ПРОТОКОЛ №8
Днес, 29.04.2020 год. от 9.00 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.
В залата присъстват двадесет общински съветници.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Преди началото на заседанието на Общински съвет Провадия общински
съветник трябва да положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.
Давам думата на председателя на Общинската избирателна комисия
Провадия, г-н Валерий Радев, да съобщи решението на комисията и да връчи
удостоверението на общинският съветник. Г-н Радев, заповядайте.”
Валерий Радев-председател на ОИК Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Госпожи и господа, общински съветници,
Изпълнявам задължението, което има Общинската избирателна комисия. С
удоволствие го изпълнявам да връча удостоверение за избран общински съветник
№24 от 28.04.2020г. Общинската избирателна комисия удостоверява, че с решение
№252 от 06.04.2020г. г-жа Фанка Петрова Ташева е обявена за избран за общински
съветник в Община Провадия, издигнат от ПП ГЕРБ. Честито и успех.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Ташева, повтаряйте след мен текста на клетвата: Заклевам се в името
на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във
всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община
Провадия и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се !
Подпишете клетвеният лист. Г-жо Ташева, заемете местото си сред
общинските съветници в залата. Честито.”
Положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА, подписа клетвен лист
общинският съветник Фанка Петрова Ташева и зае местото си в залата сред
общинските съветници.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Владислав Младенов Паскалев
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Димо Владимиров Димов
7.Елина Георгиева Димитрова
8.Иван Добрев Иванов
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9.Коста Владимиров Владимиров
10.Красимир Валентинов Бакалов
11.Мехмед Илмазов Мехмедов
12.Милена Иванова Драгнева
13.Мустафа Али Ибрям
14.Стефка Стоянова Пейчева
15.Силвия Миткова Боева – Радева
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Фанка Петрова Ташева
18.Филчо Кръстев Филев
19.Христо Драгомиров Гичев
20.Хюлия Ахмедова Мустафова
21.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е 21 общински съветници. Ще връча писмен отговор на въпрос,
зададен към кмета на община Провадия от общинският съветник Анатоли
Атанасов. Въпросът е зададен на заседанието на ОбС Провадия, проведено на
27.02.2020г. Има писмени отговори за г-жа Радева и г-н Филев.
Откривам осмото заседание на ОбС Провадия. Предлагам заседанието да
протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на списъка за капиталови разходи на община Провадия за
2020г. /вх.№344
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2020г. /вх.№345
3.Приемане на стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит
в община Провадия за периода 2020-2022г. и годишен план за дейността на звеното
за вътрешен одит в община Провадия за 2020г. /вх.№346
4.Отчет на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД за 2019г. /вх.№356
5.Отчет на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти. /вх.№341
6.Приемане на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Провадия. /вх.№355
7.Докладни записки с вх.№347, 348, 349, 350, 351, 352.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към дневния ред? Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми съграждани,
От името на администрацията предлагам в дневният ред да бъдат включени
докладни записки с вх.№366, 367, 370, 371. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Аз предлагам в точка докладни записки да се включи
докладна записка с вх.№363, относно попълване състава на постоянни комисии към
ОбС Провадия.
Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на
заседанието в точка докладни записки на докладни записки с вх.№363, 366, 367,
370, 371. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуване: „за”- 21, „против” - 0, „възд.се”- 0 Приема се предложението.“
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на списъка за капиталови разходи на община Провадия за
2020г. /вх.№344
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2020г. /вх.№345
3.Приемане на стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит
в община Провадия за периода 2020-2022г. и годишен план за дейността на звеното
за вътрешен одит в община Провадия за 2020г. /вх.№346
4.Отчет на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД за 2019г. /вх.№356
5.Отчет на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти. /вх.№341
6.Приемане на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Провадия. /вх.№355
7.Докладни записки с вх.№347, 348, 349, 350, 351, 352, 363, 366, 367, 370, 371.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.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 - Актуализация на списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2020г.
а/№344-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, питания, становища
на общински съветници? Заповядайте, г-н Филев.
Изказване на Филчо Филев
3

„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Г-н кмет,
Г-н председател,
Получих доста за два дена обаждания, есемеси, имейли от граждани. В тази
връзка в края на сесията ще задам въпрос. В случая, искам да попитам за тази
дограма - 5 600 лв. Спазен ли е Закона за обществените поръчки? Има ли пазарно
проучване?Ако има, до края на заседанието, моля да ми бъде предоставено. Това,
върху което ще акцентирам при въпроса си в края на заседанието е, че качественото
обслужване на гражданите не е те да седят в студ и пек навън при тази огромна
сграда и този огромен Информационен център. Но конкретно в случая питам за
Закона за обществените поръчки.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други изказвания, питания, становища? Няма. Към
докладната записка има нов проект за решение.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, разбрах. Вие казахте в края на заседанието. Аз така разбрах. Добре.
Заповядайте, г-жо Пеева.“
Изказване на Катя Пеева-директор на Дирекция „Финанси и бюджет“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Налагането на смяна на параграфите, закупуването и монтирането на
дограмата е във връзка с извънредната ситуация COVID-19. Тъй като сумата е на
пряко договаряне и под прага не е необходимо да има обществена поръчка. Пазарно
проучване, да.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Изказване на Катя Пеева-директор на Дирекция „Финанси и бюджет“
„Има да. Ще го предоставим.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пеева. Ако има други допълнителни въпроси? Добре.
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 №8 – 122
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 Актуализиран разчет на поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви и собствени средства по бюджета на общината за 2020г.,
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съгласно Приложение №1 и произтичащите от това корекции по бюджета, както
следва:
в увеличение на:
§ 51-00 д. 122 „Общинска администрация“
5 600 лв.
§ 55-01 д. 412 „Многопроф. болници за активно лечение“ 2 468 лв.
в намаление на:
§ 10-51 д. 122 „Общинска администрация“
5 600 лв.
