П Р О Т О К О Л № 50
Днес, 25.06.2019 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. Блага Калчева Петрова
2. Георги Атанасов Габровски
3. Диан Парушев Николов
4. Димитър Тунчев Димитров
5. Димо Владимиров Димов
6. Елина Георгиева Димитрова
7. Ивайло Илиев Илиев
8. Иво Райчов Гочев
9. Йордан Иванов Михалев
10. Капка Ангелова Радева
11. Кръстю Василев Кръстев
12. Лидия Николаева Димитров
13. Милена Иванова Драгнева
14. Наталина Младенова Златева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници.
Ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на община
Провадия на общинските съветници Ивайло Илиев Илиев, Хюлия Ахмедова
Мустафова и Димо Владимиров Димов.
Откривам петдесетото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана №50
от 14.06.2019 г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен
ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2018г./ вх.2351
2.Изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда за
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на деца в детските градини на територията на
Община Провадия. / вх.№2345
3.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране
на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Провадия.
/вх.№2346
4.Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на Община Провадия. /вх.№2308
5.Докладни записки с вх.№2355, 2357, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364,
2365, 2367.
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6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по дневния ред? Г-жо Полизанова, заповядайте.“
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в точка пет докладни записки да бъдат разгледани и докладни
записки с вх.№2368, 2369, 2378.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението да
бъдат включени в точка пет от проекта за дневен ред докладни записки с
вх.№2368, 2369, 2378.“
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2018г./ вх.2351
2.Изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда за
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на деца в детските градини на територията на
Община Провадия. / вх.№2345
3.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране
на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Провадия.
/вх.№2346
4.Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на Община Провадия. /вх.№2308
5.Докладни записки с вх.№2355, 2357, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364,
2365, 2367, 2368, 2369, 2378.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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 – Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за
2018г.
а/№2351-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия към 31.12.2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Г-н Димов, заповядайте.“
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Изказване на Димо Димов
„Добро утро, уважаеми колеги,
Добро утро, г-н кмет,
Въпросът ми е следният: Виждаме, че бюджетът в приходната и разходната
му част е изпълнен на 78%. Но не ми стана ясно, като го разглеждах, каква точно е
причината да не е изпълнен на 100%? Това е единият ми въпрос. Другият ми
въпрос. В разходната част на бюджета в „Почивно дело“, функция „Почивно дело,
култура и религиони дейности“ има отчетен капиталов разход от 16 512 лв. за
рампа за скейтборд и помпа за вода. Къде? Въпросът ми е: Къде е монтирана тази
рампа? Понеже, аз мисля, че трябваше да бъде в гимназията монтирана.
Монтирана ли е? Не съм я виждал. Това ми е въпросът. Помпата – предполагам,
че става дума за тази, която е за стадиона, за която коментирахме, че трябва за
поливане на тревните площи. Другото, трети въпрос. В списъка на капиталовите
разходи на община Провадия за 2018 година във функция „Жилищно
строителство, благоустройство и т. н.“ има предвидени 373 653 лв. за дейност 603,
а именно - Изграждане на водопроводи на улица „Скобелев“, улица “Ловеч“,
улица „Обретенов“, улица „Христо Смирненски“. Отчетът показва нула. Тези
капиталови разходи не са извършени? Тези ремонти направени ли са? Това ми е
въпросът. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Ще започна отзад напред. Водопроводите, които ще изградят по изброените
от Вас улици, са в списъка на капиталовите разходи. Знаете, че процедурата я
обявявахме три пъти. За да се появи изпълнител на поръчката, увеличавахме
няколко пъти стойността на проекта. Вече имаме сключен договор и тук до
десетина дни трябва да се издаде, да се подпише, протокол №2. Това, което е
ангажимент на строителя - Да изготви план за управление на строителните
отпадъци и да го съгласува, за да започне строителството, съгласно новото
законодателство. Рампата за скейтборд е готова. Може да я видите. Намира се в
СУ „Димитър Благоев“. Помпата, Вие казахте, къде е. По отношение на
приходната и разходната част на бюджета. Да не е на тримесечие почти всеки
месец ние имаме актуализация на бюджета във връзка с изменение на бюджетните
взаимоотношения с държавата. Повечето случаи ги намаляват отколкото да ги
увеличават. Това е на база стандартите. Всички знаете, че и учениците намаляват
и домуващите, и ползвателите на различни социални услуги. В този аспект след
като и приходите намаляват, съответно и разходите са по-малко и съответния
процент.“
Кворум: 20 Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев и Мустафа Али
Ибрям присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.10ч.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Реално има намалени приходи от държавата. Така да го разбирам. Местните
приходи също са намалени. Това ми е въпросът. Просто не е ясно. Обширно е като
материя. Другият въпрос - Във функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, дейност 714 има предвидени 550 000 лв. за Открит комплекс за
спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих. Благодаря за отговора, който
ми връчихте. Видях, че до 180 дни ще трябва да е извършено строителството и
скоро ще бъде въведен в експлоатация. Хубаво е да бъде въведено в експлоатация
в топлите месеци за да може да бъде ползвано от гражданите. Това, което така си
мисля, обаче, не беше ли по-оправдано икономически и функционално, на
мястото на този открит комплекс да изградим на същото общинско място една
закрита спортна зала за игра, която може да се ползва целогодишно. Най-грубо
сметнато, дори подобна зала да ни излезе, например 1000 лв. на квадрат. За тази
сума от 550 000 лв. бихме изградили 500 квадрата закрита спортна зала, която е
нужна и може да се ползва целогодишно. Не беше ли по-добрия вариант това,
въпреки че то вече е свършено. Вече е малко късно за да може да се коментира.
Това ми е въпросът.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
По отношение на спортната зала. Аз считам, а и преди няколко заседания
останах с впечатление, че и общинският съвет мисли така. Ние имаме
незавършена такава, с много вложени средства, до Първо училище. Общинският
съвет, по мое предложение, отпусна средства на училището - на професионалната
гимназия за хотелиерство, ресторантьорство до обследва завършените сгради и да
направи необходимите сметки, количествени сметки, съответно и стойности за да
може да се кандидатства. Няма логика да имаме вложени няколко милиона и да
имаме една незавършена спортна зала и да започнем да строим нова.
Изграждането на открития спортен комплекс е следствие на искането на нашите
съграждани. Вие виждате, каква е експлоатацията на спортната площадка, която е
тук в централната градска част. Предвид това, че имаме два футболни клуба,
които имат абсолютно всички детски формации, които трябва да тренират и
желанието на гражданите, и възрастните също да играят, се наложи изграждането
на този комплекс. Както Вие казахте, аз съм Ви дял отговора. До края на месец
юли тя трябва да бъде въведена в експлоатация. В момента слагат настилката.
Въпросът е, за опазване на съоръжението. Там трябва да предвидим човек, който
се грижи за съоръжението и да се ползва както тази в централната градска част.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Имам въпрос, който току-що ми направи впечатление. Отново за спортния
комплекс. Благодаря за отговора на питането, което съм задал на 30.05.2019г. В
отговора пише, че общата стойност на обекта - Открит спортен комплекс е 442
842 лв. В капиталовите разходи имаме заложени 404 890 лв. собствени средства и
145 176 лв. целеви средства, което прави 550 066 лв. Само, разликата откъде идва
в плана, в който е заложено и общата стойност, която е в отговора, който сте ми
предостави? Да ми кажете. Благодаря.“
Кворум:21 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.15ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
В план-сметката. Всъщност, не план-сметката, а списъкът за капиталовите
разходи се прави на база изготвени количествено-стойностни сметки. След
провеждане на процедурите необходимите средства в повечето случаи падат. Вече
имаме процедури, обаче, на които никой не се явява. Правим нови пазарни
проучвания и увеличаване стойността на обществената поръчка и така се обявява
тръжната процедура. В случая, обаче имаме намаление на средствата, ако така е
записано. Аз не съм проверил. Капиталовите разходи актуализирани ли са? Като
преходен остатък, но на база обществените поръчки. Актуализирани са. Няма
нужда от притеснение. Няма да има необходимост от нови средства. Да се
надяваме.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Аз ще върна темата за спортна база, за която г-н Димов преди малко
намекна. Принципно, мисля, че не коментираме физкултурни салони, които са на
територията на училищата. Мисля, че г-н Димов коментира въпроса за изграждане
на спортна зала, която да се ползва от гражданството и да зависи от градската
управа. Т.е. да не зависи от училищата. Не говорим за спортни зали, които са на
територията на училищата, за които там се разпореждат училищата. Казвам това
нещо, защото аз от няколко години, като общински съветник, този въпрос винаги
е стоял на дневен ред. Гражданството се интересувало не от това в училищата,
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какво има. Винаги са коментирали изграждането на закрита спортна зала, която да
се ползва от обществеността и от съответните клубове и т.н. Само вмятам това,
защото това беше мисълта на г-н Димов при коментара.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Николов,
Незавършените обекти са собственост на община Провадия. Те не са
собственост на съответните учебни заведения и община Провадия, като такава, е в
правото си да търси средства, да ги завърши и да ги ползва с максимална
натовареност. Това няма да пречи, ако един ден, живот и здраве, спортната зала,
която е незавършена и е на територията, не на територията, а да кажем на парцела
или в близост до Първо училище и Гимназията за хотелиерство и
ресторантьорство, да се ползва от двете учебни заведения. Да се ползва от хората,
нашите съграждани, да се ползва и от спортните клубове. Тя не е собственост на
учебните заведения. Тя не е тяхна. Тя е общинска, чисто общинска. Базата, която
учебните заведения ползват им е предоставена за ползване и управление, но пак
си е собственост на общината. Такава една голяма спортна зала, дай Боже да бъде
завършена, няма да е по силите финансово да бъде издържана от едно училище.
Даже и от две. Всички сте свидетели в страната колко спортни съоръжения,
открити и закрити, има изградени. Някои в населени места, където няма хора.
Които в момента се рушат заради това, че няма средства за издръжката им. Ако
залата бъде изградена, тя ще бъде собственост на община Провадия и финансовия
ангажимент за поддръжката ще бъде на община Провадия. Естествено, че
учебните заведения за учебния си процес ще могат да я ползват, но ще могат и
спортните клубове, ще могат и гражданите.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища? Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Г-н Филев,
Не искам да влизам в някаква конфронтация. Мисля, че не съм коментирал
за собственост на съоръженията. Всеки един от нас тук знае, че тази
инфраструктурата, съоръжения, сграден фонд и т. н. всичко е собственост на
общината. За да бъда правилно разбран ще дам друг пример. Не знам, какъв е
статутът на една спортна зала във Варна, която е също собственост, предполагам
на общината, в голямата си част и един софийски физкултурен салон. Както и да
го коментираме трябва да направи някаква разлика между едното и другото.
Винаги тези физкултурни салони, които са на територията на училищата, да
собственост на общината, както училището, както и болницата и т. н. и лостовете,
и оградите, и всичкото. Но, някакси те са по-скоро на прякото разпореждане там
на директорите на училищата. Първо се покриват необходимостите на учениците,
6

