ПРОТОКОЛ №1
Днес, 08.11.2019 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе първото заседание на новоизбрания Общински
съвет Провадия свикано от Стоян Пасев-Областен управител на област с
административен център Варна на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Стоян Пасев-Областен управител на област с административен център
Варна
„Добър ден. Честито на победителите. Честито на всички, които влязоха в
ОбС. Аз съм областен управител. По делегирани правомощия и по закон клетвата
се провежда от областния управител. Първата реч е моя. Преди да започнем с
днешното заседание с една единствена точка - Избор на председател на ОбС,
искам да Ви кажа, че политическите пристрастия свършиха днес. От днес нататък
всички започвате да работите в името и благото на община Провадия. От
позицията, която заемам и лично от мое име, заявявам, че ще помагам изцяло на
община Провадия. Правил съм го и до сега. Всички общини на територията на
област Варна са ми като малки деца. Заявявам, най-отговорно, от позицията, която
заемам, че връзката с държавата я имате. Надявам се да продължите развитието на
града. Най-важното, кмете, е да задържите тези млади хора в града. Най-важното
е това. Това означава нови работни места. Без инфраструктурни проекти и без
помощ от държавата няма как да стане. Провадия е малка община и няма как да
успее да финансира всички тези инфраструктури без помощ т.е. със собствени
средства. Парите не стигат никога.
Навлизаме в изключително важен период. В момента са отворени доста
европейски програми. Бързо сформирайте екипи и бързо започвайте да работите.
Апелът ми към всички общински съветници, към кметовете на населени места и
към кмета и пожеланието е след четири години с ръка на сърцето да застанете
пред тези граждани и да кажете – Ето, ние изпълнихме нашата програма, нашият
план и се гордеем с това, че бяхме на тези места. Местната власт е изключително
важна. Държавната власт също е важна. На всички граждани пожелавам да Ви
слушат тези общински съветници, защото те се движат по вашите гласувания. Вие
сте им гласували доверие, ако не слушат дърпайте им ушите. Вие сте коректива на
всички тези, които са пред Вас.
Ще помоля всички общински съветници и кметовете на населени места да
застанат отпред до мен за полагане на клетва. Това са хората, на които сте
гласували доверие. Сега следва клетвата, а след това ще разпишете клетвените
листи.
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите от Община Провадия и да работя за тяхното благоденствие.
Заклех се !
Благодаря Ви !“
Клетва положиха и подписаха клетвени листи кметът на община Провадия,
кметове на кметства от община Провадия и общински съветници, както следва :

Жоро Иванов Илчев-кмет на община Провадия
Димитър Върбанов Иванов-кмет на кметство Блъсково
Симеон Андреев Андреев-кмет на кметство Градинарово
Марин Христов Демирев-кмет на кметство Житница
Димо Калушев Тодоров-кмет на кметство Комарево
Николай Димитров Стоянов-кмет на кметство Манастир
Ахмед Ахмед Идриз-кмет на кметство Снежина
Михаил Георгиев Терзиев-кмет на кметство Славейково
Александра Нанева Симеонова-кмет на кметство Храброво
Димо Владимиров Димов
Диан Парушев Николов
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Коста Владимиров Владимиров
Дарин Йорданов Йорданов
Стефка Стоянова Пейчева
Александър Живков Белев
Филчо Кръстев Филев
Иван Добрев Иванов
Анатоли Стоянов Атанасов
Милена Иванова Драгнева
Елина Георгиева Димитрова
Атанас Петров Атанасов
Силвия Миткова Боева-Радева
Мустафа Али Ибрям
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем
Вилдан Амзова Хасанова
Христо Драгомиров Гичев
Председателят на ОИК г-н Валерий Иванов Радев връчи удостоверенията на
новоизбраните общински съветници, кмет на община Провадия и кметове на
кметства в община Провадия.
Протойерей Георги Стоименов
„Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми г-н Пасев,
Дами и господа, общински съветници,
Уважаеми гости, братя и сестри,
Изключително се радвам и съм горд с това, че ще продължавате работата за
да може нашият град да се развива все по-добре, да запази младите хора и всички
ние да сме горди, че сме тук.
Преди да започнем всяко едно дело е хубаво да благодарим на Бог. Да го
помолим той да ни подкрепя в трудното начинание, което предстои пред нас.
Именно затова да прочетем и молитва.“