§ 55-01 д. 412 „Многопроф. болници за активно лечение“ 2 468 лв.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени
интереси.
Втора точка - Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2020г.
а/№345-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно извършени промени по бюджета на община Провадия през
първото тримесечие на 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, питания, становища
на общински съветници?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 №8 – 123
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на промените по бюджети за
първото тримесечие на 2020г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Трета точка - Приемане на стратегически план за дейността на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 2020-2022г. и годишен план за дейността на
звеното за вътрешен одит в община Провадия за 2020г.
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а/№346-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне за сведение стратегически план на звеното за
вътрешен одит за периода 2020-2022г. и годишен план за дейността по вътрешен
одит в община Провадия за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, становища, питания?
Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на администрацията,
Имам въпрос към одитора. Моля да поясни как, с кои негови действия и
проверки ще бъдат защитени гражданите от административен произвол. В
административен произвол включвам всичко. Той трябва да знае какво. Те да чуят.
По най-първата докладна само да поясня на г-жа Пеева, че прякото договаряне е
елемент от Закона за обществените поръчки и също е обществена поръчка. Г-н
Янев, моля да отговори.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Янев. Благодаря, г-н Филев.“
Изказване на Емил Янев-ръководител на Звено „Вътрешен одит“
„Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми общински съветници,
Не можах да разбера точно въпроса. Какво се има предвид под
административен произвол?“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Изказване на Емил Янев-ръководител на Звено „Вътрешен одит“
„Това вече става с конкретен одит. Трябва да се възложи конкретен одит. Да
се одобри в годишния план и тогава да се започне проверка и да се приключи с
доклад. Няма такъв планиран. Ако възложат. По-конкретно, можете ли да кажете за
какво става въпрос?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янев. Други становища, изказвания, питания? Г-н Мехмедов,
заповядайте.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
Уважаеми съграждани,
Аз искам за задам един такъв въпрос на г-н Янев. Досега такъв одит правен
ли е в болницата, вътре в общината? Има ли резултати? Не съм запознат. Може да
има през минали години.“
Емил Янев отговаря от място в залата.
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Доколкото разбирам няма. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
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„Благодаря, г-н Мехмедов. Разбрахме, че не е правен. Г-н Янев, искате ли на
микрофон. Заповядайте.“
Изказване на Емил Янев-ръководител на Звено „Вътрешен одит“
„Доколкото знам е правен преди години, може би преди около девет, десет
години от бившата моя колежка Лидия Димитрова. Резултатът, мисля, че пак е
гледан на ОбС. Оттогава насам не е възлаган такъв одит.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янев. Други изказвани, становища, питания? Ако 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 №8 – 124
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.34,
ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение Стратегически план за дейността на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 2020-2022г., съгласно Приложение
№1.
2.Приема за сведение Годишен план за дейността на звеното за вътрешен
одит за 2020г., съгласно Приложение №2.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на „Звеното
за вътрешен одит в община Провадия“.
Четвърта точка - Отчет на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД за 2019г.
а/№356-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно отчет на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?Заповядайте. Няма ли или има?
Няма допълнение от страна на вносителя. Становища, изказвания, питания на
общински съветници? Заповядайте, г-н Белев.“
Изказване на Александър Белев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Както знаем, провадийската болница беше определена със заповед на
министър Ананиев като лечебно заведение, в което ще се лекуват граждани,
заразени COVID-19 с неголеми усложнения. В тази връзка беше проведена
дарителска кампания. Въпросите ми са по-скоро насочени към представителите на
болницата, тук присъстващи. Ако може да разяснят, за нас и за съгражданите ни.
Първо, какъв е резултатът от тази дарителска кампания? По-точно, какво беше
закупено например с тези средства и дали в бюджета на болницата има постъпили
дарения от народни представители? Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Белев. Заповядайте, г-н Неделчев.“
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Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на „МБАЛ Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Граждани,
Както знаете общинска болница Провадия беше определена за една от
болниците, които ще лекуват средно тежки случаи на болни с COVID-19. В
началото аз алармирах, и медии, и обществеността, че ние нямаме никаква
подготовка за това. Казвам още веднъж – никаква. Има специални изисквания за
сключване на договор за тази пътека, прословута 104 за лекуване на COVID-19, на
която ние не отговаряме на нито една точка. Имаше интерес от страна на медиите,
но не видяхме някакъв резултат от страна на РЗИ, на министерство. Единствено с
общината това, което можахме да направим, с кмета и с общината, да направим
една дарителска кампания, която мога да кажа, че беше изключително успешна. Тук
е моментът да благодаря на фирмите, на гражданите, които се отзоваха на това и
мога да кажа, че в 90% от нещата, които в момента се изискват, ние ги имаме.
Имаме почти всички от формите за защита на лекарите и сестрите. Успели сме да
закупим, да платим много от апаратурите. Ще ви кажа конкретно какво. Два
апарата, респирационни апарата, които все още не са дошли, но до седмица ще
дойдат. Два монитора за проследяване на жизнени функции на пациенти. Пет
пулсометъри, пет инфузионни системи за вливане на течности. Проблемът,
единственият, който в момента стои пред общинска болница е липсата на кугел.
Това е рентгенов апарат, който прави графия при леглото на болния. Това е едно от
новите изисквания, което мисля, че е доста важно. Засега не ни стигат средствата
затова. Като цяло дарителската кампания събра малко над 29 000 лв. Имаме още
около шест не изхарчени. Дарение от депутати. Знам, че има намерение да има, но
досега не са постъпили такива. Не, не са постъпили. Знам, че има желание от някои
от депутатите да помогнат, но не са постъпили в момента такива суми. Надявам се,
с тези суми, ако постъпят и както трябва да спомена, че ние участваме по една
програма на обществена организация. Вероятно ще ни достави още между пет и
десет хиляди. Заедно с техните дарения, ако се осъществят, ние почти ще бъдем,
така ще има възможност да закупим този прословут кугел. Нямаме ли този апарат
не може да се сключи такава пътека със Здравната каса, защото управителят
подписва декларация, че всички тези неща, които ги отбелязва пътеката ги имаш.