а в последствие вече, ако остане място в графиките, там могат да отидат и разни
кубове да ги ползват. Тук говорим чисто за спортна зала, която е например на
територията на стадиона. Тук, където имаше спортна зала, която беше съборена и
т. н. Нали, точно това говорим? Аз знам, че това, както казахте, е финансово
изключително тежкото да се направи нещо подобно, но в годините не еднократно
съм казал, че първо може да се тръгне в една процедура - един мандат да
направим нещо, втори мандат трето и т. н. Казвам го, защото болшинството от
гражданите винаги това казват. Нямаме един, да не казваме закрит стадион,
нямаме закрита спортна зала. Само това искам да кажа.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Гочев, заповядайте.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н председател,
Дебатът за спортната зала е напълно излишен досега, което говорите,
защото това е отчет. Това не е проект за бюджет. Януари месец догодина, които
са общинските съветници, избраните, ще решават с новия бюджет дали да се
довършва спортната зала в Първо основно училище или ще строи нова. В момента
ни загубихте 25 минути. Аз предлагам прекратяване на дебата по тази точка,
защото само преди две седмици, в тази зала, имаше обсъждане на бюджета за
2018 година. С изключение на председателя на общинския съвет и на съветниците
от БСП тук нямаше никой. Това е неуважение към общинския съвет. Да сте дошли
тогава на обсъждането. Не водим вече предизборна кампания от този микрофон.
Предлагам прекратяване. Процедура за прекратяване на обсъжданията по тази
точка.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложенито на г-н Гочев за прекратяване на
дебатите. Който е съгласен с така напревеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 10, „против“- 9, „възд.се“- 2
Предложението за прекратяване на дебатите не се приема. Продължаваме.
Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми съграждани,
Колеги,
Първо, по отношение на забележката на д-р Гочев. Друго, освен да каже, че
е прав нямам. В момента можем да си видим часовниците и да се досетим за
датата. Водим разговор по същество. Струва ми се, че опитвайки се да бъдем
изискани в изказа се, като че ли се въртим около простичкото нещо. Сградата в
Първо основно училище или до Първо основно училище, или както да искаш да я
наричаш, не е спортна зала. Ако я превърнем в такава, училищата няма да имат
физкултурен салон. Г-н Николов и г-н Димов, мисля, че горе-долу ясно казаха спортна зала. Нямаме такава. Онова, ако го довършим и го използваме и за
спортна зала, и за физкултурен салон, едната функция ще бъде ощетена или
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направо казано - няма да се изпълнява. Нито ще имаме физкултурен салон като
хората, нито ще имаме спортна зала. Или едното, или другото.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, да Ви кажа, че просрочихте времето за изказвания.“
Изказване на Димо Димов
„Аз отрицетелен вот искам да изкажа.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„На кое отрицателен вот?“
Изказване на Димо Димов
„Както искате го приемайте. Добре, или реплика на д-р Гочев.
Онзи ден имаше обществено обсъждане на изпълнението на бюджета. Това
е обществено обсъждане. Там могат, общински съветници, да дойдат по желание,
да обсъждат, но по принцип е направено за обществеността. Това е общински
съвет. Тук коментираме ние и не виждам, какъв е проблемът, 25 минути, че са Ви
отнели сутринта да коментирате нещо толкова важно, като бюджета. Още повече,
че ако не трябваше да се коментира това нещо нямаше да има отчет. Защо го
вкарва, г-н кметът, този отчет за дискутиране и за разглеждане, като няма нужда?
Значи той е свършил някаква работа, от която няма нужда. Това искам да Ви кажа.
На общественото обсъждане, хубаво, че сте дошли. Ние дойдохме на общински
съвет да го коментираме въпроса. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Много нервни изказвания от страна на управляващите. Г-н Гочев, приемете,
че има опозиция. Каква е целта на опозицията и нейната основна функция?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да Ви помоля да не влизате в конфронтация един с друг. Нека да се
изслушваме.“
Изказване на Ивайло Илиев
„В момента разглеждаме отчета на бюджета на община Провадия. Става
въпрос за изразходване на близо половин милион лева за изграждане на спортна
площадка. Колегата, Димов, засегна въпроса, че с тези средства е възможно да се
направи спортна зала. Мен, ако питате, аз бих предпочел за тези средства да
изградя спортна зала - 1000 лв на квадратен метър и това е 500 квадрата спортна
зала. Да, трудно било. Трудна била издръжката. То по тази логика, че всичко
трябва да се издържа, аз предлагам - да затворим този град. Защо да правим
разходи?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Моля да се придържаме към докладната.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Ако обичате, господата общински съветници от БСП, да не ме прекъсват.
Благодаря.
Обсъждаме бюджет, който е изпълнен на 78%. За четири години, общински
съветник, преди това много години съм присъствал на очети, на приемане на
проектобюджети и виждам за първи път подобно нещо. Как няма да го обсъждам,
след като проектът за бюджет не е изпълнен? Спомням си гръмките фрази - Приет
бюджет двадесет и един милона. Местният вестник на община Провадия, за който
по-късно ще направя отново предложение средствата за този вестник да бъдат
прехвърлени за деца със специфични увреждания, тръбеше навсякъде, че има
много хубав и голям бюджет. Ето, големият бюджет се оказа малък. Какво
изпълнение на бюджета? Ще Ви дам за пример изпълнението на бюджета на
общински съвет. По план е 177 830 лв. Изпълнението му към 31.12.2018 г. е 177
776 лв. Има 54лв. - остатък. Това е изпълнение на бюджет - 100%. Въпросът ми е
към управляващите: Защо бюджетът е изпълнена 78%? Така по мое виждане,
доколкото знам, заплати и възнагражденията, осигуровките са около 70%.
Предполагам, там някъде, не съм ги смятал. В тази връзка имам и някой питания
към общинска администрация. Първото е: Има отчетени помощи и дарения от
страната. Постъпили дарения, в размер на 6000 лв. За какво става въпрос? Защо
милион и двеста хиляди средства, налични парични средства, се държат на срочен
депозит? Другия ми въпрос. Следващият ми въпрос е: Във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“ за „Домашен социален патронаж“ са
изразходвани 89 468 лв., а издръжката е 82 000 лв. Т.е. събрани са 61 568 лв. от
такси, а са изразходвани 89 468 лв. За издръжка на дейността 82 481 лв.
Следващият ми върос е : Аз го зададох и на постоянните комисии, че са
отчетени 226 139 лв. за извършен текущ ремонт на уличната пътна мрежа. От
чисто уважение към общинските съветници, не към някой друг, към общинските
съветници, моля, общинската администрация поне да пише имената на улиците.
Не искам коя улица, колко пари са внесени? Поне да знаем коя улица е
ремонтирана. За мен това е неуважение. Същото е и с тротоарите в града и по
селата. Поне посочете в кое село. Не искам да визирате кои тротоари, колко
средства. В кое село е направено тротоара или в Провадия, поне, в коя част на
града. Следващият ми въпрос е за „Общински пазари и тържища“. Към 31.12.
2018 година има изразходвани 20 403 лв. при численост на персонала два броя.
Събраните такси за ползване на пазари, тържища, през отчетения период, възлизат
на 17 071 лв. Един вид тук имаме субсидиране, според мен. Защо, след като тук не
става въпрос за социална дейност? Тук става въпрос за икономическа дейност, с
която би следвало да се печели от нея. Защо има изразходвани повече средства
отколкото са събрали? За капиталовите разходи няма да коментирам, защото
виждам колко, според мен, кухи по план суми са заложени и накрая са отчетени
като нула. Имам един въпрос за рекапитулацията - Собствените средства по план
са 1 66 917 лв. по отчет 15 190 лв. Защо е такава разликата? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз си позволявам да направя няколко реплики извън обсъжданата
тематика, тъй като г-н Гочев, също си позволи същото нещо. Смятам, че
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следвайки неговият пример, а той е заместник-председател на общинския съвет,
след като той не е нарушил правилника и аз не го нарушавам.
Г-н Гочев, Вие в какво качество търсите сметка на общински съветници
дали са били на обсъждането, общественото обсъждане, на бюджета?“
Общинският съветник Иво Гочев прави коментар от мястото си в залата.
Изказване на Диан Николов
„Не, г-н Гочев, Вие питате. Г-н Гочев, Вие в какво качество питате? Не, Вие
в момента не сте си в качеството на гражданин. Репликата, че се прави
предизборна кампания, г-н Гочев, мисля, че персонално мен ме обиждате в случая
и ще Ви кажа защо. Аз не съм взел думата, както виждате дълго време си мълчах.
Излязох да направя едно разяснение само, когато ставаше въпрос за спортната
зала. Просто разяснение. Как го видяхте в това, че се прави предизборна
кампания? Просто не асимилирам. По същата логика, ако аз правя предизборна
кампария, г-н Филев, също прави предизборна кампания. Ще Ви кажа, защо?
Защо не реагирахте, когато той взе думата. Ако ме чувате, какво говоря, г-н Гочев,
задавам въпрос към Вас, примерно. Дали ще отговорите си е ваша работа. Г-н
Димов, като колега попита нещо за закрита спортна градска зала. Само да
довърша. Г-н Филев взе думата, започна да разяснява на нас, да ни поучава кое е
имущество на общината и кое не е. Ако ние, тук общинските съветници, за
толкова време, не знаем кое е общинска собственост и кое не е. Място нямаме тук.
Но аз към него нямам реплика. Няма проблем. Имам към Вас, защото на
конкретен въпрос на г-н Димов, пак ще кажа, за закрита спортна градска зала,
започна да се обяснява надълго и нашироко - къде имало зала за довършване, къде
имало спортна площадка направено, къде било, какво направено и т. н. Неща,
които нямат конкретика по въпроса, които коментира г-н Димо. Аз по тази логика,
мога ли да кажа, г-н Гочев, г-н Филев е кмет и в момента прави предизборна
кампания и обяснява, какво е направил надълго и нашироко. Моля, просто без
такива квалификации. Далеч съм от мисълта да дойда тук и в момента да правя
предизборна кампания с някаква спортна зала. Просто излязох, чисто човешки, да
изясня, каква беше тезата на г-н Димов. Вие го направихте от мухата слон. Не
знам.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Явно искаме не искаме кампанията е тръгнала. Кой колко и как ще успее да
се представи? Това е въпрос на, но аз не съм съгласен с някои постановки. Ние
имаме комисии и там, аз по стечение на обстоятелствата съм председател на една
от комисиите, всички тези неща - вдигаме ръцете, почти няма коментар, а тук
надълго и нашироко. Това говореше, че искаме и една обществена изява. Мисля,
че много от проблемите могат да се решат в комисиите. Затова са създадени да
функционират и да подпомагат работата на общинския съвет. Не съм съгласен
също и с тезата, че общинският съветник не трябва или когато решиш може да
бъде на такива важни форми, като обществено обсъждане на бюджета примерно.
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Общинският съветник затова е избран от хората. Да ги представлява и да
защитава техните права. Когато те независимо от техния брой, са дошли или не са
дошли, той също трябва да е тук. Иначе, те се обезсмислят някак неща.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Самият дебат ме провокира да взема отношение, поради няколко причини.
Ако бяхме засекли, още толкова време продължи дебата след забележката на г-н
Гочев. Не е уместно със заядлив тон да се правят заключения и предложения,
които не ги одобри, например, общинския съвет. И защо? Няма лошо, г-н Кръстев,
че и кампанията е започнала, дори и на микрофон, стига да спазваме правилника.
Но всеки отговаря за себе си, а мнението, че другите го казват. Това е отделен
въпрос. Не приемам забележката на г-н Гочев. На общинското обсъждане, ако ще
ми държи сметка, на мене, ще ми държат сметка моите избиратели, които гласуват
за мен, а не гражданството, което му казало на него - Защо общинските съветници
ги няма? Аз мога да му отговоря по друг начин. Нямам свободно време. Не ми се
плаща за него ден и ни няма тук. По темата не исках да взема отношение, но ще
взема. Гражданството иска спортен салон, както в Суворово, а не както Първо
училище. В гимназията е общинско, обаче гражданството играе ли футбол или
друго там? Добре, тук се извинявам, понеже нямам информация. Нямам
информация. Не знам по какъв начин, но ако дълбаем ще се просрочи още много
повече. Просто питаха: Дали е възможно да се направи един спортен салон, както
в Суворово? Аз така го разбирам. Явно, моментът не е подходящ за този въпрос.
Новият мандат, новият общински съвет с новите управляващи, най-вероятно,
новите стари. Да, ще стане спортния салон. Спокойно. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте. Г-н Гочев, няма да Ви дам думата. Има правилник
- чл.70 и чл.71. “
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Както, д-р Гочев, каза искам да поясня, че тук обсъждаме отчета на
изпълнението на бюджета. Ние имаме приет бюджет от този Общински съвет. Аз
управлявам разходната част и приходната част на приет бюджет. Това, което тук
се коментира е нонсенс, мога да го кажа. Той би следвало да се коментира при
приемане на бюджета. По отношение на общинските пазари. Тука съм напълно
съгласен. Моето решение беше да направя бройка и половина. Да се покрият
разходите, но ситуацията е такава, че лятно време трябва и след работно време да
се събират такси, и събота, и неделя. Затова на единия служител договорът е
срочен до края на годината. Не можем да оставим непокрит период, в който да се
събират такси, защото хората събират таксите и от централната градска част.
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Иначе, да, виждам 3000 лв. сме финансирали дейността. По отношение на
„Домашният социален патронаж“. Знаете, че това е социална дейност и щом се
налага и повече ще дофинансираме, както при детските градини, учебните
заведения и т. н. и другите социални дейности. По отношение на дарението.
Дарението е дадено с волята на дарителя и се спазва волята на дарителя. Волята
на дарителя е средствата да се използват за охрана и безопасност имуществото и
здравето на гражданите и съм разпоредил след работно време винаги да има
дежурни един или зимно време два автомобила. Общински, да. По отношение на
депозити. Имаме пари. Защо всички да са в разплащателната сметка? Една час са
на депозит. Помня, когато общината нямаше пари и нямаше депозити. Сега има и
има депозити. По отношение на изпълнението на бюджета. Колеги, моля Ви
четете материалите. Тук ясно е описано и аз за гражданите ще поясня
изпълнението на приходите от страна на държавата, описани са ред по ред и
изпълнението на приходите от т. нар. местни данъци и такси.
Защото Вие наведохте на невярно твърдение, че приходите не са
изпълнени. Започвам към 31.12.2018 година постъпленията от данъчни приходи
са общо 1 105 119лв. спрямо уточнения план от 959 848 лв., което представлява
15% и 13% преизпълнение. Патентният данък при уточнен план 15 000 лв.
изпълнението му е 16 161 лв. Данък върху недвижимите имоти при план 220 000
лв. изпълнението му е 236 799 лв. Данък върху превозните средства при план 540
138 лв. постъпилите са 636 642 лв. при изпълнение със 17,87%. Данък върху
придобиване на имущество по дарение и възмезден начин при уточнен план 180
000 лв. са постъпили 209 658 лв. преизпълнение с 16,48%. Туристически данък
при уточнен годишен план 4470 лв. постъпленията са 5605 лв. преизпълнение
25,39%. Други данъци при уточнен план от 240 лв. постъпленията са 254 лв.
Неданъчни приходи, приходи от управление на общинска собственост при
планирани постъпления по този показател 530 133 лв. са отчетени за периода 644
807 лв. или 21,63% над плана. Такси общо изпълнение за групата е 1 138 751 лв.
или 99,83%. Тук имаме 0,17%. Под един процент неизпълнение. Глоби,
административни наказания при заложен първоначален план стои 106 328 лв. са
реализирани постъпления в размер на 145 620 лв. или 36,95% от плана.
Колеги, местните приходи са изпълнени. По отношение на капиталовите
разходи. Ежемесечно или на по-голям период, но не по-дълъг от три месеца, ние
правим актуализация на капиталовите разходи неслучайно. Всичко това е
свързано с провеждането на обществени поръчки. Когато една обществена
поръчка се забави, няма как изпълнението на съответния капиталов разход да не
се изтегли във времето назад. Това е лесно обяснимо. Всеки човек би го разбрал.
Аз Ви моля, четейки този документ, дали сега го четете или сте го чели
предварително, да бъдете коректни и почтени. Защото там ясно е описано: Какви
са приходите, които общината получава от държавата? Какви са приходите, които
генерират, като собствени? Как са разходвани? Няма основание да упрекнете
общината, че е икономисала средства в някои направления. Изключвам
капиталовите разходи. Дали в уличното осветление, дали в разходите за вода и
ток. Няма, няма такова основание, защото нито общината е останала без вода и
ток, а разходите са по-малко. Хората са работили както трябва, но тук ясно е
описано, какви са ни приходите. По отношение на числата, ако имате някакви
въпроси счетоводителите са тук ще Ви отговорят. Аз наизуст не ги помня, но Ви
казвам каква е генералната политиката. Ние собствените си приходи ги
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изпълняваме, а приходите от държавата ги изпълняваме такива каквито ни ги
дадат. Тук за ваше сведение не са описани. Никой от вас не засегна разходите по
отношение на оперативните програми. Ние всяка една година кредитираме
оперативните програми. Ние, като община, не сме теглили кредити за
финансиране на дейности, извършвани по различни проекти, последствия
финансирани с Европейски средства. Ако четем отчета за изпълнението на
бюджета, наблягам, че това е отчет и го четем коректно, нямаше досега да се
коментира това нещо. Искам да кажа нещо друго, свързано със спортната зала.
Тук, г-н Николов, Вие казвате - физкултурен салон. И г-н Николов го каза. Ще се
види. Искам да Ви кажа, че учебните заведения, ако нямаха в момента
физкултурни салони, те нямаше да функционират. Имат помещения, които се
ползват. Сега, в ситуацията, в която общината се намира и има приет бюджет, ние
изпълняваме приетият бюджет. Ако се заделят всички средства да се изгради, да
се завърши тази сграда, например колкото и милиона да трябват на база на
съврементите изисквания, тя, пак казвам, е по-добре да остане общинска. Да се
издържа от общината и да се ползва от хората, и от учебните заведения. По никой
начин учебния процес няма да бъде нарушен, защото и сега има физкултурни
салони, които се ползват от клубове, които не са футболни. Разбират се с
директорите и ги ползват съответните граждани. На г-н Ибрям искам да кажа: Да,
хубаво е да имаме. На Провадия би и отивало да има такива спортни съоръжения
като Суворово. Но в момента, в който съоръженията в Суворово се финансираха,
Провадия не беше допустима по селските райони. На тази зала и на нашите
съграждани няма смисъл да обяснявам, какви пари са похарчиха в селските
райони и съоръженията стоят неизползвани. Оттук да тръгнем за Шкорпиловци
отляво и отдясно ще видим, колко неизползвани съоръжения стоят.
Щом ходят в Суворово да играят тенис на маса. Това е въпрос на средства.
Тенис на маса може да се играе навсякъде. Не, аз съм съгласен, включително и
нашият единият от клубовете по футбол зимните тренировки ги прави там. Аз го
знам. Две, три детски формации ги правеха там. Хората дойдоха и питаха дали
може да помогнем. Ние казахме, че на този етап е това, което имат гласувано по
бюджет. Те тренираха там. Хубаво е да има такова съоръжение. Имаме
достатъчно собственост. Но отчетът за този бюджет е отчет на бюджет, приет за
2018 година. С една дума 2017 година е следвало да кажете тези неща. Тук се
връщам на това. Вие не казвате, защо, например, са изразходвани еди-къде си
повече пари, еди-къде са изразходвани, без да са гласувани от общинския съвет?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Реплика. Имате три минути. Моля, за тишина в залата.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Тук говорим за числа. Не говорим за икономии в един бюджет. В момента
не става въпрос за икономии. Когато имаш приходи, правиш разходи. В случая, от
изказването на г-н Филев, аз разбрах, че общината си е събрала всички вземания, а
държавата пак не е дала. Затова бюджетът е на 78%. Обаче попитах за
рекапитулацията на капиталовите разходи. Целевите средства от централния
бюджет по план 755 000 лв. закръглям, а по отчет 562 000 лв. Собствени средства
по план 1 066 000 лв., а по отчет са 15 000 лв. Това за мен говори много. Кой е
отпуснал пари и кой не? Да, така е, ако беше подробно разписано всичко в
бюджета, можеше да си направим сметка, откъде не са дошли средствата и защо
13

не са изпълнени дейности, които са били заложени първоначално. Но не, не е
така. Аз Ви казах, дори не знаем, кои пътища са ремонтирани, защото някой не се
е направил труда да напише улиците. Момент. Аз не визирам отчета по пера.
Визирам го отделно. Имаме 21 000 000 лв. Изпълнени са 16 000 000 и нещо. Да
кажем 17 000 000 лв., хайде . 78% , което за мен е провал. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Аз такова определение не мога да приема. Защото, г-н Илиев, ако вместо да
ми зададе този въпрос: Защото собствените приходи от 1 000 000 лв. са 15 000 лв.?
Ако бяхте видели списъка на капиталовите разходи, който ежемесечно Вие
приемате, щяхте да видите, че спортният комплекс, предвиден за миналата
година, се завършва тази година. Съответно се разплаща тази година.
Водопроводът, предвиден за миналата година. Съответно се разплаща тази
година. Детските площадки, предвидени за миналата година, се разплащат тази
година. Това са само едрите обекти, които аз помня. Спазвайки действащото
законодателство, ние изпълняваме Закона за обществените поръчки и не
възлагаме дейности на пряко договаряне. Приемайки бюджета за тази година Вие
трябва да сте видели кои обекти са преходни и съответно парите за тях са
преходни. Аз го обяснявам на икономист. Предполагам, че Вие го разбирате.
Обяснявям го и на нашите съграждани, които биха прочели протокола от
днешното заседание. Няма неясноти. Няма провал при изпълнение на бюджета.
Провал при изпълнение на един бюджет е, когато имаш неразплатени документи.
Когато имаш дейности, които са в дефицит. Ние неразплатени документи нямаме.
Задължения нямаме. Имаме наличности. И мен ме е яд, че имаме такива големи
наличности, но спазваме действащото законодателство. Не харчим пари бедава.
Винаги, когато харчим средствата, ние ги планираме на база статистика. Разходи
подобни за предходните години. Да, цените рязко скочиха и сега се наложи три,
четири процедури да ги правим наново. 50% има завишение на пазарните цени.
Правим пазарно проучване преди да обявим новата поръчка. Но да се нарече
изпълнението на един бюджет провал е, как да кажа, злонамерено, когато ги няма
тези неща, които казах - задължения, непогасени кредити. Тука искам да добавя,
че ние сме финансирали държавата, защото сме кредитирали проекти, които са с
европейско финансиране. Не знам, какво целите с подобно изказване, което не
кореспондира с отчета и с цифрите в него? То си е Ваше виждане. Казали сте го,
но за нашите съграждани казвам - Бюджетът за 2018 година е изпълнен. Отчетът е
на вашето внимание. Приет е от Сметната палата без забележки. В ситуацията, в
която ние не ползваме чужди средства, нямаме кредити, нямаме задължения към
доставчици и други някакви задължения, общината е в добро финансово
състояние. Това го отчита и Министерството на финансите. Можете подробно да
прочетете и отчета, и документите, които на база предходната година са правени
актуализациите. Там е описано - писмо еди-кое на Министерство или Агенция
увеличава или намалява бюджетният кредит. Повечето случаи намалява, поради
причини, които не са зависещи - нито от Вас, нито от общинска администрация,
когато броя на учениците намалява, когато населението намалява и стандартите
намаляват. Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не може, няма да ви дам думата, г-н Димов, има правилник.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 869
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет
Провадия приема:
1.Отчета за изпълнение на бюджета на Община Провадия за 2018 г. в размер
на 16 729 352 лв.
2.Отчета за капиталови разходи за 2018 г.
3.Отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за
2018 г.
4.Годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г.
Втора точка – Изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда
за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на деца в детските градини на територията на
Община Провадия
а/№2345-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение и
допълнение на Наредба №24 за условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на
деца в детските градини на територията на Община Провадия
Кворум: 20 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски не присъства
в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
По време на заседание на постоянните комисии аз се въздържах, не в частта
за тези летни групи, а в частта за таксите. Попитах на каква база са изчислени.
Казаха ми на брой 14 деца с двама учители. Мисля, че тези такси са малко повисоки отколкото трябва. Според мен, при минимална група 14 деца, да се
надяваме и повече да има, средствата, събрани от тези такси ще са в повече. Все
15

пак отглеждането на децата е социална дейност и е редно да не се печели от нея.
Благодаря.“
Кворум: 21 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Илиев,
Така или иначе тези деца са попаднали извън обхвата на финансирането от
държавата и общината. Ако сте погледнали от вчера, е качена на страницата на
общината Наредба №8 с изменението. Аз имам препоръка да няма дейности и
услуги, които да са под себестойност. От вчера сме качили изменение на Наредба
№8 и в този случай, консултирано с директорите на учебните заведения, сме го
изчислили за 14 деца с двама преподаватели и съответно храната. Със сигурност
ще възникнат и допълнителни разходи. Това трябва да бъдете сигурен. Общината
ще се наложи да финансира, ако се съберат 14 деца. Защото дейността няма да
бъде открита, ако няма минимум 14 деца. Те могат да ги запишат и после да не
платят. И това следва да се има предвид. Не можем да планираме дейност под
себестойност. Нямаме такова право по закон.“
Кворум: 20 Общинският съветник Иво Райчов Гочев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 870
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.19 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното
образование, Общински съвет Провадия:
1.Приема следното изменение и допълнение в Наредба №24 за условията и
реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията
на Община Провадия:
1.1. Ал. 5 на чл. 8 от Наредба №24 за условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Провадия се
изменя и допълва по следния начин:
„(5) Сезонните дейности по ал.1, могат да се прилагат в рамките на:
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т.1. 4 (четири) астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. без
осигуряване на храна;
т.2. 10 (десет) астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 18,00 ч. с
осигуряване на храна.“
2.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
3.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум: 21 Общинският съветник Иво Райчов Гочев присъства в залата.
Трета точка – Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Провадия
а/№2346-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение и
допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги 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? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
По време на заседание на постоянните комисии направих предложение и
сега отново ще го направя. Знаете, че дебатирахме параграф 8 от ПЗР на Наредба
№14, който постановява да се отказват услуги при дължими данъци към община
Провадия. Ако лицето, гражданинът, дължи данъци на него му се отказва услуга.
Така и така правим промяна предлагам в проекта за решение да включим
отменяне на параграф 8 от ПЗР на Наредба №14. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Аз мисля, че съгласно действащото законодателство, ако греша
председателят ще ме поправи, всяко изменение в наредба следва да е оповестено
на заинтересованите страни, а това са нашите сграждани, един месец преди
разглеждането му. ОбС разглежда и приема или не, само оповестени предложения
за изменение на наредба, един месец преди публикацията.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, станала е грешка. В момента е Наредба №8. За Наредба №14 е.
Извинявам се.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 871
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменение и допълнение на чл.22а, ал.3 в Наредба №8 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Провадия, както следва:
(3). за ползване на сезонна услуга детска градина се заплаща такса в размер
на:
1. 100 /сто/ лева на месец без осигуряване на храна;
2. 220 /двеста и двадесет/ лева на месец с осигуряване на храна;
3.За таксите по т.1 и т.2 не се ползват преференции.
2.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
3.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Четвърта точка – Изменение на Наредба №14 за определяне на местните
данъци на територията на Община Провадия
а/№2308-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение
на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци 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? Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Извинявам се. Превъртял съм просто една докладна напред, затова направих
грешка. Същото предложение го правя сега. Изложих доводите си. Искам да
попитам: Защо отново не можем да ползваме юристите като хора, които могат да
ни отговорят на нашите въпроси? За пореден път ОбС е лишен от юристи. Моето
предложение беше това, което чухте преди малко.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми граждани на община Провадия,
Г-н Ивайло Илиев внесе докладна записка в ОбС за отмяна на този параграф
от наредбата. Публикувана е на интернет страницата на община Провадия, раздел
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ОбС за становища от граждани, както изисква Закона за нормативните актове.
След един месец, ще бъде внесена докладната от негово име след като изтече този
законов срок. Ще поясня, че на 4 юли е насрочено заседанието в
Административен съд Варна по повод протеста на Районна прокуратура. Това
мога да кажа за сега.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми г-н председател,
Г-н Илиев, ако искаме да изпълняваме нашите задължения добросъвестно,
трябва да мислим за общината и за средствата, които тя има, за да може ние да
разполагаме с тях. Сам казахте, мисля по-рано, че когато имаме приход тогава
имаме разход. Начинът да си събираме задълженията така, както е формулирано с
наредбата от 2008 г., според мен, не е грешно наше мислене. Няма нужда при
положение, че толкова време никой не е сезирал, че имаме нарушения, имаме
нужда някаква, за да правим промени в наредбите. Факт е, че има хора тук в
общински съвет, които са от доста години в него и са запознати. Пряко са
участвали точно по тази процедура за оформлението на наредбата. Не знам защо
Вие, обаче, много държите да направим тази промяна, да отменим даден член, да
може по някакъв начин, едва ли общината, да не може да си проследи
добросъвестните данъкоплатци. Защото не е хубаво, аз, ако съм добросъвестна и
си плащам всичко и нямам нужда от услуги в общината, други - да не си
заплащат данъците и да получават всякакъв вид услуги. В тази логика, понеже сте
доста настоятелен, аз искам да Ви задам един друг въпрос: Вие лично имате ли
задължения към общината? По този начин разсъждавате и по този начин
натискате да направим тази промяна. Ако имате, мислите ли, че е нормално
общински съветник да има задължения към общината и сам да иска да се прокара
пътечка как да се възползва, въпреки всичко, от услугите на общинска
администрация? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте. Това реплика или изказване е?“
Реплика на Ивайло Илиев
„Реплика.
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Димитрова,
Да, имам задължения. Плащам по-малко. Моля? Не, няма конфликт на
интереси. Ако обичате, не ме прекъсвайте. Това е моя политика. Не одобрявам
ръководството на община Провадия и не желая да му давам средства, с които да
разполага. Т.е. ще дам, когато аз реша и по колкото реша. Има си закон и ред,
който е уреден. Аз си плащам лихва, за това, че не си плащам задълженията и
въпросът е решен. Предлагам и съм внесъл докладна за следващата сесия
параграф 8 от ПЗР на Наредба №14 да отпадне, защото е незаконосъобразен.
19

