодаря.“
Седма точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на общинските съветници за изказвания. Г-жо Мустафова,
заповядайте. Г-н Филев, по-късно ще прочетете отговора на въпроса на г-н
Димов.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми колеги,
Администрация,
Към нашата група се обърнаха няколко лица. По възможност, общинска
администрация, да обърне внимание на улица „Ж.Йорданов“ в близост до
болницата в посока Хлебозавод вдясно, уличното осветление, лампата, която е
била развалена. Взели са тази лампа и повече не са я възстановили. Там
живеещите се притесняват, ако може да обърнете внимание. След болницата,
като тръгнете, до Хлебозавода вдясно, пети стълб, може би.
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Второ. По паветата, където е пътя за болницата, то вече не е павета, има
един контейнер. Само един, а живеещите там са много. Да се обърне внимание.
Нов контейнер или допълнителен да се сложи. По ската долу, където са къщите
боклуците са в дома на хората. Ул.“Рила“ – не съм сигурна. Може ли тревата,
която е обрасла, да се пръска с препарати, да се изчисти и да няма тази трева,
защото живущите, долу те се мъчат да пръскат, но къщите им не се виждат от
треволяци. Ако може, да обърнете внимание. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н Филев,
Колеги,
Аз искам да направя едно предложение. Преди месец осветлението по
екопътеката, която е по западната част на крепостта беше сменено. Сложиха се
едни, да чукна на дърво, вандалоустойчиви лампи. В детските паркове тези
стъклени глобуси много често се чупят, чупят се и крушки, няма осветление, а
децата вече излизат във ваканция и играят по парковете. Ако е възможно, на
някои от основните улици „Цар Освободител“, ул“Дунав“ да се поставят
такива лампи, които поне за сега, горе на крепостта на екопътеката се оказват
устойчиви.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Първо, ще отговоря на питането на г-н Димов от предходното заседание,
относно ремонта на пътната настилка по ул.“Янко Сакъзов“, участъкът от Ж.П.
гарата до Помпена станция.
Уважаеми г-н Димов,
На зададеният от Вас въпрос, Ви отговарям следното:
За лошото състояние на пътната настилка във въпросния участък има
подаден сигнал от „ВиК-Варна“ ООД, поделение Провадия на 25.01.2019 г.
Проблемът се е появил след изграждане на битова канализация, собственост на
„АСМ“ ЕООД. Община Провадия е реагирала, като е изпратила писма с
предписания до „АСМ“ ЕООД последното, от които е на 20.05.2019г. В случай
на неизпълнение на указанията Община Провадия ще затвори пътя. Искам да
добавя, че ще го затвори само съгласувано с МВР, ако е възможно предвид
тежките камиони да претърпят авария или да стане ПТП. В момента съм
разпоредил подготовката на количествено-стойностна сметка за ремонт на
участъка до Помпената станция. Този основен участък, който ползват нашите
съграждани, отивайки до чешмата там. Предстои процедура по Закона за
обществените поръчки без осигурено финансиране. На следващо или последващо заседание, докато тече обществената поръчка ще предложа или
актуализация на бюджета, или прехвърляне на средства в поименния списък не
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само за този участък, за още няколко участъка. Единият е Северна промишлена
зона. Ще видим едното платно да го направим що-годе проходимо. Това е
отговорът на този въпрос. До Помпена станция за сметка на общината.
По отношение на въпроса на г-жа Мустафова искам да отговоря веднага.
За уличното осветление нашите хора работят по заявки, две вишки с четирима
ел.техници. Имаме заявки, тук са кметовете по населени места, от миналата
година. Сигурно сигналът го знаят.
За контейнера на ул.“Петко Шидеров“ веднага ще кажа да се огледа, да
се съгласува с гражданите, ако трябва да се направи джоб. Да сложим още един
контейнер. Има процедура с фирмата.
За боклуците, вчера сме обсъждали с моите колеги, какви рестриктивни
мерки да вземем по отношение на търговците, защото има момент, в който
нашите инспектори не работят и картони, кутии, пластмасови касетки - събота
и неделя става ужас. Обсъждахме вариант да остават дежурни автомобили и
двама таварачи от нашите. Ние имаме, знаете, три автомобила с четирима
товарача за събиране на такива отпадъци. Единият автомобил го спираме от
време на време, за да се кара косачката, която имаме. Ще вземем необходимите