Аз не мога да подпиша, че имам кугел, като нямам. Разбирате ли? Затова нашата
дейност оттук нататък ще бъде, колкото може по-бързо да закупим такъв апарат.
Има проучване, ако се интересува Филев, пазарно, голямо проучване. Общо взето,
един такъв кугел, най-евтиния вариант е около 33 500, най-добрия вариант е 39 000
лв. Вече двадесет киловатов, а другият четири киловатов. Има опция, която някои
фирми дават да се заплати четиридесет процента от стойността на апарата.
Останалата да ги плащаме впоследствие, но така или иначе ние в момента не сме
готови. Даже и с тези 40%. Ако тези суми, които очакваме да дойдат, пристигнат,
така в обозримо близко бъдеще, веднага ще да има процедура за закупуване на този
апарат. Още веднъж, искам да благодаря на гражданите, на фирмите, които се
отзоваха. Това за мен е изключително важно, особено на хората, които дариха по 20
лв., по 30 лв., по 50 лв. Благодаря.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Неделчев. Това е изключително обнадеждаващо и радостно,
което казахте. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Вчера около 11.00 часа ми се обади д-р Гочев и ми каза, че в болницата е
пристигнала едната помощ от народния представител Георги Андреев.
Включително ми каза, че д-р Неделчев му се е обадил и му е благодарил. На другия
народен представител нямал телефона. Помоли ме да говоря с вторият народен
представител г-н Иван Иванов дали волята му наистина е за дарение за
Многопрофилната болница в Провадия. Снощи съм разговарял. Той каза, че е така
и днес ще провери. Сега ще се опитам да се свържа с д-р Гочев и да го поканя на
заседанието. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н кмет, заповядайте. Ще дадем възможност и на
главният счетоводител.“
Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Наистина има желание на двама депутати да дарят своите средства за
болницата „Царица Йоанна“. Единият от тях направи контакт с мен и помоли,
когато пристигнат парите да го информираме. За г-н Андреев става въпрос. В тази
връзка аз държа контакт с счетоводството на болницата. До този момент няма
постъпили средства. Тъй като за нас са важни тези средства и волята на дарителите,
аз се свързах с Народното събрание да попитам как става разпределянето на
средствата и по какъв начин ще се уважи искането на съответните депутати. Оттам
ми изпратиха едно писмо, което е кратко и ще го прочета.
Писмото е от министър Ананиев до г-жа Цвета Караянчева – председател на
Народното събрание. И се казва следното:
Уважаема г-жо председател,
Във връзка с Решение на Народното събрание от 06.04.2020 г. Министерство
на здравеопазването Ви информира:
С постъпилите средства ще бъде извършена промяна на основание на чл.110,
ал.4 от Закона за публичните финанси по бюджета на Министерство на
здравеопазването в „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола
на общественото здраве“ и бюджетна програма „Профилактика и надзор на
заразните болести“, като средствата ще бъдат използвани за дейности по
превенцията и лечението на заразата с COVID-19.
Средствата ще постъпят по бюджета на М3 като трансфер от съответния
разпоредител с бюджет на основание на чл.110, ал.4 от ЗПФ - чрез прехвърляне на
средства за предвидени разходи от един бюджет в друг, а не като сума от
индивидуални дарения на физически лица. Предвид на това, разходването на
сумата обективно не би могло да се извършва според волеизявления на отделни
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физически лица, защото това би влезнало в противоречие с реда за предоставяне и
разходване на средства между разпоредители с бюджет, както и предвид на това,
че за разходването на средства от помощи и дарения се извършва промяна на
съответния бюджет на друго основание на ЗПФ.
Отделно от това Министерството на здравеопазването не би имало
практическа възможност да събира информация за индивидуалната воля на всички
лица, за които ще се прилага това решение, а поради възможността за различни
волеизявления да се стигне до фрагментиране и неефективно разходване на тези
средства, в ситуация, изискващо оптимално използване и разпределяне на
наличните финансови и медицински ресурси.
Отбелязваме, че Министерство на здравеопазването след анализ на
потребностите на всички лечебни заведения и други дейности свързани с лечението
на заразата с COVID-19 идентифицира най-голяма потребност от закупуването на
тестове за COVID-19 и на респиратори.
Уверяваме Ви, че ще осигурим пълна прозрачност и отчетност за
направленията на разпределение на изразходваните средства, като ще
приоритизираме тези области и населени места, където се лекуват и идентифицират
лица с риск или заболяване COVID-19.
Исках да Ви запозная и евентуално, ако предложите да отправим някакви
писмени питания и да искаме наистина волеизявлението на депутатите, независимо
кои са те, да се изпълни. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н кмет. Г-жо Налбантова, заповядайте.“
Изказване на Бедрия Налбантова-гл.счетоводител на „МБАЛ Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Исках само да отговоря, че последно в осем без двадесет, тази сутрин, бях в
сметката на болницата. Няма постъпили суми от депутатите. Вчера сутринта и аз
имах личен разговор с един от депутатите. Той каза, да, волята на дарителя е
конкретно за закупуване на скенер, но средствата ще бъдат превеждани в
Министерството на здравеопазването. Това ми е информацията. Нямаме пари от
депутати. 29 207 лв. е сумата на даренията.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Налбантова.
Ако мога да се включа по темата. Аз също имам такава информация. Говорил
съм с депутати, народни представители от ГЕРБ, които имаха желание също да
помогнат на нашата болница. Както знаете от Варненска област те са седем, но
понеже трансферът на средства, става ясно от отговора на министър Ананиев, става
от сметката на Народното събрание към бюджета на Министерството на
здравеопазването и не може да има индивидуално волеизявление за направлението
на средствата, това най-вероятно няма да се случи. Продължаваме да търсим
варианти да помагаме на нашата болница.