Стоян Пасев-Областен управител на област с административен център
Варна връчи символите на местната власт на кмета на община Провадия – Жоро
Иванов Илчев.
Жоро Иванов Илчев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н областен управител,
Уважаеми общински съветници и кметове,
Уважаеми гости,
Днес, в деня, в който полагаме клетва, към нас са концентрирани погледите
и очакванията на гражданите от община Провадия. Категоричният избор, който те
направиха преди няколко дни означава едно - жителите на общината разчитат на
нас и вярват, че именно ние сме хората, които ще вземат правилните решения и
ще реализират следващите стъпки за промяната и за развитието на община
Провадия.
Благодаря на провадийци за огромното доверие и Ви уверявам, че няма да
губя нито миг, за да реализирам Вашите очаквания.
Благодаря на всички общински съветници. Очакваме от Вас отговорност и
много работа през следващите четири години. Всеки един от съветниците е тук по
волята на стотици избиратели и аз съм убеден, че ще приемете това като Ваша
лична отговорност. Силно се надявам, че в края на мандата, когато новият
Общински съвет отчита работата си, гражданите на община Провадия ще са
уверени, че са направили правилния избор.
В досегашната си трудова дейност съм се убедил, че няма нужда от много
приказки, а има нужда от много работа. Ще се вслушам във всяка критика, но ще
отхвърля всяка манипулация. Ще дам път на всеки, който желае да осъществи
идеи за града, но не и за себе си. Предстои ни упорита работа, справяне с
икономически и социални предизвикателства и баланс между различните сфери
на обществения живот. Само с Вашата енергия и подкрепа могат да се случват
добрите неща в града. Ще дам всичко от себе си, за да постигнем заедно успехите
на Община Провадия.
Бъдете живи и здрави всички!
Благодаря за вниманието!“
Стоян Пасев-Областен управител на област с административен център
Варна
„А сега по сценарий и по силата на чл.24 от ЗМСМА най-възрастният
общински съветник - г-н Мустафа Али Ибрям, трябва да ръководи заседанието.
Заповядайте.“
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н областен управител,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми кметове на кметства,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми гости,
Уважаеми съграждани,

Като най-възрастен сред общинските съветници ми се дава възможността да
ръководя първото заседание на новоизбрания общински съвет. С огромно
удоволствие ще съм съпричастен с избора на председател на ОбС.
Преди да пристъпим към деловата част ще си позволя от тази трибуна да
пожелая успех на новоизбрания кмет, успех на председателя на ОбС, който ще
изберем след малко, успех през целия мандат на ОбС Провадия, успех на
общинска администрация и на нашите съграждани в община Провадия. Надявам
се, всички заедно да се постараем да направим общината едно по-добро място за
живеене. Желая ползотворна работа на ОбС.
Преминаваме към заседанието на ОбС Провадия и първо трябва да приемем
дневния ред на заседанието. Като се съобразявам с предварително обявения
дневен ред от Областния управител за свикване на първото заседание, предлагам
на вашето внимание следния проект за дневен ред:
1.Избор на председател на Общински съвет Провадия, съгласно чл.24, ал.1
от ЗМСМА.
2.Обръщения и декларации.
Има ли други предложения? Не. Моля, който е съгласен с така предложения
дневен ред да гласува.“
Председателстващият заседанието предложи заседанието на Общинския
съвет Провадия да протече при следния дневен ред:
1.Избор на председател на ОбС Провадия, съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
2.Обръщения и декларации.
Общинските съветници гласуваха предложеният дневен ред на заседанието
и от общо 20 с 20 гласа „за” той беше приет.
Първа точка - Избор на председател на ОбС Провадия
....................
Мустафа Али Ибрям– председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Преди да пристъпим към избор, следва да уточня, че съгласно чл.9, ал.1 от
действащия „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“ на първото си заседание Общинският съвет утвърждава правила за
избор на председател на Общинския съвет. Към материалите за днешното
заседание е приложен проект на „Правила за избор на председател на Общински
съвет Провадия“. Вие сте се запознали с тях. Имате ли предложения за
допълнение или изменение на раздадените Ви процедурни правила? Няма
предложения.
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Процедурни правила за избор на Председател на Общински
съвет Провадия“, съгласно приложение №1.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното

РЕШЕНИЕ№1–1
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Процедурни правила за избор на председател на Общински съвет
Провадия”, съгласно приложение №1.
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Преминаваме към определяне поименния състав на комисията по
провеждане на избора, която съгласно приетите правила ще се състои от трима
членове в това число и председател на комисията. Моля за вашите предложения.“
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Диан Парушев Николов
„Предлагам за член на комисията г-н Коста Владимиров Владимиров.“
Хюлия Ахмедова Мустафова
„За член на комисията предлагам г-н Мустафа Али Ибрям.“
Димо Владимиров Димов
„Г-н председателстващ,
Предлагам за член на комисията г-жа Стефка Стоянова Пейчева.“
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Други предложения?“
Анатоли Стоянов Атанасов
„За член на комисията предлагам г-жа Силвия Миткова Боева.“
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Други предложения? Не виждам. Понеже предложенията са повече от три
ще бъдат гласувани по реда на предложенията. Първо, предлагам да гласуваме
предложението Коста Владимиров Владимиров да бъде избран за член на
комисията. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. Гласуване: „за“12, „против“ - 0, „възд.се“ - 8.
Който е съгласен с предложението Мустафа Али Ибрям да бъде избран за
член на комисията, моля да гласува. Гласуване: „за“-14, „против“ - 0, „възд.се“- 6
Който е съгласен с предложението Стефка Стоянова Пейчева да бъде
избрана за член на комисията, моля да гласува. Гласуване: „за“-14, „против“ - 0,
„възд.се“ - 6
Четвъртото предложение. Който е съгласен с предложението Силвия
Миткова Боева да бъде избрана за член на комисията, моля да гласува. Гласуване:
„за“- 7, „против“ - 0, „възд.се“- 13.
След проведеното гласуване комисията ще се състои от Коста Владимиров
Владимиров, Мустафа Али Ибрям, Стефка Стоянова Пейчева.
Предложения за председател на комисията. Г-жа Мустафова.“
Хюлия Ахмедова Мустафова
„Аз предлагам за председател на комисията Вас, г-н председателстващ.“

Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Т.е. да довърша започнатото. Други предложения? Не виждам. Който е
съгласен с предложението, моля да гласува. Гласуване: „за“-18, „против“-0,
„възд.се“- 2.
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира комисия за избор на председател на Общински съвет Провадия в
състав:
1.1.Коста Владимиров Владимиров
1.2.Мустафа Али Ибрям
1.3.Стефка Стоянова Пейчева
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
14 гласа „за”, 0-„против” и 6-„възд.се” приеха следното
РЕШЕНИЕ№1–2
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира комисия за избор на председател на Общински съвет Провадия в
състав:
1.1.Коста Владимиров Владимиров
1.2.Мустафа Али Ибрям
1.3.Стефка Стоянова Пейчева
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира за председател на комисията по избор на председател на
Общински съвет – Мустафа Али Ибрям.
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0-„против” и
2-„възд.се” приеха следното
РЕШЕНИЕ №1–3
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира за председател на комисията по избор на председател на
Общински съвет - Мустафа Али Ибрям.
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Пристъпваме към предложения за председател на Общински съвет
Провадия. Имате думата за предложения.”
Диан Парушев Николов
„Уважаеми колеги,