Всеки път, на този микрофон като застана, говоря за закон и ред. Не можеш да си
позволяваш да нарушаваш с пълното съзнание закона. Да си на позиция, която от
теб зависи да промениш нещата и да не го правиш. Всички знаем, че този
параграф е противозаконен. Знаем, че в Конституцията на РБ е казано – След като
лицето, дали е гражданин или още по-лошо на определена длъжност, узнае за
престъпление или за нарушаване на закона е длъжен да уведоми органите или да
промени това, което зависи от него. В момента, целенасочено, знаете, тази
докладна се разглежда преди няколко сесии. Приключвам. Вие я отхвърлихте,
като знаехте, с ясното съзнание, Вие не се съобразявахте със законодателството, а
как да кажа, с някакви лични мотиви, че това не било правилно онова не било
правилно. Няма такова нещо.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, времето Ви изтича.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Тук г-н Илиев каза, че не харесвал и неодобрявал ръководството.
Предполагам визира кмета и неговите заместници. Така ли е г-н Илиев? Не.
Ръководство на една община са: кмет, неговите заместници и секретар. Но Вие
казахте нещо, което, как да кажа, служи за пример и на присъстващите кметове и
кметски наместници, хората, които биха прочели протокола. Аз не знам, Вие
какви задължения имате, но ще ги уточня. В края на миналата година ги знаех.
Ще Ви кажа защо. Откакто аз съм кмет, тук присъстват и г-жа Лидия Димитрова и
г-н Габровски, които са били мои заместници, когато се плащат на
администрацията бонуси или някакви допълнителни плащания, аз проверявам
кой, какви задължения има. Това е факт. Те могат да го потвърдят. Преди
съответния служител или кмет, или кметски наместник да се издължи, той не
получава това допълнително възнаграждение, защото считам за цинично,
арогантно и не знам как да го нарека, да получаваш възнаграждения от данъците
на хората, а сам да не си плащаш данъците. Това ми е коментарът. И кметовете на
кметства, и кметските наместници могат да го потвърдят. Това е било седем
години.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, заповядайте.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми колеги,
Уважаема администрация,
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Уважаеми г-н председател,
Аз за пореден път излизам по повод Наредба №14. Достатъчно ясно и може
би, ако бяхте се малко подготвили, уважавам всеки от присъстващите,
включително и себе си, ако бяхте прочели - не е начинът по този начин да се
събират данъци. Повярвайте ми. Щом законът, аз уважавам и колегите,
предшественици, които преди нас са взели такова решение, нищо против, но в
крайна сметка ние имаме протест от прокуратура, имаме в момента дело. Има ли
смисъл, изобщо, да спорим за нещо, което не трябва да бъде така. Наистина,
данъците се събират по друг начин. Така е. За данъците си има начини.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Отклоняваме се от темата.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Не се отклоняваме, защото няма смисъл да говорим за това. Това исках да
кажа. Другата сесия.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, заповядайте за дуплика.“
Дуплика на Елина Димитрова
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми г-н председател,
Г-н Илиев, аз само към Вас, да попитам. След като Вие не харесвате
ръководството на администрацията и не си заплащате данъците, ако накараме в
града да се съберат всички хора, които не харесват по един от ръководството или
по един от ОбС, Вие знаете ли, че няма да имаме какъв бюджет да разпределим за
следващата година?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Дуплика на дупликата. Няма как да стане. Има думата г-н Кръстев. Г-жа
Димитрова направи дуплика.“
Общинският съветник Ивайло Илиев прави коментар от мястото си в залата.
Изказване на Кръстю Кръстев
„Аз нямах намерение да взимам думата, защото и аз имам известни
задължения, които оспорвам, но си има ред. Мисля, че не е етично. Затова ще се
въздържа през следващия месец. Когато ти имаш някакви задължения, не е етично
своеобразно да лобираш за една кауза.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Говорихме за закони и за ред. Започнахме да си гледаме, така. Ще спра
дотук. Има Закон за местните данъци и такси. Има Данъчно процесуален
осигурителен кодекс. Има и закон за лихвите. Това са нормативните документи,
които уреждат събирането на данъци и такси. Кои сме ние, питам аз, че да
казваме: Няма да извършваме услуга, защото лицето, гражданин „х“, има
задължение. Кои сме ние? Питам, ние сме над закона ли? И няма заинтересовани
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лица. Няма такова нещо. В момента щях да поискам юридическа консултация.
Пак подчертавам, че няма от кого? Защото не мога да получа юридическа
консултация, оттеглям предложението си. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаема администрация,
Аз съвсем на кратко да Ви кажа за една минута. Колежката, Елина
Димитрова, проявява активност, радвам се, след наш разговор.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, отклонявате се от темата. По същество.“
Изказване на Димо Димов
„Най-общо казано, в едно изречение. Всички имаме задължения по местни
данъци и такси. Тези задължения имат срокове за плащане. До 30 април ги
плащаме с отстъпка. След това срокът е до 01.07 да се плати 50% и до 31.10 да се
плати втората вноска. Аз не виждам, при положение, че има законна лихва, да се
обвиняваме – Ти не си си платил данъка. Не си ползвал отстъпка. До 01.07, г-н
Илиев, имате още пет дни. Може, да, шест, седем дни да си платите първата
вноска. И аз си нося декларацията.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов. Приключихте ли?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания по докладната има ли? Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 872
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси, Общински съвет
Провадия:
Приема изменение в Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Провадия, както следва:
1.Отменя чл.15А.
2.Изменението на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Провадия влиза в сила от 01 януари 2020 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.“
Почивка от 10.3 0ч. до 10.45 ч.
Кворум:17
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Общинските съветници Димо Владимиров Димов, Дамян Тшев Неделчев,
Йордан Иванов Михалев и Димитър Тунчев Димитров не присъстват в залата.
Пета точка – Докладни записки
а/№2355-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на
135 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от 1360 кв.м. и
утвърждаване на продажна цена на общински недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/
IX - 123 /девет - сто двадесет и три/, в кв. 10 /десет/ по регулационния план на
с.Манастир, съгласно АОС №1143/29.08.2005г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Давам думата на председателите
на ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ и ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и
спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да прочетат становищата на
комисиите.“
Елина Димитрова – председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 4 гласа „за”, 0-„против” и 3-„възд.се” приема предложението
за определяне на цена за продажбата 5.00 лв. без ДДС за 1 кв.м. Комисията с 4
гласа „за”, 0-„против” и 3-„възд.се” приема докладната записка с приетото
предложение.“
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приема предложението
за определяне на цена за продажбата 5.00 лв. без ДДС за 1 кв.м. Комисията с 5
гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приема докладната записка с приетото
предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
По време на заседание на постоянните комисии направих предложение
цената от 1кв.м. – 2.90 лв., мисля, че беше, да стане 5.00 лв. за 1 кв.м. Правя го
отново. Което е прието от комисиите.“
Кворум:19 Общинските съветници Йордан Иванов Михалев и Дамян Ташев
Неделчев присъстват на заседанието на ОбС Провадия./10.55ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
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Подлагам на гласуване предложението, прието от ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“ и ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални
програми и дейности“ за определяне на цена за продажбата 5.00 лв. без ДДС за 1
кв.м. - 675 лв. без ДДС.“
Кворум:20 Общинският съветник Димо Владимиров Димов присъства на
заседанието на ОбС Провадия./10.58ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 20 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с гласуваното
предложение.”
Кворум:21 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства на
заседание на ОбС Провадия./11.00ч.
Поименно гласуване:
„за“- 21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 873
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет - Провадия:
1. Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Т. Й. Д., с
постоянен адрес в…………………, собственик на дворно място, съгласно
нотариален акт, вписан в Служба вписвания към Агенция по вписванията при
Районен съд - Провадия, под № 17, том I, дело №17, вх. регистър №99/18.01.2011
г., с площ от 1360 кв.м. /хиляда триста и шестдесет квадратни метра/, включено в
урегулиран поземлен имот № IX - 123 /девет - сто двадесет и три/, в кв. 10 /десет/
по регулационния план на с.Манастир, при граници на имота: улица, УПИ VIII125, УПИ Х-126, УПИ XI - детски дом и ясли, УПИ XIV - 127, УПИ XV - 122,
УПИ XVI - 121, чрез продажба на 135 кв.м. /сто тридесет и пет квадратни метра/
идеални части, включени в урегулирания поземлен имот, посочен по-горе,
общинска
собственост,
съгласно
Акт
за
общинска
собственост
№1143/29.08.2005г., вписан в Служба вписвания към Агенция по вписванията при
Районен съд - Провадия под №126, том ХIII, дело № 2605, входящ регистър
№4736 /02.09.2005г.
2. Определя цена за продажба на имота по т.1. в размер на 675 лв.
/шестстотин седемдесет и пет лева/ без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на решението.

б/№2357-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на предложение за финансово стимулиране на
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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“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 874
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.14, ал.1, т.1 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 П.
Ж. Ж., ученичка в 7 “б“ клас на Първо основно училище „Христо Смирненски“
гр.Провадия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
в/№2359-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 875
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:
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1.1.На лицето И. Д. И. с адрес: гр. Провадия, в размер на 300,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи,
Заявление №2304/07.05.2019г.
1.2.На лицето Ю. С. Й. с адрес: гр.Провадия, в размер на 500,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи,
Заявление №2316/14.05.2019г.
1.3.На лицето Н. Г. Г. с адрес: гр.Провадия се отпуска парична помощ, в
размер на 600,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2334/21.05.2019г.
1.4.На лицето В. И. Н. с адрес: гр.Провадия се отпуска парична помощ, в
размер на 100,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2340/22.05.2019г.
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 Г. Ю. Ю. за лечение на детето Е. Я., с адрес: гр. Провадия, не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на т.3 от Критерии за отпускане
на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - приложените
разходооправдателни документи са свързани с разходи за заплащане на избор на
екип, Заявление №2302/02.05.2019г.
2.2.На лицето Ф. А. Ф., с адрес: гр. Провадия, не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на т.3 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от
община Провадия с неотложни нужди - приложените разходооправдателни
документи не са свързани с разходи за заплащане на вложени медицински
изделия, Заявление №2307/13.05.2019г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
г/№2360-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване План-схема /допълване/ за поставяне
на преместваеми обекти на територията на с.Житница
Кворум:21 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства на
заседанието на ОбС 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 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 876
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
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обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
на територията на Община Провадия, Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува изменение на схема за разполагане на преместваеми обекти
върху общински поземлен имот, съставляващ УПИ XIV-адм.център, квартал 18 по
плана на с.Житница, общ.Провадия, като добавя позиция №3 към Схема за
разполагане на ПО в с.Житница, съгласно Приложение №1, неразделна част от
настоящото решение.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
д/№2361-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната?Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
По време на заседание на постоянните комисии стана ясно, че средствата,
които сме отделили за деца със специфични заболявания са изразходвани в малка
част. По думите на г-н Филев се осребряват разходи между 50 и 70%. Прав съм
нали? В тази връзка предлагам за всяка докладна да решаваме. В настоящия
случай, за тази докладна, предлагам да отпуснем на 100%. Да покрием на 100%
разходите, които са извършени, документално обосновани, разбира се. В същото
време правя предложение да бъдат изготвени правила за отпускане на тези
помощи за деца със специфични заболявания, които да бъдат изготвени от
комисията за отпускане на еднократни помощи. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Първо, ще давам думата на председателите на ПК, в които има гласувани
предложения да прочетат становищата на комисиите.“
Стоян Гигов – зам.-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни данъци
и такси“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението за
приемане на правила за подпомагане лечението на деца със специфични
заболявания. Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта
за решение по докладната записка.“
Капка Радева - зам.-председател на ПК „Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“
„Комисията с 4 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението за
приемане на правила за подпомагане лечението на деца със специфични
заболявания. Комисията с 4 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта
за решение по докладната записка.“
Елина Димитрова – председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” при кворум 6 прие
предложението заявленията на децата със специфични заболявания да се насочат
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за разглеждане от комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди и да се изготвят правила за подпомагане лечението на деца със
специфични заболявания до следващото заседание през месец юли. Комисията с 6
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с приетото
предложение.“
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението
заявленията на децата със специфични заболявания да се насочат за разглеждане
от комисията за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни
нужди и да се изготвят правила за подпомагане лечението на деца със специфични
заболявания до следващото заседание през месец юли. Комисията с 6 гласа „за”,
0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с приетото предложение.“
Изказване на Христо Гичев
„В комисиите не стана ясно, кой ще изготви тези правила? Г-н Илиев,
уточни, че ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ ще изготви
правилата. ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани ще разглежда
заявленията. Кой ще изготви тези правила? Коя комисия ще изготви правилата?
Тези правила трябва да бъдат изготвени от ОбС. В тази комисия за еднократните
помощи участват и представители на община Провадия. Моето мнение е, че ПК
„Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и
спорт, туризъм, социални програми и дейности“ трябва да ги изготви, тъй като
предложението ние ще го приемем тук.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
В тази връзка правя промяна на предложението. Тези правила да бъдат
изготвени от ПК „Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване двете предложения, като първото е да се приемат
правила за подпомагане лечението на деца със специфични заболявания като
правилата да бъдат изготвени от ПК „Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 21 -„за”, 0-„против”,0-„възд.се” Предложението се приема.
Подлагам на гласуване второто предложение: Заявленията на децата със
специфични заболявания да се разглеждат от комисията за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 21 -„за”, 0-„против”, -„възд.се” Предложението се приема.
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Г-н Илиев, направи и едно друго предложение. Предложението е
разходооправдателните документи, които постъпват за осребряване от община
Провадия да бъдат в размер на 100%.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги,
Предвид това, че е изразходвана много малка част от тази сума. До момента
са плащани между 50 и 70%, а не на 100% от разходооправдателните документи.
До изготвяне на правилата предлагам, така да кажа, на парче, всеки път да
решаваме. В случая за тази сесия предлагам по тази докладна.“
Изказване на Христо Гичев
„Г-н Илиев,
Не е ли по-редно да се изготвят тези правила и тогава вече да го решим. За
един месец няма смисъл. Това е мое мнение, защото комисията, ако не приеме
тези правила подпомагането да е 100% ще влезем в конфликт. Извинявам се още
един път.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н Филев,
Колко процента са осребрени в момента за тази докладна? 50%. Да ги
направим 70%. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на Об Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Колеги,
Придържам се към предложението, вметката на председателя на ОбС, тъй
като и аз считам до създаване на новите правила, за да има равнопоставеност да
продължим по същия начин, както и до сега.“
Общинските съветници коментират предложението от местата си в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложението на г-н Илиев, което е да се предостави
финансова помощ до 70% в конкретния случай, описан в докладната записка до
изготвянето на правилата.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 3-„възд.се” Предложението се приема.
Г-н Николов е прав. Първото предложение не го изчетох до край.
Предложението е следното: Да се приемат правила за подпомагане лечението на
деца със специфични заболявания, изготвени от ПК „Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ в срок месец юли 2019г.
Това беше предложение второ от постоянните комисии. Да го прегласуваме
отново, за да бъде ясно.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 21 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
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Приетото предложение ще гласуваме, като отделно решение. Предлагам
следния проект за решение :
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвети Провадия:
1.Възлага на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да изготви
правила за подпомагане лечението на деца със специфични заболявания, които да
предложи за утвърждаване от ОбС Провадия в срок до следващото заседание през
месец юли 2019г.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласуване: 21-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се”
Общинските съветници гласуваха предложеният проект за решение и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 877
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвети Провадия:
1.Възлага на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да изготви
правила за подпомагане лечението на деца със специфични заболявания, които да
предложи за утвърждаване от ОбС Провадия в срок до следващото заседание през
месец юли 2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение по докладна
записка с вх.№2361.”
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 878
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ А. Е. И., с адрес гр.Провадия в размер на
392,00 лв. (триста деветдесет и два лв.), заявление №РД9400-1451/ 21.05.2019г.
2.Средствата за финансовото подпомагане по т.1 да се осигурят от бюджета
на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
е/№2362-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно откриване на клуб на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания в
с.Чайка, общ.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“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 879
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 от Наредба №15 за
организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с
увреждания в община Провадия на Общински съвет - гр.Провадия и чл.12, ал.1 от
Закон за общинската собственост, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Открива Клуб на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания в
с.Чайка, общ.Провадия.
2.Предоставя безвъзмездно за управление на посочения в т. 1 от настоящото
решение Клуб на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания в с.Чайка,
общ.Провадия, в качеството му на звено на общинска бюджетна издръжка, част от
недвижим имот, публична собственост на Община Провадия, съгласно АОС №370
от 17.11.1999г., а именно стая, разположена в дясно от входа на кметство с.Чайка, с обща площ от 20 кв.м.
3.Всички разходи, свързани с поддръжката на клуба, включително
изразходвана електрическа енергия, вода , отопление и ремонт се финансират със
собствени средства на община Провадия.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
ж/№2363-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на решение №47-824 от 27.03.2019г. за сключване на
допълнително споразумение към Договор за концесия от 23.06.2016г. за обект:
язовир, находящ се в землището на с.Манастир
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“-20
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 880
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.141, ал.2 от Закона за концесиите, Общински съвет
Провадия реши:
I.Изменя свое решение №47-824 от 27.03.2019 година в следния смисъл:
1.Да се сключи допълнително споразумение за изменение на Договор за
концесия от 23.03.2016г. за обект: язовир, поземлен имот №000346, с ЕКАТТЕ
45975, находящ се в землището на с.Манастир, съгласно Приложение №1 към
Решение №47-824 от 27.03.2019 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.
II.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи допълнителни
споразумения към договорите за концесия съгласно т.1 от настоящото решение в
едномесечен срок от влизане в законна 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 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
язовир, поземлен имот №000346, с ЕКАТТЕ 45975 находящ се в землището на
с.Манастир-публична общинска собственост.
IV.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнение на настоящото
решение.
з/№2364-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
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“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 881
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински
съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост на община Провадия, а именно терен от 20,000 м2 /двадесет кв.м./ за
разполагане на павилион за търговска дейност – позиция №1 по одобрената с
решение №49-861 на ОбС Провадия от 30.05.2019г., цялостна схема за
разполагане на преместваеми обекти, като част от схема №28, в УПИ IV /четири/ 32

озеленяване, благоустройство и параклис, целият с площ от 5610 м 2 /пет хиляди
шестстотин и десет кв.м./, в квартал 7 /седем/ по регулационния план на
гр.Провадия.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване с начален месецен наем, определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия, решение №22254 от 24.02. 2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум: 20 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски не присъства
в залата./11.30ч.
и/№2365-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост в с.Бозвелийско
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“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 882
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински
съвет Провадия:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост на община Провадия, а именно терен от 20,000 м2 /двадесет кв.м./ за
разполагане преместваеми обекти в УПИ №4-115, в кв.38а по плана на село
Бозвелийско, общ.Провадия, обл.Варна, съгласувана с решение №21-405/
30.05.2013г. на Общински съвет Провадия и одобрена на 27.06.2013г. от главния
архитект на община Провадия.
2.Отдаването под наем частта на имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване с начален месецен наем, определен по тарифата за отдаване
под наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия, решение
№22-254 от 24.02. 2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум: 18 Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев и Ивайло Илиев
Илиев не присъстват в залата./11.32ч.

33

й/№2367-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно ремонтни дейности на Дирекция „Социално подпомагане“ Провадия,
заложени в Капиталовата програма на Агенция за социално подпомагане за 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“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 883
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши :
1.Дава съгласие Агенция за социално подпомагане град София да извърши
през 2019г. основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с
увреждания в административна сграда, находяща се в гр.Провадия, ул.Цар
Освободител №69, кв. 106, парцел ХVII-2041, която е предоставена за ползване на
Дирекция „Социално подпомагане“ Провадия.
2.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи допълнително
споразумение с Агенция за социално подпомагане към Договор №ФС01-80/
15.04.2005 г. в изпълнение на т.1 от настоящото решение.
3.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнение на настоящото
решение.
Кворум: 20 Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев и Георги Атанасов
Габровски присъстват на заседанието на ОбС Провадия./11.40ч.
к/№2368-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
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
Преди няколко месеца гласувахме 25% увеличение на възнагражденията на
кмета на община Провадия и на кметовете на населени места в община Провадия.
Мотивът ни беше по-добрата мотивация за работа на служителите кметове и поголямата натовареност на общинския кмет. Смятам, че сме взели правилното
решение и мотивацията наистина е по-добра в момента. Надявам се с по-добрата
мотивация да получим и по-добра работа. Оттогава, обаче си мисля, че
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свършихме работата наполовина. Какво имам предвид? Оставихме месечните
възнаграждения на общинската администрация непроменени и ми се струва малко
несправедливо. В разглеждането на настоящата докладна, актуализация на
бюджета и списъка с капиталови разходи за 2019г., виждам шанса да поправим
този пропуск. Защо сега? Да, малко сме закъснели, според мен, но в момента е
входирана тази докладна. Някой може да каже - предизборно. Входирана е сега.
Не съм входирал аз тази докладна. Виждам шанса да коригираме нещата. Като
решение в тази докладна, допълнително, предлагам увеличение на месечните
възнаграждения на общинската администрация с 25%. Процентът е сходен с
увеличението на месечното възнаграждение на кмета на общината и кметовете на
кметства. Мотивът ми е същия, както за увеличението на възнаграждението на
общинския кмет. Неговата натовареност кореспондира с относителната
натовареност на общинската администрация. Щом кметът е натоварен,
предполагам, че администрацията също е по-натоварена. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов,
Извинявам се, но ние сме по докладна, която приема увеличение на
бюджета за дофинансиране на държавна дейност „Читалища“ и държавна дейност
„Неспециализирани училища без професионални гимназии“, общи държавни
служби.“
Изказване на Димо Димов
„Вх.№2368 е докладната.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Мисля, че това предложение не е свързано с тази докладна. Извинявам се.
Г-н Филев ще вземе отношение по въпроса. Не съм икономист.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Докладната записка е относно актуализация на бюджета и списъка за
капиталови разходи на община Провадия. По същество, ще посоча, казваме всеки
нов разход откъде ще го вземем. По отношение на цялостната актуализация на
бюджета на община Провадия ще го извършим на шестмесечието. И аз Ви казах,
че първоначалните ми планове са да предложа актуализация. Завишение с 130 000
лв. Ще видим, обаче, реалното изпълнение към месец юни. Конкретно за
заплатите на общинска администрация. Ние извършихме, съгласно разпоредбите
на Министерски съвет и отпуснатите средства, завишение средно с 14% , което е
предвидено в бюджета. Оттам нататък всяко едно завишение, ако е възможно, ако
е законосъобразно, трябва да се посочи откъде ще се вземат средствата. Резервът в
момента е 48 000 лв. На следващото заседание може да се обсъди този казус.
Възможно ли е и доколко? Ако е възможно завишението, защото аз Ви казвам до
решението, което се разгледа преди няколко заседания до увеличение на
възнагражденията на кметове, кмета на общината, което е от компетентността на
общински съвет, ние не можехме да увеличим заплатите на администрацията.
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Сега имаше такава възможност предвид отпуснатите средства за 10% увеличение.
Ние направихме по-голямо увеличение на база икономиите, които имаме. Оттук
нататък трябва всяко едно наше действие да е законосъобразно, защото по тая
логика ние имаме, грубо казано към дата понеделник, когато ми носят
състоянието на банковите сметки - пет милиона налични. Можем не с 25%, а със
125% да ги увеличим. Законосъобразно ли ще е, обаче? Нали има закон, който
урежда възнагражденията. В нашата ситуация ние трябва да се съобразим със
закона, защото е много деликатно дофинансирането на държавните дейности. Ще
се залитне в един момент, в който сега ще ги осигурим. Догодина ще можем ли да
ги осигурим тези възнаграждение? Защото държавата ще ни даде, колкото си ни
дава в момента, съответната актуализация на инфлацията и съответния процент.
Откъде ще вземем другите средства? Много е лесно и аз да вляза в тази плоскост.
Пак Ви казвам, ние възнагражденията в рамките на закона на администрацията ги
увеличихме средно с 14%. Идеята е да се простираме според чергата, защото
възнагражденията са средства, които държавата ни отпуска на базата стандарт.
Оттук нататък всяко увеличение е дофинансиране. Въпросът е законно ли е и
доколко е възможно? Аз в случая не мога да отговоря, защото и не случайно
наредбите са направени така, за да се коригират и да не се даде възможност на
кметовете да залитат в плоскостта - има средства, дай да ги раздадем. Има
средство в момента, но те са общински. Свободен ресурс, от отпуснатите от
държавата средства за възнаграждения, няма. Разпределихме го до стотинка в
буквалния смисъл. Вие като общински съветник имате право да погледнете
възнагражденията по длъжности без имена. Ще видите, че има възнаграждения,
завършващи на един лев. Например: 500 лв. – 500 лв. няма. 951 лв. например или
913 лв. Всичко е разпределено до стотинка от средствата, които ни се отпускат за
възнаграждения. Оттам нататък плъзгането е много рисково. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Г-н кмет,
Благодаря Ви за подробния отговор. Това, което аз разбирам е, че
държавните средства са разпределени до последната стотинка. Това е добре,
Правилно. Но в момента не можем да кажем до каква степен можем да увеличим
самите възнаграждения от собствените ни средства. Не от държавните дейности и
средства. Тогава, става ясно, че в момента това нещо не може да се случи, явно, на
тази сесия, с тази докладна, ако съм Ви разбрал правилно. Тогава, предлагам да
направим един анализ - докъде може да се простираме, какви средства имаме,
доколко можем да изравним процента на увеличение на администрацията с
процента на увеличение на кметовете по населени места и на община, общинския
кмет. Все пак, разбира се, да останем в закона. Всичко да е законно. Аз смятам,
честно казано, че има такава възможност, защото въпреки това 14% увеличение,
ние, все пак, сме в долната граница на месечните възнаграждения на
администрацията. Предполагам, че възможност има за още поне 10%. Благодаря.
Оттеглям си предложението да го направим сега. Нека да направим един
анализ, да видим колко е законно и на една актуализация последваща на бюджета,
за която казахте, на шестмесечието да го разгледаме пак въпроса и да поправим
несправедливостта. Благодаря.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Приемам предложението, но искам за хората, които ни слушат и за Вас, да
стане ясно, че отпуснатите средства от държавата са били за 10% увеличение. Ние
сме го направили 14% на база икономията. Ако е възможно дофинансиране, ние
бихме го предложили това дофинансиране. Но само, ако е възможно, защото има
и друг парадокс. Има дейности, които се финансират само от общинския бюджет
и да не стане така на една и съща длъжност, финансирана в основния щат и в
дофинансирането, да има дисбаланс. Дофинансирането да има по-високо
възнаграждение. За една и съща длъжност, и за една и съща работа. Това следва
малко да се заровите в законодателството и да го видите този парадокс, защото
освен това, има ситуация, в която общински служители в основния щат не
получават т. нар. клас прослужено време, а останалите получават. Последното, с
което ще завърша. Всяко едно увеличение става по наредба, която, има горен
таван и на база оценка изпълнението на задълженията, тези оценки са направени
от преките ръководители. Има случаи, направена е наредбата така, че за някои от
оценките мен само ме информират. Аз не мога да ги коригирам надолу. Мога да
ги увелича, но не мога да ги коригирам надолу с цел избягване на субективния
фактор. И пак казвам, ако има такава възможно, ще го проуча и ще информирам
общинския съвет - дали и колко, например от тези 130 000 лв., които ако се
актуализира бюджета, ще могат да отидат за възнаграждения без да нарушаваме
закона. Това, което искам да кажа, аз мисля, че веднъж го казах. В тази зала 2014
или 20115 година събрах всички служители и казах: Колеги, аз съм готов
средномесечно с 10 000 лв. да увелича възнагражденията. 120 000 лв. са на година
плюс осигуровките и ще станат 150 000 лв. да го кажа. Но освен мен трябва да
подпишат още шест човек. Отговорността, не само субективно, но и законово - тя
е солидарна. Аз не мога да извърша разход без тези шест подписа. Не се намериха
хора, които един вид, да се движим по тая плоскост, да увеличим
възнаграждението. Тук са и кметове, които са били тогава. Има и общински
служители, които са били тогава. Не знам кой от двамата беше заместник-кмет,
Георги Габровски или Лидия Димитрова, но това предложение аз го направих и
така увисна във въздуха, защото те ме убедиха, че е незаконосъобразно това.
Убедиха ме. В тази връзка искам да Ви кажа, че ние ще направим проучване на
цялата действаща нормативна база, ако е възможно, ще предложим увеличение на
администрацията. Ако средно тя е качена с 14% или 15%, ще трябват още девет
или десет процента. Ще имате тази информация.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
От изговореното дотук останах с впечатление, че не се знае законно ли е?
Или е законно или е незаконно. Много ми се искаше да получа юридическа
консултация от юристите на общинския съвет. Защото, за мен е несериозно, от
отчета на бюджета за 2018г., виждам, че около 10 000 лв. са изплатени за
юридически консултации. Точно това, че не е за първи път, а е за пореден път.
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Моля, за следващи заседания, да има осигурено присъствие на юристи.
Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Ако искането е отправено към мен, защото възнагражденията аз ги
плащам. Аз ги подписвам. Искам да Ви кажа, че промяната на датата на
заседанието, г-н председателя, я направи по мое искане. Защото на 27 имаме едно
дело по обществена поръчка. Аз няма какво да крия, защото тя е публична
обществената поръчка. Обществената поръчка е за асфалтирането на улиците за
1 500 000 лв., ако не се лъжа, е проектът, за който имаме предвидени и 80 000 лв.
собствено участие. Върнах се на това – Защо от миналата година стоят?
Процедурата е в КЗК и е редно да се подготвим и да отидем. Затова помолих
председателя да изтегли заседанието. Юристите на общинския съвет ме
информираха, както и председателя, доколкото знам, че имат заседание днес. Не
знам на 27.06, каква е ситуацията?
Но специално за възнагражденията, ако се върнем, няма такава законова
възможност, да го кажа направо, да дофинансираме основния щат. Нямаме такава
възможност. Това са ми казвали през годините и ми казват нашите финансови
специалисти, а и съответно Сдружението на общините. Защото другото е много
хлъзгаво. Сега, преди изборите, да увеличим възнагражденията на 100 човека.
Можем да го направим, ако е законово възможно, но на този етап Ви казвам, че не
е възможно да се дофинансира основния щат. Всички други дейности общинският
съвет може да дофинансира, но пак Ви казвам, ще стигнем до дисбаланса на една
и съща длъжност - хора да взимат различни възнаграждения. За една и съща
работа - едните в основния щат, а другите в дофинансирането. Ще стигнем до
ситуацията изпълнителска длъжност, без да казвам коя от всичките
изпълнителски длъжности, да взема по-голямо възнаграждение от експертна
длъжност.
На г-н Илиев искам да му кажа, че който и юрист да запиташ - за десет
минути или пет минути, или веднага да стане да отговори, едва ли ще го направи.
Той трябва да се подготви за съответната материя. Така е, както вашата докладна
ми е изпратена за становище, аз ще я дам на юристите на общината, на
финансистите на общината да подготвят становище до следващо заседание на
комисиите. Другото е несериозно. Да се отговаря на ангро за три минути. Това е