Други изказвания? Заповядайте, г-н Адем.“
Изказване на Хюсни Адем
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„Уважаеми колеги,
Уважаеми кмет,
Аз искам да приветствам действията на администрацията в лицето на кмета
г-н Илчев. Направи най-необходимото и най-малкото да обяви такава кампания.
Много се радвам, че директорът на болницата каза, че 90% имат готовност. Разбира
се, болницата е на всички ни и това, което сега са направи, ще остане за всички ни
пак. Надявам се, даже и да бъдат закупени и стоте процента, мисля, че ще стане
това, да не се наложи да лекуваме такива заразени. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Адем. Г-н Мехмедов, заповядайте.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Скъпи съграждани,
Доколкото разбирам, ние коментираме конкретно определени дарения на
определени лица, народни представители. Тука аз искам да благодаря отново и да
подкрепя колегата Адем, че се направи такава кампания, защото се събраха
средства от физически лица, юридически лица, които са направили същото, каквото
са могли, преценили са и са помислили, и са решили да дадат. По тази логика
трябва един вид ние всички тези, ако не са анонимни, да се изкара някакъв списък
кой, какво е дарил. Да се покаже. Нали, малко е популистко, меко казано в
момента.Благодарим на всички народни представители, които решат да помогнат.
Благодарни сме. Отново благодаря, както каза и директора на болницата, много е
важно дали е дал 5 лв. или 50 лв., или 5000 лв. това е дарение, за което ние сме
благодарни. Благодаря Ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-жо Налбантова, заповядайте.“
Изказване на Бедрия Налбантова-гл.счетоводител на „МБАЛ Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Искам само да кажа - Благодаря на всички. Ние изчакваме. Приготвили сме
договори за дарения на абсолютно всички дарители, плюс свидетелства за дарение,
което ще бъде необходимо на фирмите да си ги включат към финансовите отчети за
следващата година. Сумите варират от двадесет до пет и петстотин. Наистина,
благодарим на всички дарители.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Налбантова. Други изказвания, питания, становища по
докладната записка? Няма. По предложение на юристите към т.1 има добавено в
края – съгласно Предложение №1 и така ще го изчета.
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 №8 – 125
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137,
ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.8, ал.13, т.3 и ал.2 от Наредба №12 за реда за
учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на
Община Провадия в търговските дружества, чл.38 от Закона за счетоводството и
§33 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет
Провадия:
1.Приема годишен финансов отчет и баланс на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна-Провадия” за 2019г. със седалище и адрес на
управление град Провадия, област Варна, ул.”Желез Йорданов” №1, като не
разпределя печалба, съгласно Приложение №1.
2.Задължава управителя на дружеството да предприеме действия по заявяване
за вписване и представяне за обявяване на ГФО на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна-Провадия” ЕООД за 2019г. в Търговски регистър и
регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по
вписванията при Министерство на правосъдието в срока съгласно §33 от Закона за
мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020г.
Пета точка - Отчет на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда
за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти
а/№341-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
и председател на комисия по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти, относно отчет за дейността на комисията по чл.6 от
Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в
общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти на общински съвет
Провадия през 2019г.
Кворум:20 Общинският съветник Мехмед Мехмедов не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания
на общински съветници?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 №8 – 126
На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за 2019г. за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11
за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти на Общински съвет
Провадия, съгласно Приложение №1.
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Шеста точка - Приемане на Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Провадия
а/№355-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно обсъждане и приемане на Наредба №14 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Има допълнение от вносителя към Преходните и заключителни разпоредби
на наредбата, както разбрахме на комисии. Други допълнения от страна на
вносителя? Няма. Изказвания, питания, становища на общински съветници? Г-н
Филев, заповядайте.“
Кворум:19 Общинският съветник Хюсни Адем не присъства в залата.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
В мотивите на докладната записка е посочено, че приемането на изцяло нова
наредба се налага поради наличието на прокурорски протест въз основа, на което е
осъществена проверка и е установено, че е налице противоречие на текстовете. На
комисии, наистина, прокурорският протест беше представен и на всички е ясно, че
следва да бъде коригирана установената незаконосъобразност. Но говорим за двата
текста, които прокурорът е визирал. В мотивите пише, че се налага изцяло отмяната
и приемане на нова наредба, като е цитирана комисия със заповед на кмета №487 от
14.02.2020 година. Би следвало протокола от работата на тази комисия да е
неразделна част от доклада на кмета, защото в мотивите е цитиран само един
пропуск, а това е, че наредбата не е публикувана. За нас е важно дали комисията е
констатирала и други несъответствия за да можем да вземем информирано и
обосновано решение. В тази връзка, моля да ми бъде предоставен протокола на
комисията, назначена със заповед номер №487 от 14 февруари 2020 година. Даже и
само една констатация да има, просто, искам да видя протокола.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
“Благодаря, г-н Филев. Заповядайте, г-жо Стойчева.“
Кворум:20 Общинският съветник Мехмед Мехмедов присъства в залата.
Изказване на Богдана Стойчева-началник отдел „ПО и ОП“
„Уважаеми дами и господа,
Доклад под формата на констатации за несъответствие точно не сме
направили. Направили сме предложение за нова наредба, което ви е и представено,
като сме съобразили, естествено, протеста на прокурора, на първо място. На
следващо място, ние на комисиите го уточнихме, открихме друг пропуск по
отношение на патента във връзка със законодателни изменения в годините и чисто
редакционно, както тогава ви упоменахме на комисиите, част от текстовете, които
са свързани с плащанията са изнесени отгоре в общи положения, където им е
мястото в наредбата. Запазени са по-голяма част от положенията към действащата
към момента т.е., например не са променяни размера на данъците. Така че в това
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отношение, такъв протокол, в който да са разписани констатации - това отговаря,
това не отговаря, не е правен. Направен е проект за наредба.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Изказване на Богдана Стойчева-началник отдел „ПО и ОП“
„Проектът за наредба е това. Това е предложението, което е внесено и при
вас. На база на него е направен и после доклада до общинския съвет. Проектът на
наредбата е предложението.“
Кворум:21 Общинският съветник Хюсни Адем присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
“Благодаря, г-жо Стойчева. Други изказвания, питания, становища? 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 №8 – 127
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, при
спазване изискванията на чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от АПК и в съответствие с чл.8,
чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински съвет Провадия приема
Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Провадия.