На тази отговорна длъжност предлагам Димо Владимиров Димов.
Мотивацията ми за това предложение. Тези, които го познават знаят, защо го
предлагам. За тези, които не го познават ще разберат.“
Мустафа Али Ибрям – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Да не забравим да попитаме има ли други предложения? Няма. Благодаря.
За да се подготвят бюлетините ще се даде десет минути почивка. По време на
почивката общинските съветници ще получат таблетите си.“
Председателстващият заседанието на ОбС Провадия обяви 10 минути
почивка.
Кворум : 20 общински съветници
Членовете на комисията заемат местата си за провеждане на избора за
председател на Общински съвет Провадия.
Мустафа Али Ибрям – председател на комисията по избор на председател
на Общински съвет Провадия
„Уважаеми дами и господа, изборът на председател на Общински съвет
Провадия се провежда с тайно гласуване. Ще Ви поканим да гласувате по реда на
записването в списък, изготвен съгласно решението за избор на общински
съветници на Общинската избирателна комисия. Ще Ви поканим. Ще Ви дадем
бюлетина с плик и ще гласувате.“
Общинските съветници гласуваха тайно за председател на Общинския съвет
Провадия.
Мустафа Али Ибрям – председател на комисията по избор на председател
на Общински съвет Провадия
„Днес, 08.11.2019год., избраната от Общински съвет Провадия комисия за
провеждане на избор на председател на Общински съвет Провадия в състав:
Председател : Мустафа Али Ибрям
Членове: 1. Стефка Стоянова Пейчева
2. Коста Владимиров Владимиров
след проведен, на основание чл.24, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, таен избор за председател на
Общински съвет Провадия, установи:
І.Издигнати кандидатури : Димо Владимиров Димов
ІІ.Брой гласували съветници по списък: 20
ІІІ.Брой гласували съветници, според намерените пликове: 20
ІV.Брой на празните пликове: 0
V.Брой на недействителните бюлетини: 5
VІ.Брой на действителните бюлетини: 15
VІІ.Брой на действителните /бюлетини/ гласове:
Димо Владимиров Димов - 15

Съгласно резултатите от проведения избор и на основание чл.24, ал.1,
изречение трето от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, комисията обявява за избран за председател на Общинския съвет
Провадия : Димо Владимиров Димов
Общинските съветници гласуваха тайно за председател на Общинския съвет
Провадия и приеха следното
РЕШЕНИЕ №1–4
На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира за председател на Общински съвет Провадия – Димо Владимиров
Димов.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Благодаря Ви за гласуваното доверие и затова, че избрахте аз да бъда ваш
председател. От своя страна искам да Ви поздравя, за това, че жителите на
Община Провадия са Ви гласували доверие да бъдете техни представители в ОбС
Провадия. Всеки един от нас представлява повече от 1000 жители на общината.
Това е огромна отговорност и ни задължава да бъдем еталон за поведение и
морал.
Не забравяйте, че служебната карта ни дава достъп до информация, нищо
повече. Ние сме от хората, трябва да работим в името на хората и по такъв начин,
че след края на мандата да се върнем при хората с гордо вдигнати глави от
постигнатото развитие за общината. За това да загърбим партийните различия и
да се борим заедно за достоен живот и просперитет за жителите на Община
Провадия.“
Втора точка – Обръщения и декларации
.....................
Димо Владимиров Димов – председател на ОбС Провадия
„Позволете ми, първо да представя няколко поздравителни адреси, които са
пристигнали в общинска администрация.
Поздравителен адрес от Кооперативен съюз гр.Варна за кмета – г-н Жоро
Илчев. Няма да ги чета, защото са дълги и ще отнеме много време. След това ще
ги предоставя да се запознаете.
Поздравителен адрес от Областния съвет на Български червен кръст –
гр.Варна.
Поздравителен адрес от Националното сдружение на общините в Република
България.
Има ли желаещи в залата да направят обръщения и декларации? Ако няма,
поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.“

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри първото заседание
на ОбС Провадия в 11.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева

