ПРОТОКОЛ №6
Днес, 27.02.2020 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.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Дарин Йорданов Йорданов
5.Владислав Младенов Паскалев
6.Димо Владимиров Димов
7.Елина Георгиева Димитрова
8.Иван Добрев Иванов
9.Коста Владимиров Владимиров
10.Красен Добрев Кирчев
11.Красимир Валентинов Бакалов
12.Мехмед Илмазов Мехмедов
13.Милена Иванова Драгнева
14.Мустафа Али Ибрям
15.Стефка Стоянова Пейчева
16.Силвия Миткова Боева – Радева
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Филчо Кръстев Филев
19.Христо Драгомиров Гичев
20.Хюлия Ахмедова Мустафова
21.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добро утро, колеги. Кворумът е двадесет и един общински съветници.
Откривам шестото заседание на ОбС Провадия, което е свикано с покана №6 от
14.02.2020г. В началото на заседанието ще връча отговори от кмета на община
Провадия на общинските съветници г-н Филчо Филев и г-жа Силвия Боева - Радева и
от председателя на ОбС на г-жа Елина Димитрова и г-жа Милена Драгнева.
Отговорите на питания на гражданин, г-н Кръстю Кръстев, ще бъдат изпратени
по пощата, понеже не присъства в залата.
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-анализ за дейността на служителите от РУ - Провадия през 2019г./
вх.№225
2.Актуализация на списъка на капиталовите разходи на община Провадия за
2019г./ вх.№228
3.Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2019г. / вх.№235
4.Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2019г. / вх.№236
5.Отчет за дейността на Преходно жилище село Бързица за 2019г. / вх.№237
6.Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2019г. / вх.№238
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7.Отчет за дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2019г. /
вх.№240
8.Информация за дейността на спортните клубове и туристическите дружества
през 2019г., получаващи финансиране от общинския бюджет. / вх.№234
9.Приемане на общински план за младежта на община Провадия за 2020г. /
вх.№241
10.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2020 г. / вх.№242
11.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Провадия. /вх.№178
12.Докладни записки с №226, 229, 230, 231, 232, 233, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред? Г-н Денев, заповядайте.“
Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предлагам в дневния ред да бъде включена докладна записка с вх.№275.
Постъпило е вчера искането в общинска администрация и затова се налага
извънредно неговото гледане.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Други предложения.? Аз предлагам в точка дванадесет
докладни записки да се включи докладна записка с вх.№276.
Който е съгласен с направените предложения за включване в дневния ред на
докладни записки с вх.№275 и вх.№276, моля да гласува.
Гласуване: „за”- 21 , „против” - 0, „възд.се”- 0 Приема се предложението.“
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ - Провадия през 2019г./
вх.№225
2.Актуализация на списъка на капиталовите разходи на община Провадия за
2019г./ вх.№228
3.Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2019г. / вх.№235
4.Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2019г. / вх.№236
5.Отчет за дейността на Преходно жилище село Бързица за 2019г. / вх.№237
6.Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2019г. / вх.№238
7.Отчет за дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2019г. /
вх.№240
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8.Информация за дейността на спортните клубове и туристическите дружества
през 2019г., получаващи финансиране от общинския бюджет. / вх.№234
9.Приемане на общински план за младежта на община Провадия за 2020г. /
вх.№241
10.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2020 г. / вх.№242
11.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Провадия. /вх.№178
12.Докладни записки с №226, 229, 230, 231, 232, 233, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 275, 276.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ - Провадия през
2019г.
а/№225-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно отчет-анализ за дейността на служителите от РУ - Провадия през 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Има представител от РУ Провадия. Искате ли да допълните нещо? Добре.
Няма допълнения. Становища, изказвания, питания по докладната записка 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 №6 – 79
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема за
сведение отчет-анализ за дейността на служителите от РУ - Провадия през 2019 год.
Втора точка – Актуализация на списъка на капиталовите разходи на община
Провадия за 2019г.
а/№228-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на списъка на капиталовите разходи на община Провадия за
2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя, г-н Илчев?Към тази докладна записка има
нов проект за решение. Становища, изказвания по докладната записка? Няма.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 21
„против“-0
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„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 №6 – 80
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 :
1.Приема извършените промени в поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за 2019
г., съгласно Приложение№1 и произтичащите от това корекции по бюджета, както
следва:
- в увеличение на:
§ 52-05 д. 524 „Домашен социален патронаж“ 2 460 лв.
- в намаление на:
§ 10-11 д. 524 „ Домашен социален патронаж“ 2 460 лв.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението.
Трета точка – Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2019г.
а/№235-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания - гр.Провадия за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 81
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
с увреждания - гр.Провадия за 2019г.
Четвърта точка – Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2019г.
а/№236-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Провадия за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 82
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Провадия за 2019г.
Пета точка – Отчет за дейността на Преходно жилище село Бързица за 2019г.
а/№237-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Преходно жилище - с.Бързица за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Изказвания, питания, становища по
докладната записка 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 №6 – 83
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Отчет за дейността на Преходно жилище - с. Бързица за 2019г.
Шеста точка – Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2019г.
а/№238-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа - гр.Провадия за
2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 №6 – 84
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа - гр.Провадия за 2019г.
Седма точка – Отчет за дейностите по изпълнение на общински план за
младежта за 2019г.
а/№240-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно Отчет за дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2019г.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Кворумът в залата е 20 общински съветници.”
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Изказвания, питания, становища по
докладната записка има ли?Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 85
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
Отчет на Общински план за младежта за 2019г. на община Провадия, съгласно
Приложения №1.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
Кворумът в залата е 21 общински съветници.”
Кворум:21Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Осма точка – Информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества през 2019г., получаващи финансиране от общинския бюджет
а/№234-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на спортните клубове и туристическите дружества
през 2019г., получаващи финансиране от общинския бюджет
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, питания, становища,
по докладната записка 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 №6 – 86
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.2 от Наредба
№20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните
организации и туристически дружества в община Провадия, Общински съвет
Провадия приема информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества през 2019г., получаващи финансиране от общинския бюджет.
Девета точка – Приемане на общински план за младежта на община Провадия
за 2020г.
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а/№241-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно Общински план за младежта на община Провадия за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, становища питания по
докладната записка 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 №6 – 87
1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за
младежта, Общински съвет Провадия приема Общински план за младежта за 2020г.
на община Провадия, съгласно Приложение №1.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението.
Десета точка – Приемане на годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Провадия през 2020 г.
а/№242-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2020 г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Изказвания,становища, питания по
докладната записка 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 №6 – 88
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за
народните читалища, Общински съвет Провадия приема Програма за развитие на
читалищната дейност в община Провадия през 2020г., съгласно Приложение №1.
Единадесета точка – Приемане на „Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет Провадия“
а/№178-Докладна записка от Стефка Пейчева-председател на временна
комисия за изготвяне на проект на „Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет Провадия“, мандат 2019-2023г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?Г-жо Пейчева, заповядайте.“
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Изказване на Стефка Пейчева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми гости,
Бих искала да направя някои допълнения към така предложения ви план,
проект за „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Провадия“.
Първо, в чл.20, ал.5 последната дума да се чете „съвет“. Освен това, навсякъде,
където се говори за звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, новосформирано в нашия
Общински съвет, вместо „чл.29а, ал.2“ да се чете „чл.29а, ал.1“. Тази промяна се
налага във връзка с промяната в ЗМСМА, както и в преходните и заключителни
разпоредби на текста заглавието на документа, който обсъждаме да се чете
„Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Провадия“ Това са
промените, които предлагам да бъдат включени.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви, г-жо Пейчева. Преди да дам думата за изказвания, питания,
становища по докладната, искам да ви кажа, че ще дам възможност да направите
предложенията писмено. Понеже говорим за нормативен акт с висока важност. Сега
имате думата за изказвания, питания и становища по докладната, после ще може да
ги направите писмено. Ще ви дам почивка. Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми, дами и господа, общински съветници,
Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места в община
Провадия,
Уважаеми граждани,
Уважаеми г-н председател на Общински съвет Провадия,
Съставът на общински съвет Провадия за мандат 2019-2023 година на второто
си заседание на общински съвет прие решение по докладна записка, внесена от
уважавания от мен, председател на общински съвет Провадия, с което е избрана
комисия за подготовка на проект за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на общински съвет Провадия в състав от петима членове.
За председател е избра колежката Стефка Пейчева. С последна точка от решението е
определен и срок на действие на комисията до приемане на проект за изменение и
допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет Провадия,
но не по-късно от 15 декември 2019 година. Резултатът от работата на комисията,
обаче не проект за изменение на правилника, както гласи самото решение, мога да го
прочета дословно на общински съвет, а и каквито са били всъщност мотивите на г-н
председателя, а именно: Правилникът да бъде прегледан и при нужда актуализиран,
съгласно изискванията на новото време. Това е цитат от ваше изказване. Проект за
нов правилник за организацията и дейността на общински съвет Провадия. Нов
правилник. Всъщност, комисията е публикувала някакъв проект за изменение на
правилника в срока по точка 4 от решението, но неясно защо на 14 януари 2020
година, с уведомление подписано от г-н председателя на общински съвет, е
оповестено решение на временната комисия за премахване на публикацията за
обществено обсъждане на 12 декември 2019 година. Комисията е взела решение да се
подготви проект за нов правилник за организацията и дейността на общински съвет
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Провадия за мандат 2019-2023 година и доклад към него като председателят на
общински съвет Провадия не е предприел действия по изменение на приетото от
общински съвет решение, определяща компетентността на комисията, като тя не е
била оправомощена да вземе такова решение за изготвяне на нов правилник. Поради
това, считам за незаконосъобразно разглеждането и съответно приемането на този
нов правилник. Подал съм уведомление, молба, днес до председателя на общински
съвет, да ми бъде предоставено копие от протокола за взетото решение за изготвяне
на нов правилник. Считам, че комисията е излязла извън правомощията си. Гласували
сме едно решение за актуализация и допълнение на правилника, а не за изготвяне на
нов правилник. Това е, което мога да кажа аз. Благодаря за вниманието.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища и питания по докладната има ли? Заповядайте, гжо Пейчева.“
Изказване на Стефка Пейчева
„Комисията не е изготвила нов правилник, г-н Гичев. Комисията е преработила
съществуващия до момента правилник в съзвучие с промените в ЗМСМА и
направените предложения. Проектът, който беше публикуван на страницата на
община Провадия, беше предоставен за разглеждане, беше свален от страницата,
поради постъпило предложение в срока за предложение от граждани. Това
предложение беше разгледано и бяха направени други промени. Това не е нов
правилник. Правилникът, който разглеждате е преработен стария правилник. Дори
промените, които аз тази сутрин сега направих, като допълнение, са всъщност
технически, изглаждане на технически грешки, които са съществували в стария
правилник, както проверих и в миналия, и в по-миналия мандат. Това не е нов
правилник. Действително сме работили върху правилника, който съществуваше.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Гичев. Благодаря, г-жо Пейчева.“
Изказване на Христо Гичев
„Извинявам се, че пак вземам думата. Аз следя сайта на общински съвет
Провадия. Имаше постъпили две предложения. Едно предложение от Сурай Февзиев,
забравих му точно името, какъв беше точно. Сурай, си спомням. Това беше на 20
февруари, мисля, че доколкото си спомням. Другото е извън срока на инженер
Кадрия Мехмед. Нейното име го знам много добре. Това бяха двете предложения. А
друго предложение, вие не сте ме уведомявали, че има. Не сте го отразили изобщо.
Така.Само да се изслушваме. Аз ще прочета едно уведомление изходящ номер №51
от 14 януари 2020 година, публикувано на сайта на общински съвет Провадия.
Уведомление, Общински съвет Провадия уведомява, че с решение на временната
комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на правилник за
организацията и дейността на общински съвет Провадия, мандат 2019-2023 година, е
взето решение за премахване на информацията от страницата на общината, раздел
ОбС, проекти на наредби и програми, а именно доклад с входящ № 91 от 12 декември
2019 година, относно изготвяне на проект за изменение и допълнение на правилник
за организацията и дейността на общински съвет Провадия и обява на основание
чл.26, алинея втора и алинея четвърта от Закона за нормативните актове. Комисията
взе решение да се подготви проект за нов правилник за организацията и дейността на
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общински съвет Провадия за мандат 2019-2023 година и доклад към него. Кое е
вярното от двете неща, което аз прочетох? Или това което вие казахте?“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Изтекъл е срока. На двадесети изтече срока. Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Целта на публикуването, не само на измененията в правилника, целта беше да
бъде качен целият текстови вариант на правилника. Аз смятам, че това е техническа
грешка. Той правилникът, като се актуализира, пак става нов. Естествено, че не сме
изменяли всяка норма от него. Целта беше да спазим срока по АПК и гражданите, и
всички заинтересовани да имат възможност да се запознаят с целия правилник.
Такъв, какъвто ще бъде, ако го приемем с измененията. Искахме да спазвам закона.
Досежно заявеното, че сме излезли, комисията, извън компетентността си,
правомощията си или не сме спазили срока. Трябва да предефинираме всяко едно от
тези три понятия, кои сме нарушили. Тъй щото вие твърдите, че все едно общинският
съвет ни е дал на нас мандат за определени действия и ние след този срок не можем
да ги вършим. Според мен, този срок е инструктивен. Той не е задължителен. Освен
това, компетентността на комисията е ясна - да приема предложения, да ги разглежда
и да ги предложи на общинския съвет. Това също е спазено. Нищо не е нарушено.
Можем спокойно да си го приемем.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказания, питания, становища? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми съграждани,
Предложеният проект за решение аз ще коментирам по същество. Ще
коментирам две предложения. Първото е за възнагражденията. През 2019 година
разходът на общински съвет, общо за цялата година, заплати, осигуровки издръжка е
190 639 лв. За 2020г. само за възнаграждения и осигуровки са предложени 193 130
лв. Освен това има още няколко десетки хиляди за издръжка. Предложението в
документа, който ни е предложен, дали е изменение или е нов правилник, юристите
ще се разберат, е 22 % за комисия, за заседание на ОбС, а 15% за комисия и така
нататък. Надолу за други комисии по търговете и така нататък. Ако един съветник е
член на три комисии по 15% са 45% и заседание 22%, 67% Таванът е 70% от
средната брутна на общината и при участие в заседание примерно на комисията за
помощи или тръжна комисия се надхвърля. При 1000 лева средна заплата, а която в
момента е и по-висока за комисия ще се получава 150 лв., за заседание 220 лв., три
комисии за един следобяд са 450 лв. На всички е ясно, а аз както някой каза 20
години съм присъствал на комисии, след първата комисия вторите комисии са по 20,
30, максимум 40 минути. На заседание на комисията, на която съм член се каза, че
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освен за участие в комисия и заседание на ОбС е необходимо време и за подготовка.
В какво се състои подготовката за заседание на комисия или на ОбС? Проверка на
докладните записки за целесъобразност и законосъобразност. Проверката за
законосъобразност е като прочетеш отгоре основанието да сравниш със съответните
закони и така. Проверката за целесъобразност се базира на образователния ценз,
морала, професионалния опит, вътрешното убеждение и така нататък. Общо взето за
докладна записка трябват 15-20 минути. Повечето време е необходимо на съветник
значи, че или опитът му е малък или образованието или така нататък, което не следва
и високото възнаграждение. При факта, че средната заплата за нашата община е
между 700 и 800 лв., говоря за всички сектори, да се получава 150 лв. на час е
недопустимо. 80% от служителите на общинска администрация взимат по 5 лв. на
час. Един учител взима 7лв. до 9 лв. на час. Кметът на общината взима 20 лв. на час.
Един продавач в магазините 4 - 5 лв. на час. В един завод 6 - 7 лв. на час. Един
механизатор 15 - 20 лв. на час. Неморално е, когато в началото на годината веднъж са
повишени възнагражденията с повишаване на минималната заплата. В бюджета на
общината има предвидено допълнително увеличение за трети път. Общинският съвет,
два месеца след началото на годината, да иска увеличение, 150 лв. на час, говори
само за едно нещо - алчност. Това, което искам да кажа и да предложа е да остане
старото възнаграждение, защото то е вързано със средната брутна заплата в
общината. Тя е пораснала в началото на годината и ще порасне с влизането на новата
структура и разпределението на допълнителните средства, отпуснати от централния
бюджет. Така, второто ми предложение е свързано с по-добрата възможност за работа
на общинските съветници. Предложението ми е за текст, който на заседанието на
комисията предложиха юристите, при възможност, по същество ще го кажа, и
желание на общински съветник материалите да се дават на хартия. Мотивите, които
бяха казани на заседанието на комисията, основно от председателя на ОбС, който е
със съвещателен глас, е за екологично, спазване на екологичните норми и икономии.