Седма точка – Докладни записки
а/№347-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно определяне на представител на Община Провадия в Общо
събрание на Организация за управление на Варненски черноморски туристически
район
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?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
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 №8 – 128
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На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.33, ал.3 от Закона за туризма, Общински
съвет Провадия:
1.Определя д.т.н. инж. Жоро Илчев - кмет на Община Провадия за
представител на Община Провадия в Общо събрание на Организация за управление
на Варненски черноморски туристически район.
2.При невъзможност на кмета на Община Провадия да участва в заседания на
Общото събрание, определя Стефка Христова - заместник-кмет на Община
Провадия за представител на Община Провадия в Общо събрание на Организация
за управление на Варненски черноморски туристически район.
3.Упълномощава лицата по т.1 и т.2 да участват в Общото събрание на
Организация за управление на Варненски черноморски туристически район като
във връзка с дейността на организацията извършват всички законови действия с
оглед защита на интересите на Община Провадия.
б/№348-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно прекратяване на предоставено на Исторически музей - Провадия
с Решение №6-113 от Протокол №6 от заседание на Общински съвет - Провадия от
30.03.2016 година безвъзмезно управление на Екопътека „Овеч”, арка и мостово
съоръжение, свързващо късноантичната и средновековна крепост „Овеч” и платото
„Табиите“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Изказвания, становища, питания
на общински съветници?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 129
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.13,
ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Провадия:
1.Прекратява предоставеното с Решение №6-113 от 30.03.2016 година на
Общински съвет-Провадия безвъзмездно управление на екопътека „Овеч” публична общинска собственост, съгласно АПОС №1653 от 26.06.2014 година,
находяща се в гр.Провадия, арки находящи се на двата входа към крепост „Овеч” и
мостово съоръжение свързващо късноантична и средновековна крепост „Овеч” и
платото „Табиите” на Исторически музей - Провадия, считано от 01.06.2020г.
2.Приходите от таксите за вход за крепост „Овеч” и беседа на крепост „Овеч”,
определени съгласно т.2.1, т.4.1 и т.4.2. от раздел „Култура” от Приложение №1
към чл.53 от Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
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цени на територията на Община Провадия да постъпват по бюджета на Община
Провадия считано от 01.06.2020г.
в/№349-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска
собственост
Кворум:18 Общинските съветници Мехмед Мехмедов, Иван Иванов и Фанка
Ташева не присъстват в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания
на общински съветници?Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20 Общинските съветници Мехмед Мехмедов и Фанка Ташева
присъстват в залата.
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 130
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Приема решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост
№74/ 21.10.1998г., вписан в Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под
№61, том V, вх. peг. №3848, н.д. №908 от 05.10.2001 година, находящ се в
с.Бозвелийско, общ.Провадия, област Варна, а именно: помещения /детска
консултация, манипулационна, склад, 1/2 от чакалня, 1/2 от сервизни помещения/, с
обща площ от 58.92 /петдесет и осем цяло и деветдесет и два/ кв.м., изградени на
първия етаж от двуетажна сграда - детска градина на с.Бозвелийско, общ.Провадия,
цялата със застроена площ - 467 кв.м., изградена в дворно място цялото с площ
3320 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот №I-122 в квартал 39 по плана
на с. Бозвелийско, община Провадия, при граници на помещенията - склад;
зъболекарски кабинет; лекарски кабинет; амбулатория; дворно място, при граници
за УПИ - парцел XV-121; парцел XIV-420; парцел ХII-420; парцел ХII-416; улица;
улица; улица, за осъществяване на здравно обслужване на населението.
II.Определя начална месечна цена за наем на гореописания имот в размер на
58.92 лв. (петдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС, съгласно
Решение №29-383/06.12.2001 г. на Общински съвет - Провадия.
III.Възлага на кмета на общината организирането на процедурата, свързана с
провеждането на публичен търг с явно наддаване за горепосочения имот, както и
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осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
Кворум:21 Общинският съветник Иван Иванов присъства в залата.
г/№350-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община
Провадия, 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 има ли?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект
за решение.“
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства в залата.
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 131
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 Д. С. Д., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
1220,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №311/19.03.2020г.
1.2.На лицето Н. М. Х., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №310/18.03.2020г.
1.3.На лицето Н. Л. Й., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
250,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №289/10.03.2020г.
1.4.На лицето Ц. Н. Н., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №286/05.03.2020г.
1.5.На лицето К. Д. Д., с адрес: ….се отпуска парична помощ, в размер на
350,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи. Заявление №282/27.02.2020г
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 А. Ю. А., с адрес:….., не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.6 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - Лицата, кандидатстващи за подпомагане, да не са
получавали еднократна помощ за решаване на същия проблем по чл.16, ал.1 и 2 от
Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане от Дирекция “Социално
подпомагане “ в рамките на календарната година.” С писмо с Вх. №331 от
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02.04.2020г. Дирекция “Социално подпомагане“ гр.Провадия информира, че лицето
е получило финансова подкрепа през месец февруари 2020г. по чл.16, ал.2 от
ППЗСП, Заявление №282/27.02.2020г.