личното ми мнение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, реплика, предполагам. Заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Аз не мисля, че е несериозно общински съвет, след като плаща на юристи,
да не може да се ползва от техните услуги. Аз имах предвид, че е редно, след като
възникнат някакви казуси т.е. има необходимост, да се допитаме до тях, да
можем, а в момента, както на това заседание, мога да посоча и много други, тази
възможност ни е отнета. В същото време плащаме пари. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища? Г-н Николов.“
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Изказване на Диан Николов
„Аз се обръщам към г-н Филев, като кмет на общината и към г-н Гичев, като
председател на ОбС. Ще помоля, в момента няма компетентно мнение, за
следващия път да се даде становище. Каква е длъжностната характеристика, ако
има такава, на юристите? Те на трудов договор ли са? На граждански договор ли
са? Искам да се посочи, какви са им задълженията? В частност, мен ме
интересува, както и колегите ги интересува, на база трудов договор, на база
споразумение някакво, договор за възлагане в съответните клаузи - Какво е
написано по отношение на присъствието им на сесия на ОбС ? Солидарен съм с
г-н Илиев. Уважавам и двете юристки, но те са две. В тази връзка задавам
въпроса. Не упреквам никой. Задавам въпрос. Трябва ли да присъства някой от
тях на заседанието на ОбС, като задължителна норма?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Доколкото знам юристите са на договор за правна помощ и съдействие към
ОбС.“
Изказване на Диан Николов
„Извинявам се, че се връщам. Г-н Гичев, да не изпадаме в такива ситуации.
Преди малко, г-н Филев, каза. Има неща, които трябва да се разгледат, да се
обмислят и да се даде становище. Ако започнете с репликата: Доколкото си
спомням. Доколкото знам. Това не е отговор. Молбата ми е конкретна.
Запознайте се, ако не сте запознати и дайте тогава някакво компетентно мнение на
база - документ, член, алинея, подточка, скобички, запетайки и т.н. Благодаря.“
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по тази докладна има ли? Г-н
Димов си оттегли предложението.
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 №50 – 884
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 322 „Неспец. училища, без професионални
гимназии“:
- НЧ „В. Левски-1901 г.“ с. Добрина - 14 770 лв.
- СУ „Димитър Благоев“ - 14 720 лв.
2.Приема увеличение на бюджета по функция „Общи държавни служби“:
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§10-30 д. 122 „Общинска администрация“ - 5 000 лв.
3.Средствата за изпълнението на т.1 и т.2 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§51-00 д. 619 „Др. д-сти по жил. строителство, благоустройството и peг. развитие“
- 34 490 лв.
4.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на
общината за 2019г., съгласно Приложение № 1 от 2 181 829 лв. на 2 147 339 лв. намаление с 34 490 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета както
следва:
■
в намаление на:
§51-00 д. 619 „Др. д-сти по жил. строителство, благоустройството и peг. развитие“
- 21 081 лв.
§52-06 д. 622 „Озеленяване“ - 9 259 лв.
■
в увеличение на:
§51-00 д. 122 „Общинска администрация“ - 15 040 лв.
§51-00 д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - 11 700 лв.
§52-05 д. 622 „Озеленяване“ - 3 600 лв.
5.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
6.На основание чл.60, ал.1 от АПК разпорежда предварително изпълнение
на настоящото решение.
Кворум:20 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства в
залата.
л/№2369-Предложение от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализиране на план-сметка за разходите за дейност „Чистота“ за
2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми, дами и господа,
Уважаеми общински съветници,
Най-после се сдобих с тази заповед, където са описани броя вдигания на
контейнерите. Настоящата докладна записка, в план-схемата, отново няма
посочени. Доколкото ми е известно, ние не гласуваме заповеди на кметове, на
кмет. Гласуваме план-сметка „Чистота“. Мисля, че е редно, както преди се
правеше в тази план-сметка, да бъдат посочени всички видове контейнери и
честота на вдигане като брой. По време на заседание на постоянните комисии
получих тази заповед. Виждам, че за първи път, по-точно аз виждам за първи път,
този начин на определяне на честотата т.е. на минимум бройки. Ако беше
посочено в план-сметката, щяхме много по-рано да знаем това нещо. В плансметката има посочено вида разход и насреща някаква сума. Как се формира?
Никой не знае. Знае се от тази заповед. В тази заповед е описано, че контейнери за
смет за смесени битови отпадъци тип „Бобър“ 1,1 кубически метра се вдига
минимум 15 пъти месечно, считано от 1 януари 2019г. до 30 април 2019г., както и
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от 1.12.2019г. до 31.12.2019г. т.е. имаме минимум брой вдигане. А сега с тази
докладна, доколкото виждам, се фиксират точно броя вдигания. Единият ми
въпрос е : След като имаме минимум брой вдигане т.е. под тях не може да паднем
и състоянието в общината, визирам град Провадия, е такова, че контейнерите са
постоянно препълнени, така да го кажа, постоянно препълнени т.е. тази честота, в
случая визирам този срок, да не зачитам - май, юни и т.н. След като имаме
някакъв минимум- Какъв е проблемът този е минимум да се увеличава и от 15 да
стане 20 и 30 според това какъв е формирания отпадък? Т.е. да не се заседява в
контейнерите. А в момента фиксираме едни бройки, които не мисля, че и те ще
решат, защото от 20 го правим на 24 вдигания. Мисля, че това няма да реши
проблема. Това е единият от въпросите - Защо фиксираме? Другият ми въпрос е.
По-точно не въпрос, а молба. За следващото приемане вече на план-сметка, моля
общинска администрация, както се изготвяха преди да я изготвя и сега. В
разходите, които са описани в нея и съответно насреща сумите, да бъдат
посочени, както в заповедта, тези видове, не видове, а брой вдигания и честота.
Пак казвам, защото ние гласуваме план-сметка. Не гласуваме тази заповед. По
време на гласуването на план-сметка за 2019г. многократно помолих да ми бъде
дадена. Не беше ми дадена. Беше ми казано, че трябва да ходя по стаите да си я
искам и т.н., което няма да направя. Молбата ми е в следващото, при следващо
гласуване на план-сметката, да бъдат упоменати, както се правеше в предходни
години. Благодаря.“
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
на заседанието на ОбС Провадия./ 12.05ч.
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,
Както виждате заповедта е от 30.10.2018 година. Това се прави ежегодно.
Кметът на общината определя районите, честотата и го предлага за публично
обсъждане, защото има райони, в които някой от дейностите не се извършват. Ако
има някакво предложението, то се свежда до знанието на общински съвет при
гласуване на план-сметката. Тук са посочени минималните количества вдигания
от гледна точка на това да не възникват гнилостни процеси и опасности от
епидемии. Оттам нататък общинския съвет в рамките на средствата, които има, е
възможно ежемесечно или на тримесечие да актуализира план-сметката без през
годината, обаче да се променя размера на таксата битови отпадъци. Сега, как са
изчислени вдиганията? Вдиганията сме ги изчислили на база предходната година
генерираното количество отпадъци, което е замерено. И на база 90% пълняемост
на контейнер. Това е рисково. Наистина 90% пълняемост означава, че два, три пообемни без да тежат, обаче от отпадъка, ще го запълнят е всичко ще е около
контейнера. Ние имаме и контрол, затова моето предложение е за поетапно
увеличение на вдиганията за да не стигнем до там да вдигаме празни контейнери.
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Като дойдат контролните органи, това имам предвид под контрол, да кажат :
Кмете, защо харчиш тия пари и вдигаш празни контейнери? Изключвам, че и
хората ще го направят. Съгласен съм, че сега тези три месеца, ние можем още
следващия месец да актуализираме пак план-сметката, ако тези 24 не стигнат за
юли, ние ще го знаем някъде на 20-то число, защото съм разпоредил всеки ден
между 16.0ч. и 17.00ч. да се обикаля съдовата база. Сутрин обикалят
камиончетата. Те са разпределени на три района с по един товарач, а когато са
свободни и хората от гробищния парк те също помагат. Знаят къде какво има.
След обяд ще минава служител. Ако тези 24 за юли не са достатъчни, ще
предложа допълнително качване, но без да сваляме пълняемостта, защото е
рисково. За Ваше сведение, аз казах на комисия, но платихме май месец и към
момента наличността в дейността е милион шестстотин и петнадесет хиляди лева.
Пари имаме, но не можем да ги харчим незаконосъобразно. В смисъл такъв - хей
така. Виждате, че заповедта, а и нашето предложение и това, което даваме като
заявки на почистващата фирма е гъвкаво. Месец април на база предходна година
сме знаели, че има много отпадъци - празник на града и извънредни вдигания,
качваме броя на вдиганията.
Юни месец са намалени. Сега на база
предложенията на общински съветници и на граждани включително съм впрегнал
и тримата си заместници, като идват и по пътя да гледат какво става. Защото аз
като бях заместник-кмет, имах маршрут сутрин, като отивам до Първо училище да
мина на едно място - да видя контейнерите, като идвам до общината - по друго. И
наблюдавах каква е пълняемостта. По отношение на разработката на плансметката. Г-н Илиев, съгласен съм с Вас. Можем да Ви даваме всякаква
допълнителна информация, но поискана преди самото обсъждане, като Ви я
дадем. Иначе ние работим по бланки и Ви даваме това, което трябва да дадем на
Министерството на финансите и на другите контролни органи. Считам, тази
заповед, аз не съм казвал и не казвайте, че някой Ви е казвал от общинска
администрация – отиди по стаите ще я намериш. Аз съм казал, че тя е публична и
всяка заинтересована страна или лице може да я намери на сайта на община
Провадия.
Особено общинските съветници, не принуждавам да ходят по стаите.
Поиска ли се някаква информация, щом е в рамките на закона, ние я
предоставяме. Инструктирал съм и администрацията когато общински съветник
поиска информация, даже и да представлява малко по конфиденциална, визуално
да се запознае с нея. Ако иска нещо конкретно по Закона за достъп или чрез
председателя на общинския съвет, ние ще заличим нещата, които не трябва да
фигурират и ще я предоставят. Вие сте единственият съветник, който казва, че
общинска администрация не предоставя информацията и се е държала
неуважително с общински съветници. Това, което ми казахте преди, на предно
заседание. Аз съм говорил с и съм предупредил всички служители да уважават
общинските съветници. Няма как общинския съветник да има законното право да
се запознае с дадена информация и администрацията да не му я даде. Ако се
поиска конкретно. Сега по отношение на част от тръжните процедури, ние
качваме много и всякаква информация и Вие я имате. Случва се. Случвало се е,
поне така ми е обяснено, да се поиска информация и да се каже - има я еди-къде
на коя страница. На страницата на общината. Ясно е, но точно в кой раздел.
Трябва съветникът да се потруди. Сега съм инструктирал администрацията, ако
някой съветник поиска информация, която е публична да му се дава линка. Да му
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се прати на SMS или по някакъв друг начин. Той да влезе и да я види. Няма как да
не Ви се даде исканата информация колкото и подробна да е. Можем да Ви дадем
и заявките, които даваме на сметопочистващата фирма на тримесечието, защото
ние го правим на тримесечие, за да могат да си планират те разхода на
автомобили и на жива сила. Не вярвам някой от тук присъстващи, общински
съветници, да упрекне администрацията и лично мен за гъвкавостта, защото се
стараем да харчим по-малко пари. Този месец сме платили към 77 000 лв. общо
със завода. На фирмата и на завода за обезвреждане на отпадъци в с.Езерово към
77 000 лв. сме платили. Остава да пратим ДДС. Те не всички дейности имат
добавена стойност. Ще стане например 95 000 лв. - 96 000 лв. Това са много пари
и не си позволявам волности, макар че и мен ме е яд. Например контейнерът,
който е на спирката до д-р Гочев, железния, три дни го гледам е затворен.
Жълтият до него прелива и е пълен с битови отпадъци. Сутринта съм пратил
камиончето да изсипе жълтия контейнер. Защото фирмата ще дойде на
определените дати. Аз съм предупредил фирмата за това - всички контейнери, на
които капаците им са много силни, в смисъл такъв пружините са много здрави, да
бъдат направени така, че най-малко първата степен да се отваря. Защото той е на
две степени - 25 см. и 50 см. Г-н Илиев, нямам скрупули в това отношение.
Нямам, как да кажа, притеснение, че Вие не получавате информация. Вие ще я
получите, когато и по какъвто начин я поискате. Не е мястото тук да си разменяме
реплики. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, реплика или изказване? Реплика. Заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря на г-н Филев. Добре, че въпросната заповед съм я поискал по
време на заседание на ОбС, както и по време на заседание на постоянните
комисии т.е. всички са били свидетели, колко пъти съм я искал. Това, че били
типови бланки и ни се предоставя това заради самите бланки. Не съм съгласен.
Всички си спомняме как се изготвяше план-сметката – брой контейнери, колко
пъти се вдигат и т.н. Редно е сумите, които стоят при всеки вид разход по плансметката да знаем как се формира, за да вземем, така да кажа, информирано
решение. По този начин, след като се запознах със заповедта, аз си правя извод, че
до момента тази план-сметка, която сме я приели, сумите, които до разхода те са
на база минимума. Съгласен съм, но откъде да го разбера това нещо? Разбирате
ли? Ако го посочите в план-сметката, ще ни е ясно за какво иде реч. Така в
момента аз си правя извод, че например за 15 бр. вдигания - някаква определена
сума. Затова молбата ми е, ако може, в следващи заседания, когато се разглежда
план-сметка, тя да е изготвена, както се изготвяше в предходни години.
Благодаря.“
Кворум:18 Общинският съветник Блага Калчева Петрова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия./ 12.15ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания питания? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
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Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №50 – 885
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализация на план-сметка за приходите и разходите за
дейност “Чистота” за 2019 г. – Приложение № 1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:17 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
м/№2378-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно сигнал за застрашена от самосрутване сграда-публична общинска
собственост
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
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 №50 – 886
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Да се премахне за сметка на собственика – община Провадия двуетажна
сграда „02“- сграда многожилищна – директорско жилище, със застроена площ
161 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор №58503.33.34 по КККР на
гр.Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост №1874/ 21.05.2018
год., поради естествено износване.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:15 Общинските съветници Иво Райчов Гочев и Кръстю Василев
Кръстев не присъстват на заседанието на ОбС Провадия./ 12.20ч.
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Шеста точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Кворум:16 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства в
залата.
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Филев да отговори на въпросите на общинските
съветници.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Г-н Дамян Неделчев отсъства.“
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Отговорите на въпроси на г-н Неделчев ще ги оставим за следващото
заседание. Не съм ги връчил, защото закъсня за заседанието на ОбС Провадия.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До
Димо Димов
Отговор на питане от заседание на Общински съвет Провадия, проведено
на 30.05.2019 г., относно Открития спортен комплекс
Уважаеми г-н Димов,
Общата стойност на обект - Открит спортен комплекс е, както следва:
-Проектиране
7 200.00 лв.
-Строително монтажни работи
425 985.33 лв.
-Строителен надзор
3 208.80 лв.
-Авторски надзор
2 400.00 лв.
-Разходи по въвеждане на обекта в експлоатация
/сертифициране на съораженията, ВиК и ЕЛ.
партиди, геодезическо заснемане/
4 048.00 лв.
Всичко: 442 842.13лв.
Начало на строителството съгласно сключения договор е датата на
откриване на строителна площадка - 31.01.2019г.
Краен срок за въвеждане в експлоатация - 31.07.2019г. /180 календарни дни/
До
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
Уважаеми г-н Гичев,
В отговор на Ваше изказване на заседание на Общински съвет гр.Провадия,
проведено на 30.05.2019 г. Ви предоставям следната информация: Тоалетната в
парк Автогара работеше до месец ноември 2018г., но след повреда в
електрическата инсталация беше затворена през зимния сезон. Бяха изгорели
ключовете и електрическото табло. Предприети са необходимите мерки по
пускането на тоалетната в парк Автогара и в момента тя е действаща.
До
Хюлия Мустафова
Уважаема г-жо Мустафова,
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В отговор на Ваше изказване на заседание на Общински съвет гр.Провадия,
проведено на 30.05.2019 г. Ви предоставям следната информация: Уличното
осветление пред районната болница е действащо. Въпросният стълб е пети по ред
от Болницата посока Хлебозавода. Той е бил подменян от Електроразпределение
Север и се предполага, че те са демонтирали осветителното тяло. След
приключване на обществената поръчка за електроматериали и избор на
изпълнител ще бъде монтирано ново осветително тяло.
До
Ивайло Илиев
Уважаеми г-н Илиев,
Във връзка с депозирано в Общинска администрация - Провадия писмо с
извлечение от Протокол №49 от заседание на ОбС Провадия, проведено на
30.05.2019г. и Ваше питане в частта на т. 7 „Изказвания, питания и отговори на
питания на общински съветници”, Ви информирам следното:
Контейнерите за битови отпадъци и за отпадъци от опаковки, разположени
на ул. „Левски” с ул. „Цар Освободител” (в близост до жп линията) вече са
позиционирани в специално изграден джоб, а тези които са в югозападната част
на парк „Ловен дом” са на тротоара, но е факт, че се случва недобросъвестни
граждани да ги изместват на пътното платно.
Относно препълнените съдове за отпадъци в града, по настояване от страна
на Общината, жълтите контейнери за отпадъци от опаковки ще бъдат обслужвани
от „Пъттранс” ООД /подизпълнител на Екоколект АД/ три пъти месечно за
разлика от досегашните два.
В предвид това, че системата за разделно събиране е предназначена за
отпадъци от опаковки основно от бита и относително по - малките търговски
обекти (чиито количества са в по-малки обеми), Община Провадия е предприела
мерки за включване и на тези търговските обекти, които нямат договори за
предаване на отпадъци от опаковки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35
от Закона за управление на отпадъците в системата за разделно събиране без да я
възпрепятстват.
Идеята е жълтите контейнери да не се препълват и паралелно с това да бъде
предоставена възможност и на юридическите лица да се възползват от услугите на
Екоколект АД, като бъдат сведени до минимум локалните замърсявания. Тук
обаче не бива да се пренебрегват някои фактори, които въпреки усилията на
администрацията допринасят за възникване на нелицеприятни гледки от микро
сметища, като например смесването на отпадъци от населението поради липса на
икономически стимули за разделното им събиране от една страна и
нерегламентираното разпиляване на съдържанието на контейнерите е цел
събиране на пластмаса и картон. По отношение на битовите отпадъци, също е
преразгледана периодичността на обслужване на контейнерите в гр. Провадия и в
тази връзка депозирах, а вече и приехте предложение на община Провадия за
актуализиране на план - сметката за разходите за дейност „Чистота“.
Ще допълня, ако това не е достатъчно, предложението отново ще го
разгледаме.Предложението е свързано с повишаване на честотата на обслужване
на контейнерите за битови отпадъци на територията на гр. Провадия с цел
повишаване качеството на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и
недопускане образуването на сметища в града.
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До
Хюлия Мутафова
Уважаема г-жо Мустафова,
Във връзка с депозирано в Общинска администрация - Провадия писмо с
извлечение от Протокол № 49 от заседание на ОбС Провадия, проведено на
30.05.2019г. и Ваше питане в частта на т. 7 „Изказвание, питания и отговори на
питания на общински съветници”, Ви информирам следното:
Контейнера за битови отпадъци, разположен на ул. „Петко Шидеров” с ул.
„Рила” се обслужва ежедневно. След направени проверки от служители на
община Провадия се установи, че системно, непосредствено след обслужването
му от сметопочистващата фирма), около контейнера се трупа както растителен,
така и битов отпадък. След анализиране на ситуацията, въз основа на
извършените огледи, в случай на доказана необходимост в гореупоменатата
локация ще бъде поставен още един съд за битов отпадък.
Относно наличието на растителност, Ви уведомявам, че община Провадия е
предприела мерки и тревата във визирания участък е окосена.
За зелените отпадъци и за строителни, които са в малки чувалчета, да го
кажем, ние сме предприели необходимите мерки. Това, което гражданите правят,
като локални и много малки ремонти, общината ги вдига със своите три камиона.
Сигурно за трети път, откакто коментираме дейност „Чистота“, ще кажа, че
аз лично съм бил свидетел как голяма фирма, която извършва ремонт - един бус
пълен с чувалчета го разпредели по контейнерите по ул.„Кирил и Методий“ и
ул.„Генерал Манзей“. Аз ги стигнах до първи блок. Направих снимки и ми
обещаха повече да не правят така. Тук опираме до добросъвестност. Всички от
Вас знаят, че преди издаване на всяко разрешение за строеж съответния строител
изготвя план за управление на строителните отпадъци ,за които отговаря. Лошото
е, че и наши съграждани извършващи частна дейност с таксита, да го кажем с
камиони, злоупотребяват и казват - За по-малко пари аз ще се оправям. Взема
отпадъкът и познайте, какво се случва? Другите отговори са до г-н Дамян
Неделчев.“
Кворум:14 Общинските съветници Антон Илков Янев и Димитър Тунчев
Димитров не присъстват на заседанието на ОбС Провадия. /12.30ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за изказвания и питания на общинските съветници. Г-н
Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Първо, едно изказване, свързано с първата докладна. Извинявам се, че ще
се върна назад, но тогава г-н председателят Гичев каза, че нямам повече
изказвания. Коментарът, ставаше дума за Открит комплекс за спортна дейност с
площадка за игра и зона за отдих. Не знам, може да сте останали с впечатление, че
от нашата група има хора против тази открита спортна площадка. Не, не е така.
Ние първоначално, когато ни беше предложено този открит комплекс, ние се
зарадвахме, че в тази част на града ще има такова съоръжение, понеже там
наистина няма. Имаме на центъра, а стадионът е на другия край и трябваше. Беше
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нужно такова съоръжение, но по спомен и сега отворих бюджета за 2018 година,
този открит комплекс за спортна дейност, тогава в капиталовите разходи беше
заложен като 245 000 целеви средства. Звучеше много по-добре да получим 245
000 целеви средства и да ги похарчим за спортна инфраструктура. След това, на
по-късен етап, планът се промени и средствата в последния отчет, в който
виждаме вече са 404 630 лв.собствени средства и 145 000 лв. целеви средства. По
съвсем друг начин звучи да получиш 250 000 лв. целеви средства за Открит
комплекс за спортна дейност, а във втория вариант вече даваме 400 000 лв.
собствени средства и 145 000 целеви. Вече сумата става двойна. Нашето участие
става от нула на 400 000 лв. Затова са коментарите. За това е въпросът дали
нямаше възможност с тази двойна сума да се направи нещо по-добро. Направили
сме това, което сме направи вече. За в бъдеще предлагам да мислим за такава
закрита зала за спортен комплекс. За тези пари смятам, че можем да си я
позволим.
Имам един въпрос. От граждани се сведе до вниманието на общинските
съветници, че коритото на река Провадийска в частта, в южната част на града, на
юг от улица „Христо Ботев“, не е почистено. Както знаем във вашата програма за
управление през мандата 2015-2019 година в приоритет 2, направление
Техническа инфраструктура е записано: Поетапно почистване на коритото на река
Провадийска. В момента, притеснени граждани, казват, че това корито не е
почистено в тази южна част на града. Пак казвам, става дума за частта на юг от
улица „Христо Ботев“. Въпросът ми е такъв - Ще се предприемат ли нужните
мерки за почистването на коритото на река Провадийска, които са заложени във
вашата програма за управление? 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 Димов,
По отношение коритото на река Провадийска, изчистването от храсти и
растителност, ще извършим още следващия месец или по-следващия до края на
юли. Да ги няма храстите. Коритото, то е проводимо като обем и вода. По
отношение на петте хиляди тона наноси, които ако тръгнем да ги вдигаме с
багери, предполагам, че РИОСВ ще ни разреши, защото е нанос. Като се разрохка
ще станат по обем още повече. Това е много сериозно начинание. Има откъде да
се изкарат. В долния край на корекцията, но ще си запазя, как да кажа имам ноухау, в това отношение да го извършим без пари. Това е само моя идея. По
отношение на храстите и растителността ще разпоредя, ако е в рамките на
прякото договаряне сумата, още следващия месец, да се започне. Ако трябва
процедура, ще проведем най-кратката процедура по закона за обществените
поръчки. Растителността ще я изчистим, но има ли наноси винаги ще има и храсти
и четкообразна растителност. За наносите казвам, че аз лично имам ноу-хау.
Някой ден ще го споделя на общинския съвет да го направим без пари. Пет
хиляди тона си е сериозно нещо.
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По отношение, г-н Димов, за спортния комплекс. Още при възлагането на
обществената поръчка по памет цитира количественото количественостойностната сметка е на база изготвения работен проект и разрешението за
строеж и строеж и не е било по-малко от 500 000 лв., но винаги финансирането е
било двойно. Една част от целеви средства и една част от собствени. Целевите
средства са тези 700 000 лв., които миналата година получаваме от държавата за
капиталови разходи по предложение на кмета и решения на общинския съвет.
Това се има предвид под целеви средства. В нашият бюджет ги няма средствата,
които получаваме по различните оперативни програми, включително и от
предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Там
сега имаме два спечелени проекта. Мисля, че информацията за Вас съм я дал. По
отношение на рекултивацията на депото и канализации за около 600 000 - 700 000
лв. да достигнем 98 - 99% канализации в града. Аз по спомени Ви казва никога не
е било по-малко от тази сума. Винаги, обаче сме залагали двойно финансиране.
Един вид - една част целеви и една част от собствени средства. Много от обектите
в списъка за капиталовите разходи ще видите, че сумите се образуват по два
начина. Целевите средства за капиталови разходи и собствените средства. Сега в
обръщането им на собствени средства. Миналата година и по-миналата министъра
на финансите даде възможност на общините неизразходваните размери на
средствата за капиталови разходи, заради обжалване обществени поръчки, заради
други причини, неявили се участници или т. н. да се прехвърлят за следващата
година. Целевите средства, които не сме изразходвали миналата година,
преминавайки в следващата вече стават собствени средства. Това е след решение
на Министерски съвет и съответно министъра на финансите. Той даде това
разрешение, защото другия, как да се каже, жесток проблем е неизразходваните
капиталови разходи се връщат на 31 декември. Нали си представяте 300 000 400 000лв. да върнем на държава? Трябваше да си подавам оставката тогава.
Независимо, например, че са жалени обществени поръчки, но това е общ проблем
за всички общини в България. Това решение не е за една, две или пет общини.
Става въпрос за повече от 50% от общините.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общинските съветници? Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Аз имам три въпроса. Първият въпрос. Преди време имаше коментари и
питания от служителите на общинска администрация, относно аспирацията, която
се изгражда. Тогава беше в етап на строителство. Имаше малко така негативно
мнение. Въпросът ми е: Аспирацията завършена ли е? Ако е завършена, в този
вид ли трябва да бъде? Благодаря. Значи не е завършена.
Вторият въпрос е, във връзка с детските площадки, които се изградиха в
последно време. Една добра инициатива с добър облик, но там, доколкото знам,
има служители, които на някакъв период от време обследват състоянието на
самите съоръжения. Въпросът ми: Кога за последно е правено обследване? Има ли
констатации на база, на които е следвало да се извършат дадени ремонтни
дейности? В частност визирам площадката, която е на автогарата до градинката.
Има граждани, които са ни изпратили снимков материал. Към момента е видно, че
има неща, които трябва да се коригират. Това ми е въпросът.
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Третият ми, последния въпрос, е във връзка с коментара, който направих
преди малко, апострофиран от г-н Илиев, за юристите на общинския съвет.
Понеже това беше коментар, сега имам конкретно питане. Доколкото разбирам
взаимоотношенията, договорните, са между г-н Филев и съответните юристи.
Далеч съм от мисълта да си мисля, да казвам, че те не си гледат работата и не
уважават тази институция. Г-н Филев каза, че по принцип за 27-и е била насочена
сесията на общинския съвет. По някаква причина е изместена. Може и се надявам,
че това е причината те да отсъстват в момента, но аз си задавам конкретен въпрос.
В съответните клаузи на взаимоотношенията на договорните си отношения имат
ли задължение да присъстват на редовните сесии, поне един от тях, като
задължение. Ако няма такива каузи, може ли да се пристъпи към допълване, анекс
към договора, с който например поне единият от тях да присъства, защото явно
сега в момента да се е случило нещо и двамата ги няма. Като се върнем назад във
времето също са се получавали такива ситуации. Това ми е въпросът. 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 Николов,
Аз ще Ви предоставя направо договорите, защото всеки ще ги чете по
различен начин. Говоря за договорите на юристите, които обслужват общински
съвет.
По отношения на детските площадки. Имаме доклад за четири повредени
детски площадки. В момента водим разговори с „Импресия“ ООД да ги
отремонтираме. Между 8 000 и 10 000 лв. ще струват . Четири са повредените,
казвам го, от вандали. На този етап няма да предложа ремонт на фитнеса на
открито, който е в парка автогара. Той е най-скъп. Детските площадки, които
масово се използват, особено сега в летния период, ще ги ремонтираме за между
8 000 и 10 000 лв. Конкретната сума не я знам, защото ще я получим площадка по
площадка.
По отношение на аспирацията. Ние със собствени средства в момента
правим окабеляване, което да е различно от сега действащото, минаващо, ако сте
забелязали в 119 покрай прозорците и ъглите. Сега ще е под аспирацията и ще
влиза на специално място. После ще направим гипсовите кожуси, които
обещахме. Общинският съвет е гласувал около 190 000 лв. за допълнителни
дейности след тези енергоспестяващите, включително и за 119 зала някакъв
ремонт. Въпросът е да е естетично по някакъв начин. Коридорите в момента са
отвратителни визуално. Ще трябва да направим и осветление, което при наличие
на хора да светва, а при липса да угасва, защото по проекта имаше седем лампи,
ако не греша. Тази кабелна система, която правим със собствени сили, двамата
специалисти от общината, е много сложно нещо за изпълнение. Аз им се
възхищавам, че се наеха да направят такава система с окабеляване на всички
компютри и да са с лесен достъп. Ще видим вече кога ще ги прехвърлим от едната
система на другата.“
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Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Питането ми е към колегите от БСП. Кога ще питате? Само опозицията.
Това в рамките на шегата. Сега сериозно. През мен мина подписка за улица
„Камчия“. Аз живея там. Става въпрос за отводняването на улицата. Проблемът е
сериозен. Последният проливен дъжд около 40 см. натрупване на вода се получи.
Къщите, които са в близост до тротоара с приземния етаж за едната съм сигурен,
че гаражът, който е с канал се наводни. За съседните, мисля, че още 15 см. На 15
см. са им прозорците. Предполагам, че и те са наводнени. Защото от тях явно е
излязла инициативата. Въпросът ми е : Улицата е без отводняване. Канализация за
отводняване има единствено - направени отвори в бетона на река Провадийска. Тя
е най-ниската част т. е. свидетел съм как от улица „Цар Освободител“ от улица
„Св. Св. Кирил и Методий“ водата и от страна на центъра се стича точно там. Там
е най-ниската част и става море. Въпросът ми е - Какво смята да предприеме
община Провадия? Като срок - Кога? 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,
Уважаеви г-н Илиев,
Да, подписката е при мен. Разпоредил сам не само за там, а и за северна
промишлена зона, да поканим специалисти, които да ни кажат - Каква да бъде
дъждовната канализация? Как да бъде оразмерена? Защото очевидно е, не само в
Провадия, снощи гледах по телевизията за София и за Белград, скоро бяхме
свидетели и във Варна, дъждовните канализации се изчисляват на база някакво
равномерно валене на дъжд, а не за пикови количества. Въпросът е : Какви
дъждовни канализации оттук нататък следва да проектираме? Даже, ако
ремонтираме, как да ги ремонтираме? С какви тръби и това трябва да го кажат
специалисти на база действащи наредби. Макар, че по действащи наредби в
момента не поемат тия пикови валежи. Такива са нормите в действащи наредби,
че каквито и тръби да сложим, няма да поемат това количество дъжд, което се
изхвърля тогава 70 литра за 40 минути на квадратен метър. Такова съм виждал
2006 година. Бях заместник-кмет и едно дърво го вдигна вихрушката, смерч, на
центъра. Тогава имаше общината автомобил митсубиши и водата беше толкова на
центъра, че не можехме да отворим вратата на високопроходимия автомобил да
слезем. Това съм го възложил за двата участъка - северна промишлена зона и
вашата улица. За вашата улица, обаче трябва, може би, специално техническо
решение, защото каквато и канализация да изчислим решетките са тези, които на
петнадесетата минута са с камъни. Всички затлачени. Ние не можем да сложим на
всяка, на всеки оток, човек да пази. Независимо, че включително и моите
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заместници при проливен дъжд излизат и чистят решетките. При Вас ще трябва
друго техническо решение. Директно водата по някакъв начин да отива, такъв
оток да отива, до корекцията и вътре в реката. Това ще го направим. Но не може
да го направим за месец, два или три. Искам да Ви кажа, че проектиране и
разрешение за строеж трябва, както и за северната промишлена зона. За
промишлена зона има изгледи да решим проблема с действаща канализация,
защото тръбите са големи. Говорят ми за тръби, аз не съм влизал да ги видя,
между Ф 500 до метър и 100, които са затлачени с тиня. Това означава, че живи
хора трябва да влязат и да ги изчистят, което правим в момента. Наемаме машини,
трябва да сте видели, машини отвън да ги продухват. Проблемът е за целия град
за канализациите, но факт е, че най-ниските улици са най-засегнати, защото при
проливен дъжд нито почвата поема, нито канализацията. При затлачени, отоци и
всичко се стича в улиците, които са на най-ниско място и там трябва да
идентифицираме тези места по протежението на целия град и да намерим друго
техническо решение, което да е безопасно. То е ясно, че директно трябва да отиде
водата, но да не попадне някоя гума на кола, да не влезе и да се строши или нещо
такова. Техническото решение ще го дадат специалистите и смятам, че този
отговор е достатъчен, за да не Ви отговарям на следващото заседание.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Последно питане. Виждам, че времето напредва. С нас се свързаха
собственици на имоти в село Равна. Виждам, че г-н Бойчев е тук. Кметът на село
Равна. За какво става дума? Собственици на имоти се оплакват от лошото
състояние на гробищния парк в селото, където почиват близките им. Казват, че
липсва част от оградата и има неокосени площи вътре в гробищния парк.
Въпросът ми е: Постъпвали ли са и в община Провадия сигнали, писмен или по email, свързани с гробищния парк в село Равна? Ще бъдат ли предприети мерки за
подобряване на общото му състояние? Поздравления за кмета, г-н Бойчев, за
статията във вестника. Явно, има още малко нещо да се направи.
Вторият ми въпрос. Той е малко частен въпрос. Не знам дали ние може да
помогнем, но Вие ще кажете. На улица „Опълченска“ №18 се е появил проблем с
високи подпочвени води, които текат в основите на частен жилищен имот.
Създават неудобство на обитателите и опасност за фундаментите на жилищния
имот, за самата му конструктивна монолитност, цялост на сградата. Знам, че
общината е запозната със ситуацията, но няколко месеца няма развитие по случая.
Имаме ли възможност, ние, като община, наше задължение ли е? Какъв е
вариантът да се помогне на жителите на този имот ? 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 Димов,
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Високите подпочвени води са проблеми на целия град. Със случая сме
запознати. Там, доколкото знам, семейството е направила една шахта, която е
вързало към битовата канализация. ВиК е изследвало тази вода, която се появява
и казва, че не е питейна. Един вид - няма авария на водопровод, каптаж наблизо и
битовата не връща. И в тази ситуация ние не можем да помогнем. Изолацията,
хидроизолацията на основите на всеки един имот е ангажимент на собствениците.
Както се казва и тука да излезем да копнем - на метър и половина ще има вода
подпочвена. Има и на „Севера“, има я в целия град. Затова основите на къщите
трябва да се изолират по някакъв начин, макар че, ако не се направи кубна
изолация, то и отдолу пак ще излезе. С една дума, не можем да помогнем, защото
е подпочвена водата. Не е нито битова канализация, отговорност на ВиК, нито
дъждовна да е отговорност на общината.
По отношение на населените места. Ще Ви кажа, че сигнали получавам за
всички населени места. В конкретният случай имаме за село Равна. В малките
населени места като Равна, Овчага, Китен, Староселец тези неща ги вършат
кметовете лично и секретарите, които са назначени. Те нямат нито по програми,
нито аз мога да отклоня оттук хора да пратя да извършат тази дейност. Сега, с
радост прочетох в медиите, че има законодателна инициатива в общините
официално да се грижат за гробищните паркове и не само за алеите, а и за
изоставените гробове. Като по всяка вероятност държавата ще осигури
средствата. Защото за 24 населени места в нашата община плюс два гробищни
парка за града, ние имаме четирима човека. Няма как да ги поемем при
положение, че в нашия град почти всеки ден, за съжаление, имаме погребение. Аз
ще се опитам да намеря възможност да помогна на кметовете. Ние им
разрешаваме да си купят техника. Разрешаваме им да купят горива, но физически
те трябва да го извършат това почистване. Не е малко да почистиш един гробищен
парк. Като вали точно след три дни все едно, че нищо не си правил. Косачката,
която гласувахте да купим сега, ние едва ли ще я купим до края на септември, но
се надявам, октомври и ноември, поне за зимата да способстваме подготовка на
пътищата за зимната обстановка. Не е лек проблемът. Няма хора по селата,
включително и да искаме да наемем от Бюрото по труда. Няма откъде да ни ги
предложат, макар че има програми. Всички сигнали аз съм ги пращал до
кметовете на населени места. Всеки се оправя от тях, както може. Големите
населени места имат по един, двама човека. За тях е по-лесно, но в малките трябва
да го направят кметовете и кметските наместници.“
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н председател,
Колкото и да е странно няма да задам въпрос. Искам да се обърна към г-н
Илиев.
Г-н Илиев,
Четири години в този общински съвет, търпеливо и толерантно, търпим
вашите намеци към някои колеги, общински съветници. Искам да Ви напомня, че
ние сме избрани от различни политически сили, но влизайки в тази зала, ние
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представляваме обществеността на Провадия. Вашите намеци са обида за нас.
Затова така както д-р Гочев се извини, защото има това достойнство да се извини
за повишаване на глас, например, моята молба е и Вие да ни се извините.“
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми общински съветници от БСП,
Аз казах, че се шегувам. Извинявам се, че явно не сте разбрали шегата ми, а
сте я приели сериозно. Поднасям своите извинения. Благодаря.“
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания на общински съветници? Няма.“
Седма точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС
Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.55 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 №2351
решение №50-869
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2355
решение №50-873
№

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
V
V

Против Възд.се

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 №2357
решение №50-874
№

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
V
V

Против Възд.се

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 №2359
решение №50-875
№

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
V

Против Възд.се

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

58

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2361
решение №50-877
№

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

Против Възд.се

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 №2362
решение №50-879
№

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
V
V

Против Възд.се

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

60

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2363
решение №50-880
№

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

Против Възд.се

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

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

61

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2364
решение №50-881
№

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
V
V

Против Възд.се

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

62

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2365
решение №50-882
№

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

Против Възд.се

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

63

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2367
решение №50-883
№

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

Против Възд.се

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

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

64

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2368
решение №50-884
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

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

65

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2369
решение №50-885
№

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

Против Възд.се

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

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

66

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2378
решение №50-886
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

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

67