Каква би била икономията? Един топ хартия 500 листа и както ми се обясни струва 6
лв. Това е един лист -стотинка и две десети има две страници листа, отпечатването на
една страница би струвало под една стотинка. На пазара, скоро разпечатвах, е 4 ст.
отпечатването. Стотина страници биха били под един лев, каквито са материалите за
заседания на общинския съвет. Другото, което искам да кажа, че 90%, а може би и
повече от документооборота и на нашата община, а и на всички институции в
държавата все още е на хартиен носител. Даже, материалите, които идват по
електронната поща, подписани с електронен подпис, на които е сканиран някакъв
документ се разпечатват и на служителите в администрацията се дават на хартиен
носител. Предложението ми е това, което на комисията направиха юристите, при
възможност, при искане от страна на общински съветник материалите да се дават на
хартиен носител. На комисия ми бе направено едно, как да го кажа, няма да
използвам в груб термин, нелепо от икономическа гледна точка предложение, ако
бъде направено на заседание ще обясня защо е нелепо. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-Филев. Други изказания? Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Благодаря.
Уважаеми представители на местната власт,
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Уважаеми провадийци,
Искам да взема становище по така предложените промени и частично да
репликирам г-н Филев. Трудно е да се говори след него. Ние нямаме такава ерудиция,
управленски опит, все пак, това не е ирония, но все пак имаме някакви познания и
работим с документи. Поради, което взимам дума от репликата - алчност. Аз като
един простонароден човек се постарах да се запозная с дейността на предходния
общински съвет, който сигурно е бил радетел за големи икономии. Нали това беше
лайтмотива на току-що направено изказване? Намерих една обществена поръчка,
обявена на страницата на община Провадия 2017 година с предмет на поръчката
доставка на нов лек автомобил за нуждите на общински съвет Провадия. И цяла вечер
не можах да спя. С прогнозна стойност 19 000 и колко лева без ДДС. Защото не
можех да измисля, какви нужди има общински съвет Провадия от автомобил? Чудех
се какви количествен и качествен измерители ще имат тези нужди? Голяма ли е?
Малка ли е? Една ли е, две ли са, три ли са? Защото на нас вече четири месеца не ни
се е налагало да ползваме лек автомобил, а пък и ум не ми идва да си представя –
Как ще го ползваме? Като то е лек автомобил, а ние сме 21 човека, ще се изреждаме
ли върху него? Не знам как става това нещо? После, намерих и подписан договор
2017 година. Качен на сайта на община Провадия. И аз мога да работя с него. И има
подписан договор, и е закупен автомобил на стойност почти 23 000 лева с ДДС. Тук
вече има техническото предложение от фирмата доставчик Suzuki Baleno, чисто нов
2016 година и да ни е честит. Значи 24 000 лв. щедро ги даваме за автомобил, който
не знам за какво ще го ползваме? 24 000 лв. Постарах се, все пак, да ви дам
алтернатива. Какво е можело да бъде купено с тези пари, защото да бъде полезно за
общината? И намерих един багер втора употреба 24 000 лв. с ДДС. Аз искам да имам
примерно още един багер. На вас излишен ли ви е? Ако сега имащият общината се
развали? Какво правим? Винаги са необходими такива машини. За всеки е ясно,
обаче такъв не е купен. Може да е иронично. Сега ще ме репликирате - той щял да
бъде втора употреба и така нататък. Не, за мен публичния ресурс е изключително
ценен и трябва да се харчи разумно. Поне, аз така смятах, че е правилно при нас.
На следващо място. Закупени са таблети с цел да пазим, може би, природата и
да вървим към електронно правителство. Стойността на тези таблети е 6 600 лв. Ние
ги наследихме. Както, явно сме наследили и колата. Ще отида да я видя, къде е тая
кола? 6600 лв. в момента. Обаче другите общини като въвеждат такива, се закупува
така техника и го правят с цел да въведат електронно гласуване и да има някакъв
смисъл. Дават още 1100 лв. за софтуер, слагат един wi-fi рутер в залата и така може
да се провежда, наистина, пестене на хартия. Също така, мотивите на другите
общини, за да закупуват таблети и да въведат, обаче електронно гласуване е така,
защото наистина да направят едно сериозно спестяване от разхода с хартия, който
председателят на Общински съвет Добрич, като вкарва докладна за да се закупуват
таблети, се мотивира, че те харчат 20000 лв. на година за разпечатване. Те са 41
съветника, ние сме 21. Със сигурност поне на половината на тях харчим. Едни 10 000
лв. спокойно се спестяват. Може би това е било смисълът да се дадат 6 600лв. за
таблетите и по 5 лв. на интернет, 23 таблета, още 1700 лв. на година, защото, ако ще
продължаваме да ги правим тези харчове за интернет за таблетите 1700 лв. на година
дайте да не правим харчовете за хартия или да махнем таблетите. Публичните
финанси трябва да се харчат разумно. Така смятах аз.
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Последно, досежно мотивите за измененията на възнагражденията. Аз ги
наричам компесаторни, тъй като след като няма да се раздават на хартия е съвсем
логично всеки общински съветник да бъде компенсиран по някакъв начин. Да не
търпи загуби и да има финансов ресурс, с който да си ги разпечатва по колкото си
реши.
На следващо място, г-н Филев, призна, че трудно. Той не го каза, но може да
признае, че трудно ще стигнем 70%, което е таванът, предвиден в закона. Законът е
въз основа на морала. Значи, ние не минаваме тези 70%, защото почти никой не може
да ходи на всички заседания на комисии и на сесии. Това няма как да стане. Няма как
да вземаме твърди суми. Ние не сме стигнали до тавана. Няма и да го стигнем. Не сме
толкова алчни. На следващо място, предпочетохме да ги дадем, като възнаграждение
на общинските съветници, вместо да ги плащаме на външна фирма за разпечатване,
мастило, хартия и така нататък. Когато ги дадем на общинските съветници, върху
тези възнаграждения се начислява данък общ доход и държавно обществено
осигуряване, по този начин част от парите пак се връщат в републиканския бюджет.
Не на последно място, нека да се има предвид, че много рядко съм присъствал на
комисия, която заседава един час. Това също е спекулативно. Седели сме и по четири
часа, но не е това въпросът. В комисията за помощи на граждани с отложени нужди,
първи пример. Сега, вие може да сте така ехидни, цинични. Това е ваше право. То
вашето време мина. Не нашето.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, имате още две минути.“
Изказване на Коста Владимиров
„Когато общинският съветник е в неплатен отпуск и не ходи на работа е
нормално да бъде компенсиран. Това е целта. Няма как да е алчност. Абсурдно е. Те
сумите са смешни. И не на последно място, общинският съветник следва да има
някаква относителна самостоятелност, за да се среща с избирателите си и изобщо да
може да провежда някаква активна политика, бидейки заинтересован. Очевидно вие
сте се погрижили за това, защото сте ни осигурили кола. Само, че ние не знаем, че
имаме и можем да я ползваме. Сега ще се заинтересуваме. Тази кола за две години е
навъртяла 40 000 км. Тепърва ще нищим кой ги е навъртял? Имаме и за другата сесия
работа. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, благодаря. Г-н Гичев, реплика ли е това? Заповядайте.“
Реплика на Христо Гичев
„Помолих, кмета на община Провадия, тогава да закупим за нуждите на
общински съвет Провадия лек автомобил – малометражен, икономичен, евтин лек
автомобил. Да, г-н Владимиров каза марката, модела, не му каза спецификациите.
Явно не се заинтересувал толкова много. Явно не се заинтересувал преди това какъв
автомобил имаше общински съвет Провадия. Беше дар от Областна управа град
Варна-Mercedes E320, бензинов двигател, 3200 кубика, бензин-газ, няколко пъти
катастрофирал. Смея да твърдя, че беше каросерията му бе напукана, лакът
крокодилска кожа от кита. Това беше. А, ако го кача в него да го повозим, нямаше да
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му бъде много приятно и може би трябваше да си прави застраховка живот.
Автомобилът беше купен за нуждите на общински съвет. Ще се върна малко в
началото, когато бях избран за председател на общински съвет. Съответно,
предполагам, че колегата Владимиров знае, че има Национална асоциация на
председателите на общински съвети в Република България. Аз съм единственият
председател на Общински съвет Провадия, това може да прозвучи като хвалба, който
е в управителният съвет на тази Национална асоциация на председателите на
общински съвети в Република България. Ние почти всеки месец се събирахме да
обсъждаме законите, които ще бъдат приети в Народното събрание и давахме нашите
становища. Този управителен съвет се събираше, заедно с контролния съвет, отделно
от това, в началото на общински съвет Провадия ми бе вменено задължението да
осъществявам срещи с жителите на територията на община Провадия и тези срещи
съм ги спазвал, аз и г-н Михалев, който вече не е общински съветник. Имах график,
тук повечето кметове са стари кметове. Те могат да ви кажат дали аз съм си спазвал
задълженията, дали, когато са ми са се обадили и извън графика съм присъствал на
тези срещи, винаги. Съответно организирах и обучение на общинския съвет,
семинари, аз пътувах с личния си автомобил като предоставях този автомобил на
общински съветници, които нямаха автомобили. Които не можеха, които щяха да
закъснеят. Този автомобил стоеше пред общината и в момента е пред общината. Така
ли е г-н Димов?
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, г-н Гичев, така е.“
Реплика на Христо Гичев
„Така е.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Само ви напомням, че репликата е в рамките на три минути.“
Реплика на Христо Гичев
„Г-н Коста Владимиров си позволи петнадесет минути да говори. Аз говоря по
същество. Само да кажа и нещо друго. Този автомобил навремето, малко преди да ми
изтече мандата, бяха пуснали достъп до обществена информация за представителни,
за километри навъртени и т.н. Твърдя и го казвам съвсем открито, че този автомобил
не е каран, не е ползван само от общински съвет Провадия. Автомобилът е използван
и от общинска администрация. Има пътни листи. Той е предоставен за нуждите на
общински съвет Провадия, но беше управляван и от общинска администрация.
Автомобилът е предоставен за нуждите на общински съвет Провадия. Това е, което
мога да кажа.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Не видях кой първи вдигна ръка. За реплика ли? Г-н
Владимиров. Г-н Филев, заповядайте.“
Кворум: 20 Общинският съвет Христо Гичев не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Изказване на Филчо Филев
“Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Владимиров,
14

Няма как да бъда репликиран за работата на предния общински съвет. Както
сега, в момента, кметът не се меси, така и аз не съм се местил и съм изпълнявал
решенията на общинския съвет. Наистина, първо за автомобила, когато г-н Гичев
попита има ли възможности в бюджета на общинският съвет. Да, имаше
възможности. Възнагражденията бяха много ниски тогава и автомобилът се купи.
Просто, бюджетът го позволи. По отношение на хартията. Искам да ви кажа, че
цялата издръжка на общинския съвет сигурно е 20 000 лв. за миналите години или в
този размер близък. Може да го проверите и хартията, като разход за общински съвет
едва ли е повече от три-четири хиляди лв. На фона на 193 000 лв. възнаграждения е
смешен като разход и като икономия. Пак казвам. Когато общинските служители
работят 160 часа, 80% от тях при 5 лв. на час, а другата - средната за цялата община,
ще го обобщя, е 6-7 лв. на час, възнаграждение от 150 лв. на час е неморално. И още
веднъж за хартията. До момента, четири месеца са минали, не знам дали има друг
съветник, освен мен, който иска материалите на хартия. Кой? Има ли? Двама сме от
нашата група. Не ти дават?”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Кворум: 21 Общинският съвет Христо Гичев присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други желаещи има ли? ”
Изказване на Филчо Филев
„Вижте, колеги. Аз се обръщам към вас сериозно и това поведение на мен не ми
харесва да се шегуваме с всичко. Не искам да мисля, че това отношение специално
към мен и към колегите от нашата група. Да ни се затруднява работата. Пак казвам,
един лев би струвало отпечатването на общината. Не повече. Един лев за всяка сесия
за всеки съветник, който би пожелал, ако сме, както сега стана ясно - трима. Това са 3
лв. Бъдете сериозни и отговорни. Общинският съветник, всеки, трябва да може да си
върши работата по начин, осигурен от ръководството на общинския съвет, защото
когато материалите се сканират - те излизат неясни, таблиците не могат да се четат.
Повечето случаи, даже и като се разпечатат, пак не се четат. Хубавото е, че примерно
аз ги вземам копирани от оригинала и са по-нормално, в по-нормално състояние,
защото, ако ние не можем да ги четем, а вие можете всъщност да ги четете, нещо
говори за двоен стандарт. Ако и вие не можете да ги четете, това говори да
несериозно отношение към материалите. Нека да бъдем сериозни. За 3 лв. на месец
или 5 лв. на месец икономия, е смешно, в случая да го обсъждаме. Даже и да губим
това време. За възнагражденията, аз ви казах, базата този месец, тази година, ще
порасне два пъти само с решението на централния бюджет. Защо трябва общинския
съвет още веднъж да си ги увеличава? Законодателя го е предвидил. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-н Филев, само да ви кажа нещо. Звеното по чл.29а, ал.1 от
ЗМСМА сканира тези материали. Изпраща на всички абсолютно еднакви материали.
Тук не трябва да се създава такова впечатление. Не е коректно. Г-жо Мустафова,
заповядайте.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,зам.-председател,
Общинска администрация, граждани, колеги,
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Аз няма да взема отношение за възнагражденията в момента, но ще взема
отношение за копирането. Когато получа материалите, аз също не мога, например, да
се справям добре, не съм на „ти” много с техниката. Отивам в „Дъгата“ и с парите,
които получавам, като възнаграждение си копирам материалите. Копират ми ги,
правят ми една папка и с тях участвам в заседания или на комисия. Днес просто не
съм си взела папката, но мога да покажа, мога да докажа с касови бележки, че ходя
постоянно в „Дъгата“ и ми ги принтират. Ако тези пари ние ги спестим за хартия, да
се направим един фонд тогава да подпомагаме някого. Не общината. Да подпомагаме,
например, някой в нужда или деца. Нещо, което е по-различно. За какво трябва да
спорим за нещо, което за мен е детско. Уважавам мнението на г-н Филев, но в крайна
сметка има си места - отиваш, принтираш ги, копират ти ги, плащаш пет лева или
три лева или десет лева и си идваш на сесия. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Мустафова. Г-н Филев, реплика. Пренебрегнах дамата зад вас.
Извинявам се, г-жо Драгнева.“
Реплика на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Мустафова,
Смисълът на този правилник е в детайлите. Правилници към законите се
правят, за да се уточнят детайлите. Към този правилник могат да се уточнят много
детайли още, освен предложеното от комисията. В самото начало сте написали и в
правилника го пише, ако го е имало и в стария правилник, че целта му е да улесни
работата на общинските съветници. Нали така? И тези мои предложения са точно в
този аспект - да бъде улеснена работата на общинските съветници. Ако това действие
с хартията, цели да попречи на общинските съветници в разрез с написаното в
правилника. Имате си мнозинство, можете да пречите.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател, г-н кмет,
Уважаеми колеги, присъстващи в залата,
На втората комисия аз зададох няколко въпроса. Не получих нито един
отговор. Отново искам да задам въпрос към г-н председателя. Има ли общински съвет
в Република България, на който в правилника да е записано - при желание на
общински съветник неговите материали да бъдат получени на хартиен носител да му
е забранено. И едно предложение искам да направя към предложението на г-н Филев.
Материалите на хартиен носител да бъдат доставени в рамките на работното време на
общинска администрация, понеже имаше опасение, че някои общински съветник
може да си иска материалите извън работното време.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Само да отговоря от място, за да не прекъсваме процеса. Г-жо Драгнева, не
мога да ви отговоря на въпроса дали има общински съвет и правилник в момента, в
който това нещо да е заложено. Не знам. Очаквате да сравним правилниците на 265
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общини? Това искам просто да ви кажа. В момента не можем да отговорим на
въпроса.
Г-н Атанасов, г-жа Пейчева искаше думата преди вас. Заповядайте, дамата ви
даде реда.“
Реплика на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Г-н Владимиров,
Възхищавам се на пледоарията, която направихте. Достойно е за съда, сигурно,
но аз имам един въпрос, който смятам, че няма да ви затрудни да ми дадете отговор.
И е свързан с разходването на публични средства. Нужно ли е? Въпросът ми е
следния: Нужно ли е общински съвет Провадия и неговите комисии да имат четирима
юристи? Кому е нужно? И се надявам, че сте направили запитване до председателя на
общинския съвет или до общинска администрация, какви възнаграждения получават
тези хора?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Въпросът към кого беше, г-н Атанасов? Г-н Владимиров, заповядайте. Не
знам, защо е към него въпросът.“
Изказване на Коста Владимиров
„Прав сте. И аз с изненада установих, че са станали четирима. Може би се
мултиплицират. Не знам. Иначе, за мен е гордост да ме консултират колеги, които
имат сериозни познания и без ирония, както и към г-н Филев, без ирония. Не ви
иронизирам. Тепърва ще се запозная със случая, така както с автомобила и с много
други неща, и ще ви дам смислен отговор, защото не знам общински съвет да има
правомощия да сключва договори, с който и да е. Юридически аз знам как е.
Общинският съвет не е правен субект. Той няма правосубектност. Той не може да
сключва договори. С никой не може да влиза в правоотношения. Той е едно много
странно тяло, докато общината е публично право на юридическо лице, което
съществува в правния мир и може да влиза в правни отношения, да сключва трудовоправни и респективно договори за услуги, тъй наречените граждански договори. И
този въпрос ще го разнищя, за да внимаваме как се харчат нашите пари на
провадийци, на всички парите ни.
Другото, което обаче не разбрах е как да кажем 100 страници по четири
стотинки правят около левче. Добре, мисълта ми беше, все си мислех, че сто
страници по четири стотинки са четири лв. Ако сега, както са 300 страници, са
дванадесет лв.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Изказване на Коста Владимиров
„Добре, може. Да, вашата идея беше - тук е по една стотинка. Така ли да
разберем? Добре, но не знам как се получава тази една стотинка? И затова все пак,
смятам ги четири лв. Ако ползваме външна фирма, която да доставя всичко хартията, мастилото и така нататък, пак ще излезе четири лв., според мен. Дребни
сметки. Аз съм „за“ да ги икономисаме тези пари. Тъй или иначе даваме 1700 лв. за
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интернет. Мисля, че е толкова. Или поне да спрем интернета и да махнем таблетите.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Пейчева, заповядайте.“
Изказване на Стефка Пейчева
„Благодаря, г-н председател. Ще направя изказване по постъпилото
предложение без да се шегувам. Във връзка с постъпилото предложение да остане
възнаграждението така както е в стария правилник, тъй като ние сме го преработили.
Искам да кажа, всъщност на всички присъстващи в залата, че възнагражденията са
такива от 2013 година. А сега сме 2020 година и когато говорим сега колко се
получава, трябва да кажем, че тези пари се получават от 2013 година от общинските
съветници вече 7 години. Възнаграждението, което е предложено да бъде променено,
цели подобряване мотивацията за участие в работата на общинския съвет. Поставя
пряко в зависимост от присъствието на общинските съветници, както на сесия така и
на комисии, участието им тяхното възнаграждение. Бих искала да кажа, че от 2000г.,
че инфлационния индекс според Националния статистически институт на България
от януари 2017 до януари 2018 година е 3%, а от януари 2018 до януари 2019година 4,2 процента. Възнаграждението, което се предлага да се промени - 3 процента, ако
смятаме, че средната брутна работна заплата за общинската администрация е 1000
лв., грубо, трите процента за 30 лв. Ето това е увеличението, което се предлага в
момента. Да кажем, че вече години, общинските съветници, получават
възнаграждение с 30 лв. по-малко.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-жо Пейчева. Заповядайте за реплика. Имайте предвид, че се
свършиха.“
Реплика на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Пейчева,
2013 година, условно ще говоря, базата, която е средната брутна работна
заплата в общината, примерно, ако е била 500 лв. сега е 1000 лв. Оттогава досега
възнагражденията на общинските съветници, на база стария процент, са нараснали с
50%. Те са се изменяли всяка година с увеличението на средната брутна заплата. Това
е факт. Икономически факт, който може да се провери в касата. Значи, ако 2013
година, базата, средната заплата е била 500 лв. - сега тя е 1000 лв. Възнагражденията
са пораствали не само с инфлационния индекс. Той е компенсиран. Прекомпенсиран
даже. Така че вашето убеждение в момента е грешно. Това, което казахте пред
общинския съвет и нашите съграждани. Законодателят се е погрижил. Той казва
процент от средната брутна заплата, а средната брутна заплата расте в някои пъти по
два пъти на година, както ще се случи тази година.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Филев.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми колеги,
Аз ще се върна към хартиеният носител. Аз мисля, че на всеки ни е ясно, че
нито разходите ще бъдат кой знае колко големи, ако дадем, как да кажа
предложението, нито пък спестяванията ще бъдат много големи, ако го откажем
предложението. Ще се опитам да се мотивирам защо. Защото самото предложение е
при поискване. На няколко пъти колегите казаха, че може би, поне досега практиката
показва, че много общински съветници не са заявявали, така, голямо желание за да
им се предоставят докладните на хартиен носител. Само че аз не можах да разбера предложението е да се предостави при поискване, да разбрах, но не е пояснено. По
какъв начин да стане? В какъв срок да стане? Затова молбата ми е, примерно, лично
аз, ако преценя, че как да ви кажа, да ви подкрепя с вашето предложение, трябва да
имам яснота - Кога, как и по какъв, как да го кажа, по какъв начин да стане, защото
при поискване да ми се предостави, някак си, има някакви неизвестни. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, имате право на две реплики. Заповядайте.”
Изказване на Филчо Филев
„Отговор.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н заместник-председател,
Моето искане за получаване материалите на хартиен носител беше направено
на заседание на общинския съвет. Искането е да се предоставят с разпращане на
материалите по електронен път като се получават от служителя в звеното или от
дежурния на общината. В много случаи материалите се остават при дежурния и
съветникът минава и си ги взема. По никой начин няма да бъдат извършвани никакви
други разходи освен отпечатването им на хартиен носител по себестойност.
Себестойността, пак казвам, на една услуга се състои от материалите и труда.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, отказвате ли се.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илчев,
Първо, искам само да вметна нещо. В този общински съвет, 2019-2023 година,
например, община Дългопол си намали възнагражденията като ги направи с твърда
стойност от 300 лв. Не мисля, че те работят по-малко от нас и това беше точно в знак
на протест, че предния мандат са вземани прекалено големи заплати от общинските
съветници. Това е едно вмятане. По принцип искам да отправя към вас едно
предложение. Направи ми впечатление, че в новия правилник в чл.85, алинея 2 е
премахнат срокът, в който се задължавала администрацията на общински съвет да
изготви протокола, подробния протокол от изминалото заседание. Искам да ви
предложа една промяна на текста, която да бъде - за заседанието на общинския съвет
се води подробен протокол от протоколчик, който е служител в звеното по член 29,
ал.2 от ЗМСМА, който се изготвят в срок от 5 дни от заседанието и се подписва от
него и се подписва от служителя от звеното, от председателя или заместникпредседателя в случая, когато замества председателя на общински съвет. Благодаря
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ви. Мисля, че е резонно, все пак, да имаме някакво правно основание, към което да се
отнесем, ако имаме възражения в 7 дневен срок от заседанието. Трябва да имаме и
материал, върху който да възразим.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Ще взема думата и аз.”
Кворум:19 Общинските съветници Мехмед Мехмедов и Анатоли Атанасов не
присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Слушах изказванията на всички от началото на разискванията по докладната.
Искам да ви кажа и моите мисли по въпроса. Възнаграждението на общинските
съветници, за изпълнение на служебните си задължения, са регламентирани в член 20
алинея втора от Правилника за организацията и дейността на общински съвет
Провадия, както и в член 34, алинея първа от ЗМСМА и гласи, че общия размер на
възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от
70 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за
съответния месец. В този смисъл предложението, предложените размери са в нормите
определени от закона, където те са регламентирани и на база на морал. Елементарна
сметка показва, че увеличението и заплащането на един съветник, който участва в
заседание на общински съвет и на една постоянна комисия би било 3% с новите
размери на увеличението или 30 лв. в парично изражение при средна брутна работна
заплата от около 1000 лв. на общинската администрация към момента. Ако участва на
две комисии, увеличението ще е 5% или 50 лв. Беше ми направено предложение. Бяха
направени предложения за твърди суми, където общинските съветници вземат
възнаграждение независимо от това дали присъстват или не на комисии, или на колко
комисии. Това предложение смятам за неморално. Не е прието от комисията.
Смятам, че към момента това е и стария начин, по който се изчислявали
възнаграждението това е по-правилния начин - за присъствие, за работа да бъдат
изчислени и възнагражденията. Един от мотивите за промяна в заплащането е да
бъдат компенсирани разходите на общинските съветници, които пожелаха да получат
докладни записки за сесията на хартиен носител. Разпечатването им ще бъде техен
избор и отговорност. При това положение община Провадия ще спести ценно
оперативно време и значителни средства за размножаване и разнос на материалите,
като ефектът върху околната среда от редуцираната употреба на хартия също не бива
да бъде пренебрегван. Да не забравяме, че скоро ще имаме и нова
високотехнологична зала. Гласуването ще е електронно и в този смисъл няма защо да
вървим назад. Трябва да вървим напред. Това, което казахте, г-н Филев, към вас се
обръщам, направихте и реплика към кмета, че кметът на общината взема 20 лв. на
час. Този размер на възнаграждението беше предложен в преден мандат и тогава не
беше определен като алчност. Просто като забележка. 20 лв. на час за кмета,
определяне като алчност, но те не са определени от сегашния кмет. Да току-що в 09.
57ч., казахте, че възнагражденията на общинските съветници в предходния мандат са
били ниски. Това го казахте току-що. Смятам, че 3 до 5% завишение не, че ще ги
направи високи, но ще покрие за материалите. Да, така е.
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Към г-н Гичев. Извинявайте, че толкова се забавих с отговора. Слушах всички
колеги. Относно правилника и комисията. В член 21, алинея трета от Закона за
местно самоуправление и местна администрация гласи - общинският съвет приема
правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. Това същото, като норма е
отразено в член 5, алинея втора от сегашния правилник на общински съвет. Тук ясно
пише, че общинският съвет приема правилник за организацията. Никъде не пише, че
той допълва, изменя. В този смисъл смятам, че решението е правилно. Това е моето
мнение. Вие си имате ваше.
Относно, защо общински съвет има четири юристи, както беше споменато
договорите не се подписват с общински съвет. Ние сме заварили няколко анекса от
миналата година, от предния мандат. На този въпрос мога да ви отговоря с документи
на следващата сесия или към момента, ако г-жа Катя Пеева има възможност да
отговори на този въпрос - Какви анекси сме заварили? Какви договори с юристи
имаме? Г-жо Пеева, моля, заповядайте след мен да отговорите. Това е колеги.
Г-н Гичев, заповядайте.“
Кворум:21 Общинските съветници Мехмед Мехмедов и Анатоли Атанасов
присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Христо Гичев
“Уважаеми г-н Димов,
Обръщам се към вас, понеже вие ми дадохте отговор. Нямам нищо против да
приемем нов правилник. Абсолютно нищо против нямам, но за да приемем нов
правилник има два варианта. Или някой общински съветник да входира докладна, с
която иска и предложи проект на нов правилник, или и ние да вземем решение за
сформиране на комисия, временна комисия, за изготвяне на нов проект за правилник
за организацията и дейността на общински съвет Провадия. Самата докладна изхожда
от вас за изменение и допълнение на вече съществуващия правилник да бъде, както
казахте вие, актуализиран с новото време. Кое е новото време и аз не го знам, но пак
ви казвам, нищо против нямам да бъде изготвен нов правилник. Въпросът е, че ние
сме приели решение по ваша докладна за актуализация и допълнение към
правилника, който е вече приет. Това искам да кажа само аз.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Очевидно не сте сме слушали внимателно, защото възнагражденията, които
изброих на общинска администрация, на кмета на общината, на продавачите в
магазините, на механизаторите, на работещите в заводите, те са за справка, за
сравнение с възнаграждението на час на общинските съветници. И пак казвам - 150
лв. на час си е огромна сума, а това, че тези три процента, които предлагате
допълнително, те не са само 30лв., а прогресията е геометрична. Вие предлагате 3%
върху увеличението, което се случва през годината на база на средната брутна
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заплата, а няма да коментирам, че това увеличение го предлагате, за да могат
общинските съветници да си разпечатат материалите. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Мехмед.“
Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Общинска администрация, кметове и кметски наместници, колегии,
За да спрем с този популизъм предлагам да прекратим дебатите и да преминем
към гласуване. Може би в последно изречение за тази докладна, не общинските
съветници досега са получавали максимума от възнагражденията, а други хора са
получавали максимум от възраждането. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Мехмед. Има процедурно предложение за прекратяване на
разискванията. Който е „за“, моля да гласува.“
Гласуване: „за“ - 20, „против“ - 1 , „възд.се“ - 0 Предложението се приема.
Давам почивка от 15 минути. Моля да формулирате всички предложения и
изказвания в писмен вид, за да може да ги гласуваме след почивката. Благодаря ви.“
Почивка от 10.30 до 10.45 ч.
Кворум: 21
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Моля за проверка на кворума.
Кворум: 21 общински съветници.
Уважаеми колеги,
Има постъпили четири писмени предложения по правилника. Три от тях, обаче
нямат записани имена от съветника, който ги предлага. Единият е на г-жа Димитрова.
два от г-н Филев и един от г-н Мехмедов. Първото предложение е на г-жа Елина
Димитрова. В процес на гласуване сме.
Подлагам на гласуване предложението на Елина Димитрова чл.85, ал.2 да
придобие следния смисъл: За заседанието на ОбС се води подробен протокол от
протоколчик, който е служител в звеното по чл.29а, ал.1 от ЗМСМА, който се изготвя
в пет дневен срок от заседанието и се подписва от протоколчика, председателя или от
заместник-председателя в случаите, когато замества председателя на ОбС.
Който е „за” така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“ – 7, „против“ – 5, „възд.се“ – 9 Предложението не се приема.
Подлагаме на гласуване предложенията на общинският съветник Филчо Филев.
Редът се мъча да определя. На общински съветник, който предварително е поискал
това, звеното по чл.29, ал.1 от ЗМСМА предоставя материалите на хартия от
канцеларията на ОбС в работно време.
Който е „за”, моля да гласува.
Гласуване: „за“ – 7, „против“ – 7, „възд.се“ – 7 Предложението не се приема.
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Другото предложение на г-н Филев. Размерът на възнагражденията на
общинските съветнции да не се променя.
Който е „за”, моля да гласува.
Гласуване: „за“ – 7, „против“ – 9, „възд.се“ – 5 Предложението не се приема.
Предложението на г-н Мехмедов в следния смисъл: Възнаграждението на
общинските съветници за заседание да се върне в стария размер от 21%.
Конкретното предложение в чл.19, ал.3, т.1 Общинският съветник получава за
всяко участие в заседание: т.1 да придобие следният смисъл: на общински съвет – 21
на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния
месец.
Това е старият размер на възнаграждение на общински съветник за посещение
на сесия.
Който е „за”, моля да гласува
Гласуване: „за“ – 13, „против“ – 4, „възд.се“ – 4 Приема се предложението.
Общинските съветници приеха предложението в чл.19, ал.3, Общинският
съветник получава за всяко участие в заседание: т.1 да придобие следният смисъл: На
общински съвет – 21 на сто от средната брутна работна заплата на общинска
администрация за съответния месец.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Останах с впечатлението, че сте за намаляване на възнагражденията.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
13 гласа „за”, 8 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 89
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“, мандат 2019-2023г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Отрицателен вот. Заповядайте, г-н Атанасов.”