мерки.
По отношение на уличното осветление и вандалоустойчивите елементи в
администрацията също имаме много сигнали. Аз благодаря на г-жа Драгнева и
се моля това, което тя каза, да не е като предизвикателство за вандалите срещу
Екопътеката. При нас сигналите са за осветлението по ул.“Цар Освободител“
от Енергото до Общината и малко по-нагоре до черния мост. Тези елементи са
строшени. Надали има здрав покрай реката. Ще потърсим вариант. Сигнали
имаме и за двата парка – Ловен дом и Автогара. Там, където играят деца.
Вярно, че осветлението е оскъдно. На четворка свети по едно. Не знам какъв е
нашият манталитет. На площадката, където е Автогарата, преди десетина дни
беше потрошено за пореден път. Ще вземем необходимите мерки за
вандалоустойчиви елементи. Искам да кажа, че те не са евтини. Дано, пак
казвам, да са ефективни. Около 120 лв. са в зависимост от големината.
Хубавото е, че тези са с добра осветеност за екопътеката. Ще помислим.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Питането ми е относно чистотата на града. Продиктувано е от това, че
станах свидетел на ул.“Цар Освободител“ и ул.“Левски“, на кръстовището, при
завой наляво се случи така, че когато влизам в завоя, хора, живеещи там
снимаха контейнери. Интересното е, че контейнерите са поставени на самото
платно на кръстовището т.е. предпоставка за ПТП. Контейнерите са в лявата
страна, а в дясната страна са паркирали коли. Друг е въпросът, че са
препълнени. Това с препълнените контейнери е в целият град. Въпросът ми е Какво се прави с фирмата, която извършва сметосъбирането и дали са
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наложени някакви санкции за това, че градът изглежда по този начин? Това не
е мое лично мнение. В интернет пространството има достатъчно материали, от
където да се запознаете. Последно, само като препоръка. Ако може общината,
да не чака да получава сигнали и да отреагира. Градът е малък и се вижда
всичко. Ето, г-н Парушев, казва, че има назначени лица, които вземат пари за
това. Да се обхожда и да се отреагира на момента. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми съграждани,
Искам първо да изразя благодарност. Не знам към кого конкретно, обаче,
за последния участък, за ремонта на последния участък, най-високо за пътя,
който е от източната страна на калето. Видях, че е бетониран, стабилен и няма
проблем с него. Тъй както изказвам благодарност, така и се питам, след като
този път е проблемен за туристите, които искат да посетят крепостта - Защо
един участък може да бъде приведен в подходящ вид, а останалата част да не
може? Досега говорихме за асфалт. Виждам, че е бетонирано това нещо и е
решен в тази отсечка пътя добре. Това не ми е ясно. Държа да подчертая това,
както и за това, което каза г-жа Драгнева, най-накрая, смятам, сме намерили
някакво решение по отношение на вандалщината. Хем благодарност така и
въпрос. Един участък можем да го направим. Не казвам, че не е направен, то е
ясно. Питам се, дали и останалата част не можем да направим? Това е единият
ми въпрос.
Второто нещо, което искам да кажа, е да споделя с Вас едно възмущение.
На центъра на Провадия в частта от парка, пред пощата, зад павилиона на
Чавдар, има две иглолистни дървета. Надявам, се да не Ви изниква в главата –
Занимава ни с разни работи, но маловажните работи показват принцип
понякога. Има две иглолистни дървето, които са на повече от тридесет години,
на които корите, кората на дърветата е обелена на височина 1.80 и 2.00м. Това
нещо се случваше посред бял ден. Видях как едно момче белеше кората.
Едното дърво е изсъхнало. Другото дърво беше живо. Ходих, говорих с него.
Посред бял ден става това нещо. После ходих в полицията, питах – Има ли
патрул? Да, има патрул. Както каза и г-н Николов, има инспектори. Въпросът
ми е – Какви мерки са взети от хората, които отговарят за озеленяването? Това
е на центъра на града, посред бял ден, с нож се бели кората на дърво и това
нещо се вижда. Ето там излизаме. Няма и три минути и стигаме до дървото.
Освен това. Има патрули. Този патрул, ще си позволя нецензурен език,
извинявам се, може би има много сериозни ангажименти, щях да кажа – Да си
бърка в носа. Казах го. Посред бял ден на средата на града. Вижда се. Има
сигурно служба в общината. Имаме и полиция. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“

36

Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници
Първо, на г-н Илиев. Уважаеми г-н Илиев, съгласен съм с това, което
казвате. Каква е реалната ситуация? Ние имаме два камиона, които и в момента
работят. Има места, където в момента, в който се изчисти след това картоните,
всичко е там. По отношение на контейнерите. Контейнерите са разделени на
няколко групи. Вдигане всеки ден. Вдигане два пъти седмично. Вдигане
веднъж седмично. Вчера обсъждахме, средства имаме, на кои точки да се
направи вдигане всеки ден, за да не се препълват, предвид гнилостните
процеси и това, което ще тече от тях лятото. Но има и друг парадокс, при
снимките, за които Вие говорите, има ситуации, при които контейнерът е
затворен, празен, а около него е пълно с отпадъци. Вчера, не онзи ден, сме
предупредили фирмата, понеже ние виждаме, че те вдигат контейнера и като го
пуснат - да отворят капака, защото съгласен съм, че има възрастни хора, които
не могат да отворят този капак. С очите съм го виждал как не могат да го
отворят и жената пуска торбата до контейнера. Веднага след това торбата се
разкъсва, вятърът или кучетата я разнасят и при следващо вдигане
контейнерът е празен Те чистят един метър или колкото е по договор около
контейнера и всичките торби, и храни остават. Предупредили сме фирмата да
отваря капака на всеки контейнер или първа, или втора степен. Има случаи, в
които граждани нарочно затварят капаците, заради това, че влизат животни
вътре в контейнера. Те нарочно ги затварят, а другите не могат да ги отворят.
Препълнени са. Има контейнери, за които сега ще предложим актуализация на
пран-сметката от гледна точка на това да увеличим честотата им. Имаме и
средства. Вие, предполагам, при отчитането на бюджет 2018г., ще видите, че
милион и шестстотин хиляди има налични в края на 2018г., а дотук от тази
година сме събрали 500 000 лв. такса смет. Средства има. Ще преценим колко
контейнера да се вдигат ежедневно. Само за летният период например, защото
зимата остават празни и са разход. Аз не съм привърженик да ги харчим парите
безобразно, защото те са на провадийци, но съм съгласен, че има такива
препълнени контейнери и Ви обяснявам две от причините. Сериозен проблем
е. Мен това много ме дразни. Знам, че и Вас Ви дразни. Ние имаме пари и
можем да се справим, стига предложението, което Ви внеса да се гласува.
Г-н Неделчев, ще говоря с озеленителите. Само това мога да Ви кажа. Не
знам как ще ги накажем вандалите. Ако ги установим, по един
предупредителен протокол, ако са малолетни, ще им направим. Това е, което
можем да свършим. Но допълнително ще получите отговор на следващото
заседание.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Изказването ми е провокирано от това, че ако имаме проблем в
периферията, можем да кажем – Не видях. Но това, този факт, за който Ви
говоря е на центъра на града, на пъпа на града. Да, изглежда до такава степен
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сме свикнали с мизерията в живота ни, че я смятаме за нормална. Споменах не
само озеленителите. Да Ви споделя на всички нещо. Интересно ми е Полицията с какво се занимава? Не само озеленителите и хората, които са
призвани да пазят общественият ред, да ни защитават и т.н. Да, вярно,
общината споменах я. Другарите, господата в полицията? Бял ден, бял ден
около три, четири часа. Младежът си белеше с ножа кората, спокойно. Найвероятно не съм го видял само аз. Това показва, какво гражданско общество
имаме и институциите ни как работят.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Дойде и моят ред да благодаря на кмета за отговора. Чаках половин час.
Благодаря, както казах за отговора. Последното предписание е от 20.05.2019г.
Ще следим, какво ще се случи по този път. Надявам се да бъдат взети мерки и
той да бъде отремонтиран. Към г-н Неделчев, на телефон 112. Наистина,
гражданите не са научени да го ползват. Като се види нещо такова, звъни се на
112. Да може и лично да отидете. Може и да се обадите. Аз карах по
магистралата. Минах в една дупка, ядосах се, набрах 112. Добър ден! За дупки
към Вас мога ли да се обърна? Може. Ние ще предадем към АПИ. Много
доволен бях. И си казах – На еди кой си километър. След два дни дупките ги
бяха позапълнили. Бях учуден и доволен. Може да се ползва. И аз не се бях
сещал, но бях ядосан и се досетих тогава.
Имам един въпрос, който се отнася за откритият комплекс. Г-н Филев,
ще кажете, че ние сме го гласували много пъти. Въпросът е от граждани. Още
колко остава за да бъде пуснат в експлоатация комплексът? Колко е общата
стойност - проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация? Колко ще
бъде финалната стойност, ако може да ни кажете? Кога е пусковата дата?
Трето, към всички съветници и представители на политически партии.
Миналата неделя минаха изборите. Искам да призова всички колеги, както и
нашата група, да спазим Изборния кодекс и да си почистим агитационните
материали от община Провадия, селата, елементите от транспортната
инфраструктура, спирки. Особено по спирките. Да приведем в сроковете, които
са предвидени в закона, това, което сме изцапали да си го изчистим.
Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници
Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми съграждани,
Технологично, да Ви кажа честно, искахме за празника на града да
пуснем Откритият спортен комплекс. Не беше доставена настилката. Тя все
още не е доставена, но сме в срок. Надявам се сумата, която е гласувана и щях
да я търся в поименния списък, защото тя е там, да не бъде надхвърлена.
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Вярвам, че няма да бъде надхвърлена, защото по всяка вероятност е уточнена
спрямо договора за изпълнение.
Присъединявам се към вашия призив да се почистят агитационните
материали, защото иначе общината трябва да ги изчисти.“
Изказване на Христо Гичев
„Дойде и моят ред да задам въпрос на г-н Филев. Понеже жители на
града ме спират, идват в общината и в кантората. Интересува ги, проблемът с
тоалетната, която се намира в градинката на Автогарата. Кога ще бъде
отворена тази тоалетна за ползване от граждани? Информиран съм, че има
доста свидетели, които са виждали хора, които си извършват естествените
нужди в градинките. Въпросът ми е до г-н Филев.
Относно въпросът на г-н Илиев, дали общински съветник има право да се
обажда. Понеже ме питахте за Правилника, аз ще Ви отговоря, че чл.73, ал.1
гласи: „Общинският съветник има право на лично обяснение, когато в
изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се
прави веднага след гласуването или в края на заседанието.“ Ще кажа, че
правилникът не разграничава дали е отрицателен вот или изказване. Пише
изказване, когато е засегнато името на общински съветник, има право на лично
обяснение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми дами и господа,
Не говорим за изказване. Говорим за отрицателен вот. Благодаря.“
Изказване на Христо Гичев
„Това пак е изказване отрицателният вот. Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Вижте. Пак продължава да се прави същото нещо. Само ще Ви питам.
Питам всички. Къде се правят изказванията в тази зала? Тук. Няма изказвания
оттам, оттам. Всички изказвания са оттук. Не е правилно. Ние, г-н Гичев, сме
Ви казвали, не е правилно да прекъсвате общински съветници. Като има
изказвания, те са тук. Мисля, че за втори или за трети път го казвам това нещо.
Не обичам да се повтарям, но дайте да вземем да го спазваме.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към точка осем, ако няма други изказвания на общински
съветници. Няма. Така ли? Преминаваме към точка осем - Изказвания,
питания, становища и предложения на граждани.“
Осма точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Някой ще направили ли изказване? Няма. Поради изчерпване на
дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.“
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК :
………………….Г.Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2323
решение №49-846
№

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
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2315
решение №49-851
№

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
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2317
решение №49-852
№

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
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2319
решение №49-854
№

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
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2322
решение №49-857
№

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
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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2324
решение №49-858
№

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
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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2325
решение №49-859
№

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
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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2329
решение №49-862
№

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
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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2330
решение №49-863
№

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
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2336
решение №49-866
№

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
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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2339
решение №49-867
№

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
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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2344
решение №49-868
№

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

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

Против Възд.се

V
V
V