Отрицателен вот на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Г-н Мехмедов,
Колеги,
Малко преди вашето предложение имаше предложение за намаляване на
възнагражденията както за постоянни комисии така и за временни, смесени комисии
и заседания на ОбС. Вие не го подкрепихте, а предлагате само за заседания на ОбС да
се намали с 1%. Каква ви е логиката? Логиката аз ще ви кажа каква е. Всички вие
участвате в по три комисии. Минимум в по три комисии и заседание на ОбС. Нали?
Не го очаквах от вас.”
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Отрицателен вот. Г-н Гичев, обяснение на отрицателен вот. Заповядайте.”
Отрицателен вот на Христо Гичев
„Обяснение на отрицателен вот. Не искам да ме причислявате към никоя
групичка и т.н., защото не се съобразих с абсолютно нито едно предложение.
Гласувах с „възд.се” на всяко едно предложение, направено както от групата на БСП,
както и от групата на ГЕРБ. Подробни доводи изложих в началото на разглеждането
на докладната защо считам, че е незаконосъобразно това решение. Затова гласувах
„против”. Считам, че комисията не е компетентна да изготви нов правилник. Не се е
съобразила с решението на ОбС. Затова гласувах „против”. Нямам нищо против да
бъде изготвен нов правилник, но не е това начинът. Не е тук начинът. Вариант.
Затова гласувах „против”.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев за отрицателен вот.”
Отрицателен вот на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Гласувах „против”, първо, защото съветниците от ГЕРБ не се съобразиха със
стандарта на живот в нашата община. Гласуваните възнаграждения от грубо 150 лв.
на час и повече са огромни. Второ, заради това, че общинският съвет, с така приетата
норма на чл.62, да няма възможност за отпечатване на материалите на хартия при
желание на общински съветник, възпрепятства работата на ОбС. В този смисъл,
имайки представа колко десетки хиляди листи хартия се разходват на шестмесечие,
мисля, че заявките се правеха на шестмесечие, ще се обърна писмено към кмета на
общината да разпечатват материалите на съветник, който желае, за да способстват
работата му. И се надявам, че кметът и канцеларията му няма да постъпят дребнаво
като ОбС.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви, г-н Филев. Г-н Мехмедов, на основание чл.73, ал.1 имате право
на пет минути лично обяснение, понеже бяхте репликиран. Добре. Не е репликиран,
но се обърнахте поименно към общинския съветник.”
Общинският съветник Анатоли Атанасов коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Чл.73, ал.1 от правилника на ОбС Провадия. Общинският съветник има право
на лично обяснение до пет минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично
или поименно. Личното обяснение се прави веднага след гласуването или в края на
заседанието. Обяснението на отрицателен вот пак е изказване.
Г-жо Драгнева.”
Отрицателен вот на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Няма да обяснявам вота си. Достатъчно аргументи чухме в тази зала. Искам да
направя един коментар. Има един стар български филм. Вярвам, че сте всички сме го
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гледали. Той се нарича „Да обичаш на инат”. За съжаление, през този мандат, в тази
зала най-вероятно ще станем свидетели да гласуваш на инат. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви, г-жо Драгнева.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, не може. Не се допуска реплика. Ако сме приключили с
обясненията на отрицателен вот, преминаваме към следващата точка от дневния ред.”
Дванадесета точка – Докладни записки
а/№226-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за продажба и утвърждаване на началната тръжна
цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ XXI /двадесет и едно/, в кв. 45 /четиридесет и пет/
по регулационния план на с.Тутраканци, общ.Провадия, обл.Варна с площ от
900кв.м. /деветстотин квадратни метра /, съгласно АОС №1923/22.01.2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Изказвания, питания, становища по
докладната записка?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 №6 – 90
1.Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.31,ал.1,т.1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет Провадия ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на
недвижим имот - частна общинска собственост на Община Провадия, съгласно АОС
№1923 от 22.01.2020г., вписан под №63, том I, дело №62, входящ регистър №190,
двойно входящ регистър № 190/22.01.2020г., в Служба по вписванията към Агенция
по вписванията при Районен съд-Провадия, находящ се в с.Тутраканци, общ.
Провадия, обл.Варна, а именно: Дворно място, цялото с площ от 900 кв.м.
/деветстотин квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/
XXI /двадесет и едно/, в кв.45 /четиридесет и пет/ по регулационния план на с.
Тутраканци, при граници на имота: улица, УПИ XII - 310.
2.На основание чл.33, ал.1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Провадия, определя
началната тръжна цена за имота по т.1, определена от лицензиран оценител в размер
на 3 008 лв. /три хиляди и осем лева/ за цялата площ от 900 кв.м., без включен ДДС.
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3.На основание чл.77 и сл. от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия, възлага на кмета
на общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
б/№229-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
и председател на постоянната комисия за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
В предложението за отпускане на еднократни помощи на граждани има
общински служител за втори път. Първият път допуснах, че новият зам.-кмет, който
е председател на комисията не се е запознал с бюджета на община Провадия. На
комисия, на която се обсъжда този материал казах на съветниците и на
администрацията, че в бюджета има предвидени 20 000 лв. за подпомагане на
общинските служители по колективния трудов договор и по КТ. Предложението ми
беше общинските служители да се вадят от общия случай за подпомагане на
граждани с неотложни нужди, защото по този начин скъсяват бюджетният кредит,
който е загражданите. Достатъчно голяма е сумата, предвидена в общинския бюджет.
Няма логика, при наличие на средства, специално общински служители те да ползват
помощи от средствата предвидени за граждани.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища? Г-жо Мустафова, заповядайте.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема администрация,
Колеги и гости,
Аз съм единствената в момента, общински съветник, от предния мандат, който
участваше в тази комисия. Направих си труда да направя справка на колко човека сме
дали към общината, служители. Те са двама. Това е тяхно право по общия ред да
подадат към нас заявление. Не е вярно.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Хюлия Мустафова
„Аз не мисля, защото и те са граждани на тази община. Когато имат
разходооправдателни доказателства, ние не можем да им откажем. Прави се
допитване дали на тези лица са дадени от „Социално подпомагане”, от
администрация и след като няма такива дадени пари, ние сме им отпуснали сума,
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която е според критериите на комисията. Мисля, че не ощетяваме нито общината,
нито гражданите, защото и те са граждани на община Провадия. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Мустафова. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми съветници,
Уважаеми г-жо Мустафова,
Смисълът на моето предложение е друг. Не знам. Не можахте да вникнете
ли?При наличие на двадесет хиляди лева, за общински служители за подпомагане по
Кодекс на труда и колективният трудов договор, логиката е да се използват тези
средства до изчерпването им. Другите да стоят. С другите средства да могат да се
подпомогнат повече граждани, защото чисто аритметично в един момент средствата
свършват, както ни беше обяснено миналата година. Ще излезе сега, че подпомагаме
двама общински служители за сметка на двама граждани. В края на годината може да
стане така, че двама граждани да нямат възможност да могат да бъдат подпомогнати
по този ред, а наличните средства за общински служители да стоят. Това е логиката.
Никой не казва, че нямат право. Естествено е, че имат право. Не случайно
законодателят в Кодекса на труда е задължил и всеки работодател е длъжен да се
грижи за персонала. На базата на тези ангажименти общината има, освен по Кодекса
на труда, а и по подписаният колективен трудов договор са предвидени тези средства.
Това е моята мисъл не, че нямат право. Имат право, разбира се, но може да се случи
ситуация, като в края на предната година. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Г-н Владимиров, заповядайте.”
Изказване на Коста Владимиров
„Да. Г-н Филев, разбрах каква е логиката. Има бюджетен кредит и тези
общински служители могат да бъдат подпомагани от общината по силата на
колективният трудов договор и КТ. Правилата за отпускане и критериите за помощи
на граждани с неотложни нужди няма точка съгласно, която ние можем да им
откажем, когато подадат заявление с мотив, че видите ли съгласно еди си коя точка,
тъй като вие подлежите на подпомагане по силата на колективния трудов договор и
КТ, ние, затова няма да ви дадем пари. Освен това, на нас не ни се казва кой е
общински служител. Това е задължение на администрацията. На трето място, аз няма
как да знам дали е получил парична сума от община Провадия на другото основание
и не знам дали ще получи, затова нямам морал да му откажа. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Владимиров. Други изказвания по докладната записка? 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 №6 – 91
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1. Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето К. Х. К., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №191/24.01.2020г.
1.2.На лицето Е. Б. С., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
100,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №186/23.01.2020г.
1.3.На лицето Н. Г. Ф., с адрес: …се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №189/23.01.2020г.
1.4.На лицето Б. М. А., с адрес:….. се отпуска парична помощ, в размер на
200,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №185/22.01.2020г.
1.5.На лицето Ж. С. Б., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №153/15.01. 2020г.
1.6.На лицето В. М. А., с адрес: …се отпуска парична помощ, в размер на 1
220,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №141/13.01.2020г.
1.7.На лицето Ц. Д. З., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
400лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №130/08.01.2020г.
1.8.На лицето И. И. И., с адрес:….. се отпуска парична помощ, в размер на
500лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №129/08.01.2020г.
2.Не се отпуска еднократна парична помощ, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г.:
2.1.На лицето Т. В. И., с адрес: ….. не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.7 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - приложеният разходооправдателен документ е за
избор на екип, Заявление №182/21.01.2020г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
в/№230-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия и
председател на постоянната комисия за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди, относно подпомагане лечението на лица с редки заболявания
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
28

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 №6 – 92
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия предоставя финансова помощ на детето В.
В. И. чрез законния му представител Т. М. Д. с адрес: ……., в размер на 167, 00 лв.
(сто шестдесет и седем лева), Заявление №183/22.01.2020г.
г/№231-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне правото на управление, стопанисване и поддръжка на моторно
превозно средство, предоставено от Министерството на образованието и науката, на
Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон
Велики“ гр.Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Към настоящата докладна записка има
нов проект за решение. Становища, изказвания, питания по докладната
записка?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 №6 – 93
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.17, ал.1 ,т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия :
1.Предоставя правото на управление, стопанисване и поддръжка на моторно
превозно средство марка „АКИА“, модел „Ултра Л 9“, 35+1 места, с регистрационен
номер В 0247 ТА, собственост на община Провадия, на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“
гр.Провадия, считано от 01.03. 2020г .
2.Разходите по превозване на учениците /възнаграждения и осигуровки на
персонала, горива и ГСМ, застраховки и поддръжка на автобусите и други/ да се
извършва за сметка на бюджета на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“, от предвидените
със Закона за държавния бюджет на Република България средства.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението.
д/№232-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
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„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Не успях да присъствам на постоянните комисии затова искам малко повече
разяснение да ми се даде, относно този проект, а именно - Кога община Провадия е
попаднала в картата на услугите за подкрепа в общността? Кога е пратена в община
Провадия поканата за участие? Да имаме повече яснота общинските съветници,
иначе сме „за” проекта.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Изказвате общо становище на групата, предполагам, на вашата група. Г-н
Янков, заповядайте.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация”
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,зам.-кметове,
Уважаеми общински съветници,
По отношение на питането. Процедурата е стартирала миналата година.
Община Провадия беше в резервните списъци, като допустима община по настоящата
процедура. Общо в девет общини е предвидено изграждането на такъв център за
грижи за възрастни хора с възможност за обслужване. През юни месец, миналата
година, общината е получила покана в качеството си на резервна община да потвърди
интереса си за включване. Изпратен е отговор, с който се потвърждава интереса за
включване по настоящата програма и това даде достатъчно основание на
управляващия орган община Провадия да бъде включена с допустимите общини за
кандидатстването по настоящата процедура. Проект не е изготвен. Настоящата
докладна това конкретизира, че в момента се подготвя проект, с който ще се
кандидатства в срока, в който е определен от управляващия орган.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация”, община Провадия
„Аз мисля, че го казах съвсем ясно. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Други 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 №6 – 94
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства с проектно предложение по
процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и
хора с увреждания“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
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2.Поема ангажимент за създаване на Център за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване.
3.До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнение на
настоящия проект, ще стартира създаването на съответната социална услуга.
4.Социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно
плащане от страна на Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в
растеж” 2014-2020.
5.Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по
проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно
плащане от страна на Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в
растеж” 2014-2020.
6.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за изпълнение на настоящото решение.
е/№233-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на средства за наградата на община Провадия на ХХVII-я
Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“,
Провадия 2020
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, питания, становища,
по докладната записка?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 №6 – 95
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.54, ал.1
от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Определя специална награда на община Провадия в размер на 500 /петстотин/
лева, която да се връчи на участник в ХХVII-я Национален конкурс за млади
инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“ Провадия 2020 по преценка на
журито и Председателя на Организационния комитет.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
ж/№244-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, находящ се в
землището на гр.Провадия, общ.Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Г-н Илчев, заповядайте.”
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Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Кметове,
Граждани на Провадия,
Както виждате в докладната записка, има интерес за наемане на около
четиридесет декара земя за складиране на тръби за изграждане на новия газопровод.
Началната тръжна цена за отдаване на имота под наем е определена от експертна
оценка на независим оценител при спазване на условията на Наредбата за реда за
определяне на цени за земеделски земи. Доколкото земеделската земя е най-ниска
категория, а именно десета категория т.е не е обработваема земеделска земя.
Размерът на определената цена за отдаване под наем е 766,67 лв. за месец.
Посоченият размер на наемната цена е ниска и затова предлагам на общинските
съветници да преценят, каква да бъде реалната цена, за да може община Провадия по
възможност за изкара повече средства отколкото е дадената цена от оценителя като
имат предвид за какво ще се използва тази земя и кой ще я използва. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н кмет.”
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми представители на местната власт,
Провадийци,
Ще предложа повишение на цената. Така предложената цена от лицензираният
оценител е пренебрежимо ниска - две стотинки на кв.м. Считам, че трябва да ценим
повече релефа и географското положение на общината. Очевидно, заявеният интерес
за възмездно ползване и наемане от страна на „Булгартрансгаз” е неслучайно, поради
което считам, че една цена, която би защитила интересите на общината и би
генерирала достатъчно приходи за каквито и да е разходи би била четиридесет
стотинка на кв.м., респективно правя следното предложение: т.2 Определя началната
тръжна месечна цена за имота по т.1, без „определена от лицензиран оценител”, това
да отпадне, да бъде в размер на 16 000 лв.,словом шестнадесет хиляди лева, за площта
от 40 дка, без включен ДДС. Допълнителен мотив за това е. Запознах се с тарифите
на „Булгартрансгаз” за ползване не на газопреносната им мрежа, на мрежа за оптични
кабели само там от точка до точка е 10 000 лв. без ДДС. Считам, че имат достатъчно
финансов ресурс, за да си позволят да заплащат тази наемна цена. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Владимиров. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Г-н Димов, на комисия аз мислех да се изкажа, но тази докладна не беше
предвидена в комисията по бюджет и финанси, а следващата, който е със същият
характер беше. Това е технически пропуск ваш и го коригирайте.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„От гледна точка на натоварването на общинските съветници.”
Изказване на Филчо Филев
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„По съществото на докладната. Искам да ви кажа, че съм запознат в детайли
със строеж на газопровода до българосръбската граница. По
стечение на
обстоятелствата съм канен на индивидуални срещи с „Булгартрансгаз”. Наистина
пари имат. Сега, въпросът е оттук нататък какъв наем да се определи. Аз мислех да
предложа на комисия две хиляди лв. на месец, но за мен същественото е друго. Аз
съм бил зам.-кмет при строителството на компресорната станция в Кривня и на
газоизмервателната станция и трасето с всички площадки от галата до Кривня. До
включването в националната газопреносна мрежа. Знам какво се случва с терените
след като заминат строителите. Рекултивацията на нарушен терен започва от пет лева
на кв.м. и стига до петдесет и пет лева каквато е определената от ПУДООС последна
референтна цена за рекултивация. В тази връзка предлагам на администрацията да се
съобрази с досега използвания подход от наемателите да се иска гаранция за
възстановяване на целостта на терена. ще дам пример. За едни тръби, които са
използвани повече от двадесет, тридесет години за корекцията на река Провадийска
ние взехме наем от хиляди левове. Не го помня точно колко и имаше гаранция за
изпълнение на договора също в хиляди левове, но мисля, че беше пет цифрена
сумата. Предлагам изменение на цената според решението на ОбС. Моето мнение е за
две хиляди лева на месец . Точка три - Определя гаранция от 10 000 лв. за изпълнение
на договора. Гаранцията трябва да е ясно, че е възстановима на контрагента на
общината по договор. Тя ще бъде или парична или банкова. Като си изпълни
задълженията и общината приеме с приемо-предавателен протокол терена средствата
и гаранцията ще бъде освободена. Това ще гарантира възстановяването на терена в
мига, в който е бил преди отдаването му под наем. Кое ме накара да се замисля? В
мотивите на докладната записка беше записано - складиране на тръбопроводи. Добре,
че кметът поясни - става дума за тръби. Няма да са тръбопроводи, защото
тръбопровода значи друго, но така или иначе и тръбите са изключително тежки на
тях може да бъде извършвана някаква интервенция на мястото дали бластиране, дали
допълнително облепяне със свой, вещество, което да ги предпази от корозия,някаква
допълнителна механична друга обработка. На терена ще има много и всякакви
отпадъци. Моето предложение е точка три да бъде - т.3 Определя гаранция за
изпълнение на договора в размер на 10 000 лв. Сегашната точка три да стане точка
четири. Предложението ми за наем е две хиляди лева като това, което аз предлагам за
размер на наема е съобразено с това, което сме правили до момента. Вярно, от
деветдесет и девета до две хиляди и трета година се отдаваха терени на „Булгаргас” и
на „Булгартрансгаз”, но трябва да бъдем реалисти в цената, която искаме. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, преди да седнете ще помоля да уточните тези две хиляди лева са на
месец за целия имот, както е написано, без ДДС.”
Изказване на Филчо Филев
„Две хиляди лева на месец начална тръжна цена за целия имот без ДДС.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Мехмедов, заповядайте.”
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
Аз също си направих труда да погледна договори, които са сключили
„Булгартрансгаз” и от моя опит, който имам в някои подобни проекти наемната цена
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средно върви между петдесет и шестдесет стотинки на кв.м. за чиста площ. Гледах
на Гугъл мапс и на този терен има частично и асфалтиране. Там съответно вече
цената отива нагоре. Заради това аз подкрепям предложението на г-н Владимиров,
колегата Владимиров. Естествено, трябва да се вземат предвид и тези еко норми,
които в някаква степен да защитят интересите и целостта на терена след
приключването на съответния проект. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Други изказвания?Няма. Предлагам да подложим на
гласуване предложенията така както са постъпили. Г-н Филев.”
Общинският съветник Филчо Филев оттегли от място предложението си за две
хиляди лева на месец начална тръжна цена за целия имот без ДДС.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на гласуване предложението на г-н Филев, което направи в точка
три да се определи гаранция за изпълнение на договора от 10 000 лв. Това става
новата точка три. Точка три да стане точка четири. Който е „за”, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 8 ,”против” - 0 ,”възд.се” - 13 Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Коста Владимиров за около осем
пъти по-висока цена от предложената, което, според мен, обезсмисля гаранцията,
защото с тази цена може да се свърши всичко.
В точка две да се определи начална тръжна месечна цена в размер на 16 000 лв.
без включен ДДС за целия имот. Това е месечна цена. Който е „за”, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 16 ,”против” - 0 ,”възд.се” - 5 Предложението се приема.”
Общинските съветници приеха предложението на г-н Коста Владимиров да се
определи начална тръжна месечна цена за целия имот в размер на 16 000 лв. без
включен ДДС.
Кворум:20 Общинският съветник Христо Гичев не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-15
„против“-3
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 15 гласа „за”, 3 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 96
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Приема решение за отдаване под наем за временно и възмездно ползване, за
срок от една година, чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване на 40.000
дка /югозападната част/ от недвижим имот частна общинска собственост, находящ се
в землището на гр.Провадия с ЕКАТТЕ 58503, Община Провадия, Област Варна, а
именно: Гори и храсти в земеделска земя, с площ 466 893 кв.м. /четиристотин
шестдесет и шест декара осемстотин деветдесет и три кв.м./, кат.X /десета/
съставляващ имот с идентификатор 58503.1.164/ пет, осем, пет, нула, три, едно, едно,
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шест, четири/, с номер по предходен план 000164 /нула, нула, нула, едно, шест,
четири/, м.АЙКЪНА, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска,
НТП Гори и храсти в земеделска земя, при граници и съседи: имот №58503.10.133; №
58503.1.120, №58503.10.138,№58503.1.128, №58503.1.851, №58503.1.4, №58503.1.139,
№58503.1.850; №58503.1.98, №58503.1.163, №58503.1.19, №58503.1.871, №58503,
1.144, №58503.1.159, №58503.1.2, №58503.1.123.
2.Определя началната тръжна месечна цена за имота по т.1, в размер на 16 000
лв. (шестнадесет хиляди лева) за площта от 40.000 дка, без включен ДДС.
3.Възлага на кмета на общината организирането на процедурата, свързана с
провеждането на търга за гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Кворум:21 Общинският съветник Христо Гичев присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
з/№245-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна цена на земеделски
недвижим имот-частна общинска собственост в землището на село Кривня,
общ.Провадия
Кворум:19 Общинските съветници Анатоли Атанасов и Милена Драгнева не
присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Изказвания, становища, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Кворум:21 Общинският съветник Милена Драгнева влезе в залата в решим на
гласуване на общинските съветници и при изчитане на името гласува по докладна
записка вх.№245.
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гичев.“
Изказване на Христо Гичев
„Ще помоля да бъде заличена г-жа Драгнева от гласуването на настоящата
докладна записка. Тя не присъстваше на разискванията. Влезе в режим на гласуване.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Христо Гичев
„Няма никакво значение. Трябва да присъства в залата.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ще бъде отбелязано. Въпрос към юристите: Има ли проблем г-жа Драгнева да
гласува?”
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Юридическият консултант на ОбС отговаря от място в залата, че съгласно
текста на чл.84, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия,
когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, веднага
след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде
повторено.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Реално да приемем, че г-н Гичев, оспорва гласуването”
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Общинският съветник по собствено убеждение оспорва. Ако колегите са
съгласни, можем да прегласуваме.”
Общинските съветници и присъстващи граждани коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„В протокола ще го пише, че г-жа Драгнева е влязла в залата в режим на
гласуване. Беше в залата и тя гласува. Протоколът се изготвя в момента. Моля
гражданите в последната точка ще ви дадем думата да си кажете съображенията.”
Ще ви помоля да подложим настоящата докладна на прегласуване. Г-н Гичев,
оспорвате ли гласуването?”
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз ви предлагам да го гласуваме, за да сме на чисто и да сме сигурни. Не
можем да отнемем гласа на общински съветник.
Който е „за” така направеното предложение за проект за решение, моля да
гласува.”
Проведено е повторно поименно гласуване и е обявен резултат:
Кворум:21
„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 №6 – 97
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и
чл.50, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Провадия:
1.Приема решение за отдаване под наем за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване недвижим имот, находящ си в землището на село Кривня,
ЕКАТТЕ 39829, община Провадия, област Варна, а именно: нива с площ 44, 880 дка.,
/четиридесет и четири декара осемстотин осемдесет кв.м./с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория 9 /девета/,
местност Стърмост, съставляваща поземлен имот с идентификатор 39829.78.14 /три,
девет, осем, две, девет, точка, седем, осем, точка, едно, четири/ с номер по предходен
план 000014,при граници и съседи:39829.78.15, 39829.78.13, 39829.78.12, 39829.78.48.
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2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 13.00 лв./дка. за година, съгласно
Приложение №3 към Тарифа на началните цени за предоставяне под наем на
земеделски земи и трайни насаждения.
3.Възлага на кмета на общината организирането на процедурата, свързана с
провеждането на търга за гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Кворум:20 Общинският съветник Иван Иванов не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
и/№246-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост за
разполагане на РИЕ
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Янков, заповядайте.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация”, община Провадия
„От името на вносителя оттегляме докладната.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Докладна записка с вх.№246 е оттеглена от вносителя.”
й/№247-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за даване на съгласие за издаване на разрешение за
временно ползване на земеделски земи, собственост на Община Провадия за
проучване на строителни материали в площ „Петров дол“, разположена в землището
на с.Петров дол, общ.Провадия, обл.Варна, съгласно Разрешение №498 от 9.04.2019г.
и сключен договор с Министерство на енергетиката от 08.07.2019г.
Кворум:21 Общинският съветник Иван Иванов присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Има нов проект за решение.
Становища, изказвания, питания по докладната записка има ли? Г-н Атанасов,
заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Колеги,
Искам да знам какво е становището, относно докладната записка на общинска
администрация. Второ, не виждам кметският наместник на с.Петров дол тук ли е?Да.
Проведено ли е обсъждане в населеното място, че ЗСК „Девня” иска да наеме терена
и кога? Ако е проведено, протокол има ли?”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, кметът на село Петров дол да даде отговор по така направеното
питане.”
Изказване на Кремена Митева - кметски наместник на с.Петров дол
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„Аз доколкото разбрах това е от 2019г. Аз не съм запозната с това. Аз съм
отскоро от два, три месеца.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Кремена Митева - кметски наместник на с.Петров дол
„Да. Запозната съм, но всъщност не са идвали, както казахте от Девня.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Доколкото аз си спомням, предният мандат, беше проведено такова от кмета
на село Петров дол, имаше такова обществено обсъждане, ако не ме лъже паметта.
Представителят на ЗСК ”Девня” иска да получи думата. Няма нужда от разрешение.
Има ли нужда от гласуване? Не е вносител. Моля да гласуваме да дадем думата на
представителя на ЗСК ”Девня”. Който е „за”, моля да гласува.
Гласуване:„за”-21, „против”-0,”възд.се”-0 Предложението се приема.
Заповядайте.
Изказване на Румен Роев-зам.-изпълнителен директор на ЗСК „Девня”
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми присъстващи,
Ние сме фирмата, която ще направи проучване на залежи на варовиков
материал. Ще се направят четири или пет ядки от сто милиметра, които ще се извадят
и в София от специалисти ще се направят физикохимични изследвания за годността
на материала за използването му за бетонови или асфалтови смеси. Всички
документи, които са подписани с Министерството на енергетиката, включително и
документите от РИОСВ Варна ние сме ги подали. Има такава преписка, която е
дошла общината и се намира в набора документи в РИОСВ.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други въпроси към представителя? Само да се представите с две
имена, за да може да влезе в протокола.”
Изказване на Румен Роев-зам.-изпълнителен директор на ЗСК „Девня”
„Казвам се Румен Роев-зам.-изпълнителен директор на ЗСК„Девня”.За двадесет
и пет човека работни места на първия етап ще се открият за община Провадия. Ние в
момента сме инвеститори. Тук имаме инсталация, на която ползваме също работници
от община Провадия. Смятаме да се инвестира в общината.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Въпроси. Г-н Илчев, имате ли въпроси? Не. Някой друг, въпроси? Г-н Роев,
благодаря. Заповядайте, г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Роев,
Уважаеми г-н Димов,
Прав бяхте, че през 2019г. два пъти имаше същият проект за решение, но тогава
две от групите в общински съвет отхвърлиха идеята или инвестиционното намерение
на ЗСК „Девня”. Сега се запознах със становището на постоянните комисии. Там
всички от присъстващите са гласували „за”, което ме радва, че за няколко месеца
съветниците са сменили мнението коренно. Същото беше и юли месец. Същото беше
и септември месец, когато тези докладни бяха обсъждани. Работните места бяха
разяснени лично от управителя на ЗСК „Девня”, но тогава, дано да бъркам, че не е
било популизъм, групата на ГЕРБ да гласува „против”.”
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Драгнева, заповядайте.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Г-н председател,
Искам само да ви напомня, че вторият път, когато не мина тази същата
докладна причината беше зададен въпрос от колега общински съветник - Имало ли е
обществено допитване в село Петров дол? Отговорът тогава на кмета беше
отрицателен. Имало е разлепено съобщение.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Понеже стана дума за предния мандат, само да поясня. Общинските съветници
от нашата група, без да споменаваме факти, в голямата си част са различни, нови
хора и не са били запознати с тази докладна. Сега за първи път я виждат. Няма как,
общински съветници предния мандат, четири човека са били само от нашата група,
сега да прехвърляте някаква отговорност върху тях. Не е правилно. Четири човека от
21 не могат да вземат сами решение. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания? 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 №6 – 98
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 и чл.29, ал.1 от
Закона за опазване на земеделските земи и чл.596, ал.2 и ал.3, т.2 и чл.56, ал. 3 във
връзка с ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,
Общински съвет Провадия :
1.Дава съгласие за временно ползване на част земеделски земи, находящи се в
землището на с.Петров дол, община Провадия, собственост на Община Провадия за
срока на Разрешение №498 от 09.04.2019г. на Министерство на енергетиката, както
следва:
-25 кв.м за сондаж №1, и подход с площ от 236 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.11.73 по КККР, с номер по предходен план 000005 с обща
площ от 35.323 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат.
10.
-25 кв.м. за сондаж №3 и подход с площ от 80 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.11.73 по КККР, с номер по предходен план 000005 е обща
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площ от 35.323 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат.
10.
-25 кв.м. за сондаж №2, и подход с площ от 442 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.10.33 по КККР, с номер по предходен план 000002 с обща
площ от 62.226 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат.
10.
-25 кв.м. за опитно добивен участък, и подход с площ от 64 кв.м. в поземлен
имот с идентификатор №56143.10.33 по КККР, с номер по предходен план 000002 с
обща площ от 62.226 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат. 10.
-25 кв.м. за сондаж №4, и подход с площ от 116 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.15.71 по КККР, с номер по предходен план 000004 с обща
площ от 13.608 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат. 10
за срока на Разрешение №498 от 09.04.2019г. на Министерство на енергетиката.
2.Дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска
земя, предвидена за подход за срока на Разрешение №498 от 09.04.2019г. на
Министерство на енергетиката, както следва:
-подход с площ от 236 кв.м, в поземлен имот с идентификатор №56143.11.73
по КККР, с номер по предходен план 000005 с обща площ от 35.323 дка с начин на
трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат. 10.
- подход с площ от 80 кв.м, в поземлен имот с идентификатор №56143.11.73 по
КККР, с номер по предходен план 000005 е обща площ от 35.323 дка с начин на
трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат. 10.
- подход с площ от 442 кв.м, в поземлен имот с идентификатор №56143.10.33
по КККР, с номер по предходен план 000002 с обща площ от 62.226 дка с начин на
трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат.10.
- подход с площ от 64 кв.м, в поземлен имот с идентификатор №56143.10.33 по
КККР, с номер по предходен план 000002 с обща площ от 62.226 дка с начин на
трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат.10.
- подход с площ от 116 кв.м, в поземлен имот с идентификатор №56143.15.71
по КККР, с номер по предходен план 000004 с обща площ от 13.608 дка с начин на
трайно ползване: пасище, местност „Новините“, кат.10
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на настоящото решение.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Давам почивка от 15 минути.“
Почивка от 12.15 до 12.30ч.
Кворум:21
к/№248-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на схема за поставяне на преместваем
обект – вендинг автомат на територията на град Провадия, Централна градска част
УПИ V-парк, кв.59
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
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„Допълнения от страна на вносителя има ли?Няма. Изказвания, питания,
становища по докладната записка има ли?Г-н Мехмедов, заповядайте.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
За тези, вендинг машини, които се поставят имахме дебати в самите комисии.
Аз лично, гласувах „за“, но според мен е добре да помислим в тази насока, защото се
случва на всяка една сесия да гласуваме по четири, по пет, по четири по пет. Изказаха
се мнения, че самите вендинг машини по някой път пречат. На неподходящи места са
положени. Самото захранване с електроенергия по какъв начин става? Пречат ли на
самите стълбове? Някъде има струпване на много вендинг машини. По този начин,
поне изказвам мое мнение, да не на тази сесия, но да помислим в тази посока и да
погледнем - къде може да се сложат, къде може да има струпване, дали пречат или не
пречат и да положим някакви основи на тези вендинг машини. Имаше дебати от
всички групи. Не казвам определена някоя група. Заради това, това ми е
предложението. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Смятам, че вашето предложение има основание. Други
предложения? Ако няма други становища, изказвания и питания, предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 99
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от
Наредба №3 на ОбС Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на Община Провадия,
Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува Схема за разполагане на преместваем обект – петно от 1 м2 ,
находящо се в близост до жилищна сграда /пред заложна къща „Сейнт голд“, срещу
бар „Оазис“ и Инвестбанк АД/ за поставяне на преместваем обект за търговска
дейност – кафеавтомат.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
л/№249-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на схема за поставяне на преместваем
обект – вендинг автомат на територията на град Провадия, ул.“Генерал Манзей“ №2,
гр.Провадия, през УПИ VI-631, кв.35
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка има ли?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
41

Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
20гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 100
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от
Наредба №3 на ОбС Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на Община Провадия,
Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува Схема за разполагане на преместваем обект – петно от 1 м2,
находящо се на ул.“Генерал Манзей“ №2, гр.Провадия, през УПИ VI-631, кв.35за
поставяне на преместваем обект за търговска дейност – кафеавтомат.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
м/№250-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на допълнение към схема №25 за
поставяне на преместваеми обекти на територията на град Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 101
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от
Наредба №3 на ОбС Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на Община Провадия,
Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува Схема за разполагане на преместваем обект – петно от 1 м2 ,
разположено до петно №3 от схема №25 за поставяне на преместваеми обекти,
находящи се в УПИ V-за озеленяване, кв.9 за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност – кафеавтомат.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
н/№251-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на план-схема за поставяне на
преместваем обект – вендинг автомат на територията на село Блъсково
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 102
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от
Наредба №3 на ОбС Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на Община Провадия,
Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува Схема за разполагане на преместваем обект – петно от 1 м2 ,
разположено на площадната пространство пред сградата на читалището в с.Блъсково
за поставяне на преместваем обект за търговска дейност – кафеавтомат.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
о/№252-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на план-схема за поставяне на
преместваем обект – вендинг автомат на територията на село Петров дол
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„ Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми г-н Илчев,
Във всички, в повечето искания пише за вендинг автомати, а решението е за
кафеавтомати. Не знам. Мисля, че са различна машините и квадратурата от 1 кв.м. не
знам дали стига за вендинг автомат. Но всички решения са за кафеавтомати, а
исканията са за вендинг автомат.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Моля за становище юристите кафе автомата тип вендинг автомат ли е?
Вендинг автомат, според мен, означава автомат за продаване. Прав сте, дали петното
ще стигне за този автомат? Те искат 1 кв.м.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация”, община Провадия
„Съгласно искането на хората, което е отправено, става въпрос за кафемашини.
За поставянето на кефемашини, на така или иначе ние определяме размер до 1 кв.м.,
където може да се побере и вендинг автомат и кафемашина. И петте докладни са за
кафемашини.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Мнението на председателя е, че ако искат един квадрат - това им отреждаме.
Реално могат да сложат вендинг автомат, кафеавтомат. Други изказвания, питания,
становища 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 №6 – 103
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от
Наредба №3 на ОбС Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на Община Провадия,
Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува Схема за разполагане на преместваем обект – петно от 1 м2 ,
разположено на тротоарното пространство пред УПИ I-226, кв.37 по плана на
с.Петров дол за поставяне на преместваем обект за търговска дейност – кафеавтомат.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Янков,
Казахте, че всички искания са за кафеавтомати, но самото искане за Блъсково е
за вендинг автомат, ако мога да го разчета, но точно така си пише. Решението е за
кафеавтомат. Затова казах да се прецизират, за да може да се вземе правилното
решение. За какво се отдават?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Вендинг от английски е продажба. Автомат си е автомат. За мен, кафемашина
е по-стеснено понятие на вендинг автомат, защото кафемашината е вендинг автомат.
Не знам, администрацията как ще го коментира, но с даване на разрешение за
вендинг автомат, ние реално даваме разрешение и за кафеавтомат.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, заповядайте за коментар.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация”, община Провадия
„Пак ще кажа. Исканията са за кафемашини. Кафемашините са с размери 60 см.
на 60 см., което не ни позволява да дадем под наем по-малко от 1 кв.м. И в петте
случая, повтарям, става въпрос за поставяне на кафемашини, а не автомат за храни
или закуски.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, благодаря. Г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Точно това исках да обясня, г-н Янков. В едното искане става въпрос за
вендинг автомат. Ясно го е написал човека. Вендинг, други са за кафемашини.
Проблемът ще е, ако този 1 кв.м. не му стигне за да сложи вендинг за храни.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Едно уточнение. Размери на вендинг машини за студени напитки и храни.
Височина 1700 мм., ширина 717 мм., дълбочина 874 мм., тегло 200 кг. Смятам, че би
се събрал автомат на това място.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Общинският съвет взема решение за поставяне на кафеавтомат. Търгът ще
бъде обявен за кафеавтомат. Как може да се яви някой друг, да постави друга
машина, която отговаря на квадратурата? Не може. Нали? Тогава.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Вендинг автоматът е по-разширеното понятие. Аз го казах. Юристите, ако
искате да разясните на микрофон.“
Юридическите консултанти на ОбС Провадия и общинските съветници
коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ние приехме решението. Процедурно влязохме в коментар. Ако има някакво
разминаване, ще се направи наново искане и ще го прегласуваме.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Кворум: 20 Общинският съветник Христо Гичев не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Вносителят ще промени ли решението по някакъв начин. Гласувано е. Ако се
наложи, ще я прегласуваме наново. Ще се внесе наново. Разбрах, г-н Атанасов, може
би имате право. Ще видим каква е ситуацията.“
п/№253-Докладна записка от Димо Димов - председател на ОбС Провадия,
относно приемане на доклад за състоянието на Системите за финансово управление и
контрол /СФУК/ за 2019г. и въпросник за самооценка на Системите за финансово
управление и контрол /СФУК/ на „МБАЛ Царица Йоанна - Провадия“ ЕООД
гр.Провадия, ЕИК 000090033
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Имаме представители на болницата – г-жа
Лилкова. Няма допълнения.Становища, изказвания, питания по докладната записка
има ли? 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 №6 – 104
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3,ал.3 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредбата за
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формата, съдържанието, реда и начина за представяне на информация по чл.8 ал.1 от
ЗФУКПС, Общински съвет Провадия:
1.Приема Доклад за състоянието на Системите за финансово управление и
контрол /СФУК/ на „МБАЛ Царица Йоанна - Провадия“ ЕООД, гр.Провадия за 2019г.
и Въпросник за самооценка на Системите за финансово управление и контрол
/СФУК/ на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ за 2019г.
2.Възлага на председателя на Общински съвет Провадия да представи на Кмета
на Община Провадия Доклада за състоянието на Системите за финансово управление
и контрол /СФУК/ на „МБАЛ Царица Йоанна - Провадия“ ЕООД, гр.Провадия за
2019 г. и Въпросника за самооценка на Системите за финансово управление и
контрол /СФУК/ на „МБАЛ Царица Йоанна - Провадия“ в срок до 28.02.2020год. за
изготвяне на окончателен доклад за СФУК до Министъра на финансите.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението.
Кворум: 21 Общинският съветник Христо Гичев присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
р/№275-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за издаване на запис на заповед от община Провадия в
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД
50-49 от 13.06.2018 година за проект №19-19-2-02-18 от 31.08.2017г., сключено
между Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол,
Провадия“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, питания, становища,
по докладната записка 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 №6 – 105
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл.7 и чл.28 от Наредба № 1 от
22.01.2016г., за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. и Споразумение №РД50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на
стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. за Проект №19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и
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Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”,
седалище и адрес на управление с.Ветрино, ул.”Г.С.Раковски” №26, ЕИК по
БУЛСТАТ 175853426, представлявано от Димитър Колев Димитров, Общински съвет
Провадия реши:
1.Упълномощава Кмета на община Провадия д.т.н инж.Жоро Иванов Илчев
да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 38 912,87 лв. (тридесет и осем хиляди
деветстотин и дванадесет лева осемдесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 %
от авансово плащане по Споразумение №РД50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на
стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. за Проект №19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между
Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
2.Възлага на Кмета на Община Провадия да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за
Водено от общностите местно развитие №РД50-49 от 13.06.2018 г., сключено между
Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” и
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за
календарната 2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
с/№276-Докладна записка от Димо Димов - председател на ОбС Провадия,
относно удължаване срока за връщане на допълнителни парични вноски от „МБАЛ
Царица Йоанна - Провадия“ ЕООД, гр.Провадия, ЕИК 000090033
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнение от страна на вносителя, описани са в самата докладна
мотивите, че досега заемите са били парични вноски от 150 000 лв. и 40 000 лв. Това е
като коментар към докладната. Изказвания, Становища, питания, становища по
докладната записка има ли?Г-н Гичев, имахте коментар на работната група. Ако
искате да го коментирате.“
Изказване на Христо Гичев
„На работната група бяхме подведени, защото беше споменато, нямаше ги
решенията пред нас, не бяха ни предоставени, и се говореше за заем. За заем, а не за
паричните вноски. Впоследствие, снощи, когато ми бе изпратена докладната на
имейл, се оказа, аз лично извадих решенията от ОбС, от сайта на ОбС Провадия, и се
оказа, че това действително са паричните вноски, които сме дали към община, към
„МБАЛ Царица Йоанна“. Затова бях направил едно предложение на тази комисия –
заемът, както ми казахте вие, че сме предоставили на общината, на „МБАЛ Царица
Йоанна“, извинявам се, да ги трансформираме в парични вноски. Но впоследствие,
когато видях докладната, извадих си решенията, се оказа, че това са парични вноски,
които сме дали поради временна необходимост на „МБАЛ Царица Йоанна“. Нямам
нищо против тая докладна. Ще я подкрепя и смятам, че е редно да я подкрепим
всичките. Касае се за болницата. Така или иначе виждаме управителят беше на
комисията, главния счетоводител беше на комисията, госпожа Лилкова, която е в
залата и тя беше на комисията, старшата сестра и тя беше на тази комисия на тази
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среща. Ние видяхме какво е положението на болницата. Действително, аз ще
подкрепя тази докладна. Коментарът ми и предложението ми в комисията, която
беше в понеделник, беше за съвсем различно нещо, защото аз се заблудих или бях
заблуден, че се касае за отпуснатия заем от община Провадия към „МБАЛ Царица
Йоанна“. Не стана ясно, че това е паричната вноска, която ние сме предоставили на
„МБАЛ Царица Йоанна“ затова ще подкрепя тази докладна. Смятам, че е хубаво
всички да я подкрепим.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви г-н Гичев. Други коментари по докладната записка? Г-н Филев,
заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Болницата е тежък проблем и изключително важен. Август месец е след
няколко месеца и тук апелирам, администрацията и председателят на общинския
съвет, да не правят повече такива работни срещи неподготвени, да не се случва да си
губим времето, както г-н Гичев каза, да се взима някакво решение, което после да се
оказва, че не трябва да е точно такова. Същественото е, че присъстващите
представители на администрацията там казаха, че те също отчитат този разход на
общината като заем. Ако си спомням, така беше. Нали така беше? Срещу вас стояха
представителите на администрацията. Те казаха, че отчитат тези средства като заем.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Възприятието на ръководството на болницата.“
Изказване на Филчо Филев
„Не на ръководството на болницата. Говорим на администрацията. Срещу вас
стояха Катя Пеева-главния счетоводител и юрисконсулта.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, ако искате задайте въпроса към гл.счетоводител.“
Изказване на Филчо Филев
„Аз го задавам, но няма никой. Същественото, да продължа, е да се изработи
стратегия. Аз не случайно на тази среща казах – Идва се поне с няколко подготвени
варианти, които се обсъждат от страна на този, който организира срещата.
Информацията, която кметът има следва да я сведе до знанието на общинските
съветници, защото той каза, че ще проведе среща с Министъра на здравеопазването
още на публичното обсъждане. Министърът е бил преди няколко дни във Варна.
Може да има такава среща. Може да няма. Ние нямаме, но органът за управление на
дружеството е Общо събрание. Общо събрание е общинският съвет. Той трябва да
разполага с цялата информация. В следващите няколко месеца следва да получим
цялата информация и да се изработи ясно и стройно решение за подпомагане на
дружеството. Там казах още нещо. Декември месец много общини са подпомогнали
лечебните си заведения. Същото е направила и община Варна. Следва тези решения
да бъдат проучени дали отговарят на закона, или не. Може ли да се възползваме или
не. Когато се съберем на каквато и да е среща, да има ефективност. Това е моят апел.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви за така направеното предложение. Г-жо Мустафова,
заповядайте.“
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Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми колеги,
Във връзка с изказването на г-н Филев аз искам да кажа нещо. Поканата за
работната група я получихме на 14 февруари. Работната група беше на 24. Имахме 10
дни да се подготвим. Работната група, не мисля, че трябваше да има подготовка от
страна на администрацията, в лицето на кмета или на председателя на общинския
съвет, защото искането е от управителя на болницата, д-р Неделчев, където пише във
връзка с горното ви предлагаме да се събере работна група, която да обсъди варианти
за евентуално прощаване или разсрочване на задълженията ни към принципала на
търговското дружество или обсъждане. Ние не сме се събрали, работната група, да
вземем решение. Просто, беше идеята да се видят варианти, да се дават предложения
от страна на общински съветници, от страна на администрацията. Моите уважения
към вас, г-н Филев, но идеята за работната група е много добра, защото всеки си даде
предложението, вариантите. Въпросът беше дали ще стигнем до някакъв консенсус
или решение, така че за мен, специално работната група, си свърши работата.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми колеги,
Провадийци,
Оттова, което изчетох като фактология разбрах, че болницата все едно черпи
някакви привилегии от това, че сте оформили дадените парични суми не като заеми, а
като допълнителни парични вноски. Аз разлика не виждам, защото и двете подлежат
на връщане. Даже практиката на НАП е при ревизии на такива търговски дружества и
такива ревизионни актове се потвърждават от административните съдилища,
начисляват и лихва, възнаградителна лихва, не законната след падежа, а все едно, че е
допълнителната парична вноска е скрит заем. Тези пари ще трябва да се връщат,
защото противен случай попадаме под ударите на другите контролни държавни
органи. Не можем да позволим общината да носи тежки санкции. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Г-жо Пеева, заповядайте.“
Изказване на Катя Пеева-нач.-отдел „Финанси и бюджет“, община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Това, което го дадохме като временно безлихвен заем и паричната вноска, и
сега тази парична вноска, която се дава, ние сканираме решенията на общинския
съвет и ги предоставяме в Министерство на финансите, където се води регистър за
дълг. Дали е парична вноска, или е заем те го водят като дълг. Това искам да поясня.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ще взема отношение.”
Изказване на Димо Димов
„Първо, да отговоря на г-н Гичев. Вземам отношение по докладната. Работната
среща беше предизвикана по желание на ръководството на болницата и смятам, че не
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беше лоша идея. Обсъдиха се варианти. Обсъдиха се и неработещи варианти, разбира
се. Не всички варианти са работещи, но не смятам, че предложението това, което г-н
Филев каза, че е била безпредметна и нямало нужда. Едва ли не оставам с едно
усещане, че не искате, общинските съветници, да участват във формирането на
решенията, в изготвянето на самите решения как общинският съвет трябва да реши
какво да прави с общинската болница. Това е причината за тази среща и смятам, че тя
си свърши работата. Не може да очаквате, че проблем, който е съществувал с години
да бъде решен на една среща за 10 дни. Проблем, който през последните десет години
го има, а може би и повече. Няма как общинският съвет за го реши в тези 10 дни, но
това е едно добро начало. Относно г-н Гичев, това, което казахте на работната среща
- предложението да се преобразуват в парични вноски двата заема, което към
момента сте бил, така да кажа, сте се объркал, заблуден, че са били заеми. С решение
от втори март 2018 година на общински съвет Провадия сме предоставили 40 000лв.
парична вноска и отдолу подписан като председател сте вие. Също с решение от 11
февруари 2019 година сме предоставили другата парична вноска от 150 000 лв. и пак
председател сте били вие. То не е толкова назад това нещо. Предложението, което
направихте тогава на срещата в момента няма как да сработи. Това ми е като
разяснение по докладната. Искам да ви кажа, че трябва да търсим решение да излезем
от тази ситуация. Болницата трябва да работи. Всички сме го казвали през годините и
смятам, че с действията сме го показвали. Да видим какво ще покаже годишния
финансов отчет на предприятието и ще работим по въпроса допълнително да
намерим решение. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Аз не оспорвам факта, че докато бях председател на общинския съвет всички
докладни за отпускане на паричните вноски, допълнителните парични вноски, съм ги
изготвил аз и съм ги предлагал за обсъждане в общинския съвет и те са гласувани от
общинския съвет. Търговският закон ни дава това право, когато дружеството има
нужда от допълнителни финансови средства, едноличният собственик на капитала
или съдружниците, ако е ЕООД или ООД, да предоставят допълнителни парични
вноски, тези парични вноски, поради временна необходимост. Тези парични вноски,
както каза колегата Коста Владимиров, подлежат на връщане. Това е така и никога не
съм заблуждавал нито „МБАЛ Царица Йоанна“, нито общината, че те няма да бъдат
върнати. Самото решение има срок за връщане. Във всяко едно решение има срок за
връщане на тези парични вноски. Тези парични вноски се предоставят за да може да
бъде стабилизирано дружеството и съответно да функционира нормално, затова е
направено така. Съответно, обаче виждаме, че дружеството излиза постоянно на
загуба. За да бъдат отпуснати тези парични вноски, аз съм се мотивирал с това, че
управителят на „МБАЛ Царица Йоанна“ ми е представил списък с кредитори на
„МБАЛ Царица Йоанна“. Докато бях председател на общинския съвет при мене са
идвали на среща от ЕНЕРГО-ПРО със заплахите да спрат тока на болницата. Не бих
допуснал такова нещо. Някой да спре тока на болницата или ВиК със задължения над
6000 лв., или дружествата, които снабдяват - доставчиците на лекарства или тези,
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които обслужват апаратурата и т.н. Беше стигнало неимоверни размери задължението
на болницата. С тези парични вноски тогава приехме, д-р Неделчев-управителя на
болницата, да погаси голямата част от задълженията, за да не може някой от
кредиторите да тръгне да ни обявява в несъстоятелност. В момента община Провадия
в качество на едноличен собственик на капитала е най-големият кредитор на „МБАЛ
Царица Йоанна“. Никога не съм бил с илюзията, че тези пари няма да бъдат върнати.
Напротив, погледнете решението. Има си точка със срок на връщане. Така ли е г-н
Димов? Така е. Затова, така че тези парични вноски ни ги позволява Търговския
закон. Това е. Вярно е, че е прикрит заем, може би, както каза г-н Владимиров, нали,
но смятам, че са законосъобразни. Това е мое мнение. А дали ще бъдат начислени от
НАП някакви си лихви и т. н., извинявайте много, живеем в правова държава, където
законът е над всичко друго, че някой може да ми сложи корекция или да ми напише
глоба от 2000 лв. или от 200 000 лв. и т. н., аз като не съм съгласен - има си
компетентни органи в лицето на съда. Ще си жаля ревизионният акт и ще стане ясно.
Само съдът може да каже дали е законосъобразно, или не е законосъобразно. Никой
друг в Република България не може да ми каже противното. Съдът е този, който казва
„да“ законосъобразно е решение или отпуснатият, отпусната парична вноска, или не е
законосъобразна. Нито НАП ме интересува, нито някой друг.“
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Г-н Филев, заповядайте. След това г-н Владимиров.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Важен въпрос, по който следва да има яснота и да се слушаме. Г-н Димов,
понеже споменахте моето име и казахте, че съм казал, че срещата е безпредметна, не
е така. Ще върнете аудиозаписа и ще видите. Казах, че е неподготвена, защото на
срещата зададох няколко въпроса, на които не ми беше отговорено. И единия въпрос
беше - Има ли промяна в тълкуването от страна на Министерството на финансите,
Министерството на здравеопазването, относно Закона за държавните помощи и
държавните помощи за търговските дружества, лечебни заведения. Защото от
кореспонденцията, която общината има с двете министерства нищо не става ясно.
Как и по какъв начин нашите закони са синхронизирани с европейската директива?
Всички вие, поне старите общински съветници, знаете, че миналата година съм ходил
персонално в Министерството на здравеопазването и съм задавал въпроса. Общински
съвет иска да даде 200 000 лв. на търговското дружество, как да го направим в
синхрон със законодателството. Това, което получавах като устен отговор не мога да
го докажа, е едно, но това което получавахме като писмен отговор от министерството
е друго.
Така че в тази ситуация на база правомощията от Търговския закон и
действащото друго законодателство, председателят на общинския съвет беше
компетентен да предложи, как да подпомогнем лечебното заведение. Това, което
казах преди малко, е следва да се проучи максимално опита на всички общини,
защото те вече са действали декември месец и да го приложим, ако е в синхрон със
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законодателството. Несъмнено лечебното заведение има нужда от пари и това, което
нашите съграждани трябва да знаят е това, което каза управителят на болницата, че
със средствата заработени от Здравната каса, средствата получени от Министерство
на здравеопазване по линия на трудно отдалечените, труднодостъпните и отдалечени
райони и т. н. се получава един приход, който обаче е недостатъчен средно месечно с
10 000 лв. Това д-р Неделчев го каза и това трябва да е за нас отправната точка, от
която трябва да тръгнем. Второто, което той каза е, че също толкова рисково е при
един месец неплащане на възнагражденията персонала да напусне, защото казаха
колко процента или колко човека са на пенсионна възраст. Те, като не си получат
възнагражденията, ще заминат и каквото и да прави и собственика, в лицето на
общински съвет, и кмета като контролираш изпълнението на договора за управление,
ще е безпредметно. В тая ситуация трябва да се мисли няколко стъпки напред и в тази
насока казах, че е необходима много информация и срещите следва да са подготвени.
Не съм казал, че са безпредметни.”
Кворум:21 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте. И аз не съм съгласен, че не сте го казали. На
работната среща репликирах ви веднага, когато казахте, че е безпредметна, ви казах,
че ако ви се струва, че е безпредметна, може да я напуснете. Не се ли сещате? Има
тридесет човека свидетели. Няма значение. Това не е важно в случая.“
Изказване на Коста Владимиров
„Колега Гичев,
За лихвите. То е хубаво да уважаваме органите на тая държава, защото то това
крепи държавността. Дай Боже да не начислят никакви лихви, защото ние пак ще ги
плащаме. Дай боже, административните седалища, наистина, да не потвърждават
такива ревизионни актове, обаче аз намерих обратна практика. Изобщо да няма такъв
акт. Но за болницата е ясно, тя просто има нужда от пари. В този ред на мисли беше
нашето предложение, примерно вместо 2000 лв. наем за 40 декара да вземаме 16 000
лв. наем. Ето откъде биха дошли парите. Благодаря.“
Кворум: 20 Общинският съветник Филчо Филев не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Ако няма други изказвания по тази докладна.
Радвам се, че всички се обединиха около това, че би трябвало да се помогне на
болницата. Преминаваме към гласуване. Предлагам на вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:21 Общинският съветник Филчо Филев влезе в залата в решим на
гласуване на общинските съветници и при изчитане на името гласува по докладна
записка вх.№276.
Поименно гласуване:
„за“- 21
„против“-0
„възд.се“-0
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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 №6 – 106
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Удължава срока на връщане на предоставената с Решение №31-545 от
02.03.2018 година на Общински съвет – Провадия допълнителна парична вноска в
размер на 40 000,00 лева, изменена с Решение 44-776 от 30.01.2019 година и Решение
№3-46 от 23.12.2019 година на Общински съвет-Провадия „Многопрофилна болница
за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище
и адрес на управление гр.Провадия, общ.Провадия, област Варна, ул.„Желез
Йорданов” №1 до 31.08.2020 година.
2.Удължава срока на връщане на предоставената с Решение №45-779 от
11.02.2019 година и Решение №3-46 от 23.12.2019 година на Общински съветПровадия допълнителна парична вноска в размер на 150 000,00 лева на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД, ЕИК
000090033, със седалище и адрес на управление гр. Провадия, общ. Провадия, област
Варна, ул. „Желез Йорданов” №1 до 31.08.2020 година.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Тринадесета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Денев, заповядайте.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Аз не мога да заповядам, защото не съм кмет на община Провадия. Моля за
извинение от името на кмета. В 13.00ч. е на среща, предварително обявена, с шефа на
полицията на Областно управление Варна, варненският шеф на полицията и с
кметовете на населени места, затова излезе. Ако желаете, мога да прочета на
микрофон отговорите от негово име. Ако считате за необходимо. Добре. Два отговора
има тук.
До
инж.Филчо Филев
Общински съветник
Отговор на питане, зададено на заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 31.01.2020г.
Уважаеми г-н Филев,
Във връзка с поставеното от Вас питане, относно изпълнението на Решение №
4-49, прието на заседание на Общински съвет Провадия, проведено на 23.01.2020г.,
Ви уведомявам, че същото е изпълнено от Общинска администрация Провадия. С
избрания на заседанието за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Бозвелийско - Иван Илиев Параскевов е сключен трудов договор, считано от
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23.01.2020 година. При сключването на трудовия договор, лицето е представило
Свидетелство №1378/1969г. за квалификация и завършено основно образование,
издадено от ПТУС „Н.Фичев”, град Варна.
Не знам абревиатурата, затова така я чета. Вероятно някакъв професионален
техникум или трудово училище, може би. Шестдесет и девета година и аз не я помня.
Вторият отговор. Отговор на питане до г-жа Силвия Боева-Радева, общински
съветник.
Уважаеми г-жо Боева - Радева,
В отговор на Вашето питане, относно полагане на клетва от Дамян Христов
Дамянов, встъпването му в длъжност кмет на кметство с.Бозвелийско, предоставяне
на административни услуги на населението на с.Бозвелийско и издаване на
документи, Ви информирам за следното: На редовното заседание на Общински съвет
- Провадия, проведено на 28.11.2019 година, г-н Дамян Дамянов е положил клетва в
качеството си на новоизбран кмет на кметство - с.Бозвелийско. След встъпването на
г-н Дамянов в длъжност, Общинска администрация - Провадия е предприела
необходимите действия за издаване на служебно електронно свидетелство за
съдимост на лицето, чрез осигурения достъп от Министерство на правосъдието.
Информация, относно съдимостта на лицето, не е получена по електронен път, т.к.
съгласно разпоредбите на Наредба №8 от 26.02.2008 година за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост, в случаите в които лицата са били
осъждани е невъзможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост,
а издаването на посоченият документ се извършва по общия ред. В тази връзка г-н
Дамянов е уведомен, че следва той да инициира издаването на подобен документ от
Районен съд - Провадия, който да представи пред Общинска администрацияПровадия. В Общинска администрация - Провадия на 18.12.2019 година е постъпило
и писмо от Централната избирателна комисия, с което е препратен сигнал на г-н
Живко Панев, относно информация за наложената присъда от Специализиран
наказателен съд на Дамян Дамянов и искане, относно прекратяване на пълномощията
му от Общинска избирателна комисия - Провадия. След постъпване на сигнала, беше
извършено проучване въз основа на представената информация, от г-н Панев и на
03.01.2020 година беше изготвено писмо до Централната избирателна комисия, в
което уведомяваме административния орган, че не е в правомощията на кмета на
община Провадия да прекрати пълномощията на кмет, поради което и е изготвено
писмо до Общинска избирателна комисия-Провадия с идентичен характер и
представяне на копие от издаденото от Районен съд - Провадия свидетелство за
съдимост на Дамян Дамянов.Относно допускането на г-н Дамян Дамянов до полагане
на клетва като кмет на кметство с.Бозвелийско, Ви уведомявам, че съгласно
разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация,
кметът на община не разполага с правомощия с които да не допусне определено лице
(кмет или общински съветник), избрано в резултат на проведени местни избори до
полагане на клетва на заседание на общинския съвет. В периода от полагането на
клетва (28.11.2019 година) до датата, на която е получено уведомление на Общинска
избирателна комисия - Провадия и момента на прекратяване на пълномощията на
Дамян Дамянов (17.01.2020 година), последният в качеството си кмет на кметство с.Бозвелийско е изготвил и подписал следните документи във връзка: Акт за смърт
№18 от 15.12.2019 година за жител на с. Бозвелийско. Да ги чета ли? Издал е седем
документа, от които единият е съществен. Другите са административни докладни.
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По искане на две лица от с.Бозвелийско е извършена и нотариална заверка на
два броя пълномощни от Дамян Дамянов в качеството му на кмет на кметство –
с.Бозвелийско, съответно на 02.12.2019г и на 11.12.2019г.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Като казах, съществен документ, имах предвид документ, който може да бъде
жален по административен ред. Докладните до някого от общинска администрация са
вътрешни нормативни документи. Благодаря ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
От отговора, който получих на моето питане във връзка с образователния ценз
на г-н Иван Илиев Параскевов, избран за временно изпълняващ длъжността кмет на
село Бозвелийско, разбрах, че има завършено основно образование. Избора на
временно изпълняващ длъжността кмет е вторичен избор. Той е избор от общинския
съвет. Равностоен е на назначаване. В България има няколко вида класификатори - на
длъжности, на длъжности и професии, на длъжности в администрацията, издавани и
валидни към момента. Г-н Иван Илиев Параскевов, съблюдавайки класификаторите
за длъжностите, не следва да бъде временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство, защото е с основно образование. Най-близката сходна, ако няма в
класификатора специален ред за временно изпълняващ длъжността кмет, е кметски
наместник. Там изискването е средно образование. Другото съществено, г-н Денев,
към вас ще се обърна, понеже на предното заседание вие казахте, че спешно и с
такава бързина е избран, г-н Параскевов, за кмет на селото временно, е да има след
обяд там човек. Нали така казахте? То се вижда от протокола на предходното
заседание. Искам да ви уведомя, че по данни на хора от селото следобяд в 80% от
случаите в кметството няма никой. Информацията е, че няма никой, защото временно
изпълняващия длъжността кмет не може да издаде нито един административен
документ. Сега, аз не знам. Има ли компютърна грамотност или няма? Но това е
трагично, ако даже частично е вярно. Искам да знам - Компетентен ли е г-н
Параскевов и може ли да издава административни документи? Чисто технически да
отиде, да седне, да си пусна компютъра, да види името и да извърши процедурата, да
разпечата документа, да го подпише и да го връчи на лицето. Защото моята
информация от селото е точно обратното следобяд няма човек точно по тези
причини. Другото е, да проверите в класификатора на длъжностите или съответния
нормативен документ, какви са изискванията. Ако нямат конкретни, защо не са
приравнени към най-близката, която е кметски наместник. Да има средно
образование и необходимата квалификация да издава административните документи.
Искам да ме разберете правилно. Бързината в много от случаите е грешен съветник и
те изборите, доколкото знам, частичните са на 14 юни, но когато администрацията
назначава човек тя трябва да назначи компетентно лице. Даже имаше в Министерски
съвет и предложение пенсионери да не се назначават. Логиката на вносителя на
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докладната на заседанието, което е проведено на 23 януари 2020г. на мен не ми е
ясна, но пропуските са огромни и те са за населението. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Обикновено помним еднакво с вас двамата. На предното заседание. Няма да
давам отговори на въпросите ви. В полемиката, в която имаше питания към
председателя, защо е инициирал сесията. Аз дадох административен отговор, че аз
съм бил единият от хората, които са питани е ли необходимо или не. Дал съм
становище, че населението на село Бозвелийско е ощетено, защото ще бъде
обслужвано на половин работен ден. Кое ще бъде лицето, което ще бъде назначено?
Докъде ще му стига компютърната грамотност? Как ще се справя? Не са мои
функциите да го преценявам, още по-малко, без да го познавам. За допълнителните
въпроси, които зададохте ще бъде направен писмен отговор за следващо заседание.
Благодаря.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ставам да изчета два отговора. До г-жа Елина Димитрова и до г-жа Милена
Драгнева. Г-жо Драгнева, вашият отговор е по-кратък.“
Общинският съветник Милена Драгнева от място в залата казва на
председателя на ОбС, че е удовлетворена от писмения отговор и не държи да се
прочете.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Това решава спора на коя от дамите да отговоря първа, ако имаше такива.
Първо, към изказването. Само да вметна, че чл.4, ал.5 от Избирателния кодекс
регламентира изискванията кой има право да бъде избиран за общински съветник и за
кмет. И това са българските граждани, които нямат друго гражданство от държава
извън Европейския съюз, навършили са осемнадесет години към изборния ден,
включително не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от
свобода и са живели, най-малко през последните шест месеца в съответното населено
място. Извинявам се, не към вас.”
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Отговарям на въпроса. Ще се изслужваме ли? Просто уточнявам, че няма
изискване за компютърна грамотност. Не е фиксирано в закона. Моето усещане е, че
няма пропуски за населението, понеже доста работа беше свършена в последните
няколко месеца, откакто г-н Параскевов е встъпил в длъжност. Администрацията ще
ви отговори по този въпрос. Предполагам, че те имат по-добър поглед върху нещата.
До
Г-жа Елина Димитрова
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Общински съветник
Относно: Отговор на ваше питане на заседание на ОбС Провадия, проведено на
31.01.2020г.
Уважаема г-жо Димитрова,
В отговор на Вашето питане, относно постъпила петиция от жителите на
с.Бозвелийско относно недопускане на встъпването на Дамян Дамянов като кмет на
с.Бозвелийско, Ви информирам за следното: На 27.11.2019г. след 16.00ч. в
деловодството на Общински съвет - Провадия е постъпила петиция от жители от с.
Бозвелийско, относно Дамян Дамянов с приложения към нея. Веднага след
получаването на посоченият документ и с оглед предстоящото редовно заседание на
Общински съвет - Провадия беше изготвено съобщение до всички общински
съветници, с което Ви уведомих за постъпилата петиция, мястото й на съхранение и
възможността желаещите да се запознаят с нея. Съобщенията бяха изпратени от
служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА чрез електронните пощи на всички
общински съветници още същия ден с цел запознаването им с постъпилите
документи в деловодството на Общински съвет - Провадия. От момента на
уведомяването на 27.11.2019г. в 17.24 ч. на общинските съветници до момента на
вашето писмено искане на 11.02.2020г. за предоставяне на информация, в
деловодството на Общински съвет - Провадия и при мен в качеството ми на
Председател на Общински съвет - Провадия не е постъпвало друго искане за
представяне на петицията на жители от с.Бозвелийско за запознаване със
съдържанието на същата.
По отношение допускането на г-н Дамян Дамянов до полагане на клетва като
кмет на с. Бозвелийско, Ви уведомявам следното: В разпоредбата на чл.25 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация изчерпателно са
регламентирани правата и задълженията на председателя на общинския съвет, като
подобни разпоредби се съдържат в чл.14, ал.1 от сега действащия Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Провадия.
На заседанието на общински съвет проведено на 28.11.2019 г. при полагане на
клетва от Дамян Дамянов обявен за избран за кмет на с.Бозвелийско с Решение №
219-МИ/28.10.2019 г. присъства Председателя на ОИК - Валерий Радев, който обяви
и връчи удостоверението за избор на кмет на с.Бозвелийско. Председателят на ОИК
Провадия е длъжен да изпълни Решението на колективния орган, какьвто е ОИК, и не
може да възпрепятства полагането на клетва на Дамян Дамянов обявен за избран за
кмет на с.Бозвелийско. След надлежно сезиране на 30.12.2019 г от ЦИК с писмо с
изх. №МИ-15-1684/18.12.2019г.,към което приложено е представен сигнал, депозиран
от Живко Николов Панев, съдържащ информация за наличие на влязла в законна сила
на 19.11.2019 г присъда, с която Дамян Христов Дамянов, избран за кмет на кметство
Бозвелийско, община Провадия с Решение №219- МИ/28.10.2019 г от ОИК Провадия
е осъден за извършено престъпление от общ характер, като му е наложено наказание
„Лишаване от свобода”, ОИК Провадия е прекратила предсрочно пълномощията на
Дамян Христов Дамянов като кмет на кметство Бозвелийско с Решение
№248/06.01.2020 г. С оглед на гореизложеното считам, че по никакъв начин не съм
извършил нарушение на нормативната уредба в качеството си на длъжностно лице.
Полагането на клетва от Дамян Дамянов за кмет на с.Бозвелийско беше във
Ваше присъствие и на колегите общински съветници и в случай, че сте имали
притеснения за нередност сте можели също в качеството си на общински съветник да
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се опитате да вземете отношение, относно полагането на клетва и встъпването в
длъжност на кмета на с.Бозвелийско. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Благодаря, г-н председател, за отговора, който ми давате. Само да кажа, че аз
от една седмица имам 30% от отговора в социалните мрежи и преди малко г-н Денев
ми даде останалите 60%. Това, което вие давате като информация. Да, бих се
съгласила, не са направени постъпления на самата сесия, защото ние не разполагахме
точно с тези данни.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Бяхте уведомени.”
Изказване на Елина Димитрова
„Знаете какво имам предвид, че не сме разполагали с цялата информация ние.
Тук не успях да намеря един друг отговор, който всъщност беше първият ми въпрос.
Умишлено ли премълчахте и не обсъдихте постъпилия сигнал? Като имам предвид,
че в самата петиция е било упоменато, общинските съветници, да бъдат запознати
преди сесията. Вие много добре знаете, че този мач сме го играл и друг път. Пак ще
визирам същата сесия, на която ставаше въпрос за Дома за хора с физически
увреждания. Когато имаше подписка и от ръководството, от персонала плюс
ръководството, и от потребителите там. Т. е. видяхме и знаем, че може да се случи.
Вие ли нямахте воля или бяхте възпрепятстван по друг начин? Това ми беше въпроса.
Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви. Смятам, че отговорът бе изчерпателен. Г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Понеже останах с впечатлението, че се опитвате да внушите нещо, искам да
направя едно обяснение. Има огромна разлика и тя е от земята до небето от прекия
избор и от вторичния или второстепенния. Пряк е избора на президент и кмет.
Второстепенен или вторичен той би бил, ако президентът се избираше от
Парламента, а кмета или кмета на кметство от съответния общински съвет.
Вторичният избор се връзва с всички нормативни документи дали избираш временно
изпълняващ длъжността, дали избираш управител на търговско дружество, дали
избираш изпълнителен директор на търговско дружество, дали избираш и назначаваш
ръководител на някакъв друг разпоредител второстепенен с бюджетни кредити - няма
никакво значение. Спазва се нормативната уредба. За прекия избор тя е една. За
второстепенния или вторичния е друга. Това би следвало да ви е ясно. Благодаря.”
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ясно ни е. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Има ли питания на
общински съветници? Точката е изказвания, питания и отговори на питания на
общински съветници. Заповядайте, ако има нови питания.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
На 22 февруари беше голям религиозен празник Задушница. Нали така и не
бъркам? И се натъкнах на нещо много грозно. На стария гробищен парк, може би,
имаше около 30 коли. Но тези 30 коли нямаше къде да паркират и причината е една.
На зелената площ около гробищния парк имаше стоварени строителни материали.
Много строителни материали, като чакъл, пясък, пръст, стари бордюри и тем
подобни. Когато хората си паркираха колите, имаше едно момче яко сложено, което
ги гонеше и казваше, че тук е пътят на камионите и нямат право хората да спират. Не
знам, г-н Ганев, дали е запознат с това. Товарният автомобил бе с обозначение на
„Одесосстрой“. Въпросът ми е: Има ли официално разрешение от община Провадия
там да бъдат складирани строителни материали?
Нещо друго. Щях да забравя. От няколко дни го наблюдавам стълбът, който
служи за обтяжка на кабела за видеонаблюдението по пътя Провадия-Добрина до
вчера беше затрупан с чакъл, изкривен и кабела висеше. Този кабел може да падне
всеки момент. Кой ще го възстанови след това?
Въпросът ми конкретния: Има ли издадено разрешение от община Провадия за
временно депо?”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Следващият път, предполагам, ще дадете писмен отговор администрацията.
Други въпроси? Няма. Въпросът ви е основателен. “
Четиринадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, заповядайте.“
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Няма да мога да свърша достатъчно ефективно това, за което съм дошла.
Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на администрацията,
Уважаеми г-н председател, г-н зам.-председател,
Уважаеми общински съветници,
Днес гласувахте правилника за организацията на общинския съвет и дейността
на общински съвет Провадия, както предполагам сте установили, понеже закъснях за
точката, не знам дали е така, но аз имах едно предложение, което искам да ви разясня,
че умишлено го входирах след срока на мнения становища на граждани. Входирала
съм го, тъй като не исках. И то веднага, срокът беше 20-ти, моето писмо беше до 21ви. Първата ми цел, с това по-късно входиране на моето предложение, беше да
обърна внимание на общинските съветници, че с така предложения за приемане
правилник правата на гражданите се ограничават. Вторият ми мотив беше да не, по
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някакъв начин да не възпрепятствам приемането на правилника и съответно
общинският съвет да има въз основа на какво да работи, и не исках да възпрепятстват
дейността на комисията. Забележките ми са само към един член 60 и две алинеи в
него. Следва да ви кажа, че даже аз ще обжалвам вашето решение, но даже и да го
обжалвам, това по никакъв начин няма да възпрепятства дейността ви като общински
съвет, а само ще даде, може би, ако не си промените вашето мнение своевременно,
ще даде възможност за едно по-разширено правомощие у гражданите за упражняване
на техните законови права, съответно изпълнение на Европейската харта за местно
самоуправление и т. н. Искам да направя за хората, които, вие като общински
съветници сте запознати, но искам да ви разясня точно какво имам предвид.
Сформираната комисия, аз бях много така удовлетворена - трима юристи и двама
много добре подготвени специалисти по местно самоуправление, което не може да се
отрече. Единият е бил заместник-кмет, другият директор на дирекция, доколкото зная
все още работи в администрацията в друга институция. Считам, че самата комисия е
стигнала до този, до това не леко, за мене, не е леко, за мене засягане на правата на
гражданите, въз основа на едно прибързано взето решение, в рамките на един ден,
след постъпило предложение на наш съгражданин, който обръща внимание, много
правилно, на фигурата на председателския съвет, който към момента беше двама
души. В искане на тази комисия да изправи този председателски съвет, да не бъде от
двама души и тези двама души да вземат решение, се получава много сериозно
преплитане и смятам, че това е в резултат не на нежеланието на комисията, а на
краткия срок. За съжаление, очаквах опозицията по някакъв начин да подкрепи
гражданите и да направи всички забележки, които аз съм видяла. Не получих някаква
подкрепа, но без значение, може би от сега нататък имате право да предложите
някакво изменение. Искам да ви, искам сега за хората, които въобще не са запознати
да засиля вниманието както и към председателя на общинския съвет, защото той не е
съгласен с мен, че има някакво засягане. В предложения член 60, в първоначалния
вариант на правилника, в предложения член 60 в алинея 2 беше задължително при
определяне на проекта за дневен ред за всяко заседание председателският съвет да
включи отделна точка, в която в момента аз говоря, за изказвания, питания,
становища, предложения на граждани. Това беше задължително. След постъпилото
предложение на нашия съгражданин, което е нещо съвсем друго, точка, член 60 се
изменя, предполагам, пак казвам, много не е било умишлено, но се изменя и се казва,
че председателския съвет разглежда по реда на постъпване в деловодството на
искания за питания и т. н. на граждани и въз основа на тях ги предлага да бъдат
включени в отделна точка изказвания, питания, становища и предложения на
граждани на онези от тях, които са по обществено значими въпроси. Първият въпрос,
ако въобще няма такова писмено предложение до председателския съвет, това
означава, че няма да има такава точка 14. Вторият, ако няма такава точка, в случая 14,
но тя определено е изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Вторият въпрос, който аз задавам. Ако няма такава точка, тъй като е нямало такова
писмено предложение от един гражданин, в каквато ситуация сме досега, досега е
нямало изказвания на граждани, с изключение на един път, на една сесия в новия
общински съвет. В такъв случай, ако дойде гражданин и иска да се изкаже, той няма
да може, защото в дневния ред не е запланувано. Третия ми въпрос е: Какво означава
общественозначим въпрос? Аз за другата сесия ще ви направя един експеримент,
защото общественозначим въпрос е също ниския размер на пенсиите.
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Председателският съвет не може да ми. Тук трябваше да има едно изречение от компетентността на общинския съвет. Искам, аз затова казвам, че прекалено дълго
чаках и се успокоих, но искам така да ви обърна внимание, че колкото и
добросъвестен и добронамерен да е този общински съвет, ви моля, в този член 60
тези две алинеи да ги прецизирате, защото е имало времена, в които от този
микрофон са били ограничавани граждани да правят изказвания, да изразяват
становища и това е в едни по-предходни съвети. А тук имаме двама председатели,
бивши председатели на общински съвет, г-н Денев е бивш председател на общинския
съвет, г-н Гичев, също беше председател на общински съвет. По тяхно време не, но
преди това този общински съвет и тази зала помни, когато граждани не бяха
допускане до сесия, помни, когато граждани пускаха молби до председателя на
общинския съвет и някакъв председателски съвет със своята си субективна преценка,
понеже там тримата души не харесват определена личност, защото не винаги е
задължително всички да се харесваме, този микрофон се изключваше, не беше давана
думата. Затова ви моля в точката, когато я разглеждахте казахте, че вървите напред
по отношение на искането за разпечатка на докладните, че вървите напред да не се
връщаме назад. Аз ви моля сега прецизирайте тези два текста. Аз ще ги обжалвам, но
ако вие ги прецизирате своевременно, ще отпадне необходимостта аз да защитавам
интересите на своите съграждани, съответно моите, на моите приятели, но ви моля,
защото е редно да вървим напред и демократичността, и участието на гражданите във
вземане на решения на местните власти е на фокус, е на фокус в цялата страна. Затова
се правят, предполагам, че и в МИГ, в който участва Провадия, една от тази, е едната
от целите е тази да има участие на гражданите. Сега какво става? За да искам аз да
направя това изказване, днес, трябваше да подам преди сесията и то преди
четиринадесет дни, защото в дванадесет дневен срок преди датата на сесията се
обявява дневния ред. Означава, че четиринадесет дни преди това трябва да подам
искане. Аз не мога да формулирам дали нещо от този дневен ред от другите точки,
които вие ще разглеждате ще бъдат обект на моето внимание, дали това е от
обществено значим въпрос, за мен, тъй като дневния ред ще бъде публикуван сред
срока, за който е изтекъл за мен да подам писмено заявление до председателя на
общинския свет или този председателски съвет. Следващото, което е и, което е найважното. Може да стигнем, не казвам, че в този състав на общинския съвет, не
казвам, но може да се стигне, има ли я тази възможност - има я, но може да се стигне
до там, тези хора, които преценяват дали този човек е задал обществено значим
въпрос или не, или т.е. дали да го допуснат до изказване, становище, мнение или
предложение, да не го харесват, да зависи само от тяхното субективна преценка. Тука
няма някакъв определен критерий. Даже е абсолютно много широко - обществено
значим въпрос е много широко понятие. Ниския, както казах, ниските пенсии или пък
някъде има някаква, коронавируса. Сега трябва ли да обсъждаме? Значи, тези неща
следва да се прецизират. Предполагам, че всеки правилно ме разбра, нали? Желая ви
успех. Моля да обърнете достатъчно внимание.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви, г-жо Мехмед. Други изказвания? Няма. Поради изчерпване на
дневния ред закривам шестото заседание на ОбС Провадия.“
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри шестото заседание на
ОбС Провадия в 14.10часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Д. Димов
ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №228
решение №6-80
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №226
решение №6-90
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №229
решение №6-91
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №230
решение №6-92
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

66

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №231
решение №6-93
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №233
решение №6-95
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №244
решение №6-96
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №245
решение №6-97
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №247
решение №6-98
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №275
решение №6-105
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №276
решение №6-106
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
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