2.2.На лицето И. А. И., с адрес: …., не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.3 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - Еднократни помощи се отпускат за задоволяване на
инцидентно възникнали здравни жизненоважни потребности на лицата, Заявление
№297/16.03.2020г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Кворум:21 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Още една докладна колеги и даваме почивка.“
д/№351-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 има ли?Няма.Становища, изказвания,
питания на общински съветници?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 №8 – 132
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия предоставя финансова помощ на А. Е.
И. ….. в размер на 500,00 /петстотин лева/, заявление №291/13.03.2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, 15 мин. почивка до 10.30ч.“
Почивка от 10.15ч. - 10.30ч.
Кворум: 21
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Моля за проверка на кворума в залата. Кворумът е 21 общински съветници.
След почивката преминаваме към докладна записка с вх.№352.“
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е/№352-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община
Провадия, относно попълване състава на постоянната комисия за отпускане на
помощи на граждани с неотложни нужди към Общински съвет Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Въпроси, изказвания,
предложения от общински съветници? Няма. Очаквам вашето предложение за член,
един брой, за попълване състава на постоянната комисия за отпускане на помощи
на граждани с неотложни нужди към Общински съвет Провадия. Заповядайте, г-н
Владимиров.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми представители на местната власт,
Уважаеми провадийци,
Предлагам за член на тази комисия новоизбрания общински съветник Фанка
Ташева.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Други предложения? Ако няма други
предложения, може ли да гласуваме директно проекта за решение с едното. Добре.
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 №8 – 133
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия попълва
състава на Постоянната комисия за отпускане на помощи на граждани с неотложни
нужди към Общински съвет Провадия, като за неин член определя общинския
съветник - Фанка Петрова Ташева.
ж/№363-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно попълване състава на постоянните комисии на ОбС Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Въпроси, изказвания, становища
по докладната записка? Заповядайте, г-жо Димитрова.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми колеги,
Да предположим, че аз като общински съветник бих искала да се откажа от
комисията по ред и сигурност и да се прехвърля в комисията по устройство на
територията и екология. Като аргументи за това са, че предвид правилника, който
ние сме гласували и одобрили, в комисиите трябва да присъстват съветници, които
освен лично желание трябва да имат и професионална подготовка. А аз съм
общински съветник, втори мандат, предният мандат бях председател на съответната
комисия по устройство на територията екология бедствия аварии, с образование
екология и опазване на околната среда. Бих искала вашето становище по този казус
и това на юристите. Благодаря.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Моето становище реално е написано в
правилника на Общински съвет Провадия в член 43, алинея първа, алинея втора Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната
подготовка и личното желание на всеки общински съветник. Няма никакъв
проблем, ако в комисията има свободно място, да бъдете преместена. Юристите.
Заповядайте, г-жо Тодорова.“
Изказване на Ралица Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми общински съветници,
Моето становище се припокрива с това на председателя на общински съвет.
Трябва да има свободно място в съответната комисия за да бъде прехвърлен
общински съветник. Към настоящия момент комисията, която вие визирате,
доколкото знам няма. Свободно е? Свободно е мястото, така че е въпрос на личен
избор и естествено после е въпрос на гласуване от общинските съветници.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Тодорова. Заповядайте, г-жо Димитрова.“
Изказване на Елина Димитрова
„Г-н Димов, този член от правилника, който вие цитирахте, член 43, алинея 2,
аз също вземам умишлено правилника за да мога дословно да цитирам.
Общинският съвет определя състава на комисиите т.е. общинският съвет. Правят се
предложения, общинският съвет взема решението кой да заеме място в комисията.
В случая с тази докладна, която е представена за г-н Владимиров. Моите уважения.
Аз знам, че той ще се справи в едната и в другата комисия. Там гласуваме
преместване. Има разлика между това да бъде гласувано от общински съвет и
оттова да бъде преместен по собствено желание. Мисля, че самият текст на
докладната не е изписан както трябва и подлежи на сериозна корекция за да бъде
съобразно правилника, с който работим.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова.“
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Искате да кажете, че преместване не е правилният термин, а трябва да е
прехвърляне.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Ралица Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия
„Къде в проекта за решение има преместване? Затова изрично попитах
проекта за решение ли визирате или мотивите? В мотивите може всичко да пише.
Важно е какво ще гласуват общинските съветници. Проектът на решение е
коректно изписан. Заличава Красен Кирчев. Освобождава Коста Владимиров.
Избира Коста Владимиров.”
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Изказване на Ралица Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия
„Вие станахте и попитахте. В случая го е предложил с докладната и
председателя на ОбС. Това е негово лично предложение. Дали можеше да го
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направи устно в зала или да го направи писмено предварително, аз не виждам
някаква драма в това нещо. В случая това, че той е направил такова предложение не
спира и не отнема възможността на всеки един от вас в момента да направите друго
предложение. Ваше право е.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, адвокат Тодорова. Вие ще имате възможност да направите
вашите предложения, както вече коментирахме на комисиите.Заповядайте за
предложенията.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Първо, съм озадачен от изказването на юриста, че в мотивите може да пише
всичко. Не може да пише всичко. Трябва да са конкретни, ясни мотивите. Това,
което искам да разясня на жителите на община Провадия е, че всеки общински
съветник може да присъства на която иска комисия и с правото на глас да участва в
обсъжданията. С правото на глас не, а да участва в обсъжданията като единствената
разлика с останалите, които са официално членове на комисията е, че няма да
гласува и няма да получи възнаграждение. Нали, без да обсъждам, аз не знам какви
са мотивите на г-н Владимиров, както е записано в мотивите да поиска
преместването, но той може да присъства, на която иска комисия. Материалите,
които се обсъждат в комисия по финанси и бюджет, се обсъждат поне в още една
или две комисии. Така че, на мен лично, не са ми ясни неговите мотиви. Ясно е, че
ще бъде гласувано. Въпросът е - Какво се случва и защо се случва?”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Може би е редно да представите вашите мотиви за
нежеланието Ви да бъде преместен общински съветник. Вашата група има някаква
претенция. Разберете, че има право. Да се изкажа. Да се изслушваме. Всеки
общински съветник може да бъде избран във всяка една комисия по собствено
желание, по предложение. Това Вие, в момента да ограничавате избора на
съветник, не може да го правите.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Това разбирам, че искате да направите. Заповядайте, г-жо Димитрова.“
Изказване на Елина Димитрова
„Г-н Димов,
Ние в момента не ограничаваме никого и никакъв избор за комисията.
Въпросът беше, че трябваше да се направи по цивилизован начин, защото ако Вие
се сещате, да речем и предния мандат сте присъствали, мисля, че беше протокол
номер четири от предния мандат, където сме приемали по същия начин нали и нов
съветник и са били разменяни комисии. Просто, процедурата е малко по-различна.
Всички знаем, че който и да предложите той ще бъде избран. Това не зависи от
нашата група за да имаме някакви претенции. Ние нямаме нищо против г-н
Владимиров и това го казвам много отговорно. Въпросът тук беше, че трябваше да
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се направи, да се оставят отворени предложения, да, предложете колкото желаете
от вашата група. Гласувайте. Имате мнозинство. Това, което казахте преди малко е
излишно. Нямаме нищо против съветник в тази зала или който и да е друг от
администрацията. ”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова.Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предполагам, че г-н Владимиров ще вземе думата. Това, което искам да кажа
на Вас, г-н председател е, че при сформирането на общинския съвет и на
комисиите, очевидно, г-н Владимиров е дал съгласие или е изявил желание да е в
тези комисии, в които е в момента. Сега иска да бъде преместен. Аз бих чул
неговите мотиви, какви са и съответно по моя преценка ще ги уважа или не. Не, че
моят глас е важен. Той не е важен. Искам просто да чуя, съответно и жителите на
община Провадия да чуят. Аз пак казвам, всеки съветник, при желание може да
участва във всяко едно заседание на всяка една комисия. Когато не е член на
постоянната комисия, участва със съвещателен глас и не получава възнаграждение.
Това е разликата. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Заповядайте, г-н Владимиров.
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на местната власт,
Ще изложи мотивите си да бъда избран в състава на постоянната комисия по
бюджет, финанси, местни данъци и такси, но първо да оспоря твърденията, че в
общинския съвет се работи нецивилизовано. Работи се много цивилизовано. На
следващо място, нашата група няма мнозинство. Ние сме само девет човека. Това
не е вярно. И след тези корекции мотивите са ми следните: Желая, тъй като
изучавайки специалност право съм учил микро и макроикономика, бил съм един
мандат общински съветник 2007-2011 година, да се запозная по-детайлно с процеса
на изработване на нормите в наредбите на общински съвет Провадия,
регламентиращи обществените отношения, възникващи във връзка с местните
бюджети и финанси. По-конкретно се интересувам от възможността, дадена с
изменение, направено началото на 2012 година в тази наредба, за определяне на
такса смет в община Провадия, от лица, на които им е дадена възможност да
декларират обем и количество отпадъци на база стандартен съд. Благодарение на
това нововъведение, което за мен е юридическо ноу-хау, не ми стигна времето
снощи да намеря в някоя друга община дали има въведена такава възможност да
декларираш, че ползваш - една пета, една десета, една двадесета, една тридесета от
контейнер или съд за отпадък. Аз лично не можах да си обясня за себе си - Как
може да е позволено да подам декларация, ако имам бизнес, че ще ползвам една
част от контейнера, въздуха в контейнера? Не можах да видя има ли система за
контрол, кой ще ме проконтролира мен? И кой ще ме провери дали действително
съм изхвърлил това количество, което съм заявил? Как ще го измери, изтегли и
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други подобни неща, защото в другите общини навсякъде е записано в тяхната
наредба и тя е съобразена със закона, че си длъжен да посочиш вид, съд за отпадък
и колко да речем контейнери и кофи ще ползваш. Никъде не е дадена възможност
да декларираш, какво количество отпадъци ще изхвърлиш. То няма и как да бъде
засечено, според мене. Имам съмнения, че може би, община Провадия е сериозно
ощетявана с този начин на деклариране от фирмите на количествата отпадъци,
които те уж изхвърлят. Може и да не съм прав, но се надявам сериозно този въпрос
да бъде проучен. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Г-н Филев, два пъти сте вземали отношение по
докладната. Ако сте се познали в изказването, заповядайте за реплика или лично
обяснение.“
Реплика на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Това, което каза г-н Владимиров може да го свърши и без да е член на тази
комисия. Само ще му поясня, че дотук подготовката му е слаба от гледна точка на
това и проверката, която е извършил е непълна. Защото решенията за определяне на
размера на такса „битови отпадъци” на база генериран обем отпадъци е от 2006,
2007 година. Скоро вземах решенията в друга връзка от общинския съвет. Не ги
нося у мен, но ги има. Така че проверката му е слаба. Ставането на член на една или
друга комисия няма да повиши качеството на работа на общинския съветник.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, моля без лично нападки.”
Реплика на Филчо Филев
„Нито комисиите са място за обучение.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Отклонявате се от съществото на въпроса. Благодаря. Г-н Адем,
заповядайте.“
Изказване на Хюсни Адем
„Колеги,
Тази докладна всъщност я приехме като информация в съвместната комисия
по финанси и бюджет и по образование. Не се произнесохме. В смисъл нямаше
гласуване „за” или „против”. Аз мисля, че доста са елементарни нещата. Има
заявление, заявява колегата, че иска едно, иска и второ. Прав е Филев, че всеки
общински съветник има право да присъства, в която комисия иска и да бъде със
съвещателен глас. Но тук има разлика за искането на заявителя на колегата ни
трябва да се произнесем, като орган Общински съвет. Точно това е написано в
самото решение. Първо, решаваме да го освободим, разбира се, който не иска няма
да гласува да бъде освободен. Второ, решаваме той да бъде избран в другата
комисия, разбира се, пак, който иска няма да гласува да бъде избран. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Адем. Също така, все още възможността за правенето на
предложения съществува. Ако имате предложения за състава на една или друга
комисия, заповядайте да ги направите. Да разбирам, че няма. Възможно е да се
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правят предложения за промени във всяка една точка. Има такава възможност.
Казвам го последно.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Представям на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
16 гласа „за”, 1 -„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 134
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
I.Заличава Красен Добрев Кирчев от състава на Постоянните комисии на ОбС
Провадия, както следва:
1.1.Комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси, създадена с
решение №2-7/28.11.2019г. на ОбС Провадия;
1.2.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии,
създадена с решение №2-10/28.11.2019г. на ОбС Провадия.
II.Заличава Красен Добрев Кирчев от списъка общински съветници за
включване в комисиите при провеждането на търгове и/или конкурси с предмет
управление и/или разпореждане с общинско имущество, решение №226/28.11.2019г.
III.Освобождава Коста Владимиров Владимиров от състава на Постоянна
комисия „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани“, създадена с решение №2-12/28.11.2019г. на ОбС
Провадия.
IV.Избира Коста Владимиров Владимиров за член на Постоянна комисия
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, създадена с решение №2-7/28.11.2019г.
на ОбС Провадия.
V.Избира Фанка Петрова Ташева за член на Постоянните комисии на ОбС
Провадия, както следва:
1.1.Комисия по обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани, създадена с решение №212/28.11.2019г. на ОбС Провадия;
1.2.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии,
създадена с решение №2-10/28.11.2019г. на ОбС Провадия.
VI.Вписва Фанка Петрова Ташева в списъка общински съветници за
включване в комисиите при провеждането на търгове и/или конкурси с предмет
управление и/или разпореждане с общинско имущество, решение №226/28.11.2019г.
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства в залата.
з/№366-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на
проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Коста Владимиров-председателстващ съвместното
заседание на ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ и
ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни
фондове и проекти“ да прочете становищата. Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров-председателстващ съвместното заседание на
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ и ПК
”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни
фондове и проекти“
„Съвместното заседание на двете комисии. Извинявам се. Ще прочета само на
тази, на която съм председател или и на двете?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„На двете комисии.“
Изказване на Коста Владимиров-председателстващ съвместното заседание на
ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ и ПК
”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни
фондове и проекти“
„Добре. ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ Комисията с 0 гласа „за”, 0-„против” и 7-„възд.се” не приема проекта за решение.
ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни
фондове и проекти“ - Комисията с 1 гласа „за”, 0-„против” и 6-„възд.се” не приема
проекта за решение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Давам думата на председателстващият
съвместното заседание на ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии“ и ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали,
жалби и предложения на граждани“ - Хюлия Мустафова да прочете становищата
на комисиите.“
Хюлия Мустафова-председателстващ съвместното заседание на ПК
”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ и ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ - Комисията с
3 гласа „за”, 0-„против” и 3-„възд.се” не приема проекта за решение. ПК
”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани“ - Комисията с 2 гласа „за”, 0-„против” и 5-„възд.се” не
приема проекта за решение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания
на общински съветници?Г-н Филев, заповядайте.“
Кворум:21 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства в залата.
Изказване на Филчо Филев
„Преди да направя изказването си искам да попитам: Спазени ли е чл.7 и чл. 8
от Закона за местните данъци и такси? Къде са документите? Защо не са
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приложени? Спазено ли е Постановление № 1 от 5 януари? Умишлено няма да му
кажа година.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря Ви господин Филев. Да, разбира се. Администрацията ще вземе
ли отношение по въпроса?Добре. Ако Ви трябва време да го проверите, други
изказвания, въпроси, становища. Г-жо Пейчева, заповядайте.“
Изказване на Стефка Пейчева
„Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаема общинска администрация,
Уважаеми г-н председател,
Искам да направя следното предложение. В комисията, на която съм член и
председател, възникнаха дебати по повод на тази докладна. Във връзка с тези
дебати правя следното предложение. В докладната да бъде внесена следната
промяна в член, в точка 4.2.1, която гласи в така предложения ни проект за
решение: Създава се нова точка 019 с наименование: Издаване на удостоверение за
наличие или липса на съставен акт за общинска собственост и вписването му като
заверка в молба декларация от отдел „УТЕОС“, таксата в размер на 150 лв.
Предлагам промяна таксата да бъде в размер на 100 лв. Да обясня с едно изречение.
Смятам, че за община с размера на нашата и с граждани, и промишленост, като от
нашата община, тази такса би била по-адекватна за гражданите, които желаят тази
услуга.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пейчева. Разбихте мита, че няма дебат в ОбС Провадия.
Администрацията готова ли е да отговори на въпроса на г-н Филев? Заповядайте, гжо Стойчева.“
Кворум: 19 Общинските съветници Мехмед Мехмедов и Коста Владимиров
не присъстват в залата.
Изказване на Богдана Стойчева-началник отдел „ПО и ОП“
„Въпросът беше - Дали са спазени чл.7 и чл.8 от Закона за местните данъци и
такси? Да, спазени са. Извършени са предварително проверка на технологичните
карти, които би следвало да показват пътя за извършване на една административна
услуга. Съответно е направена и калкулация по отношение на предлаганите от нас
услуги като посочените калкулации показват, че приблизително е налице пълно
възстановяване на разходите. Казвам, приблизително. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Очевидно от отговора на администрацията стана ясно, че не познават
съдържанието на Постановление №1 от 5 януари 2012 година, в което е приета
методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и цените на
услугите. Подробно е описано как се определят размерите на таксите, преките
разходи, непреките разходи и т. н. Същото в по-сбит размер е записано в Закона за
местните данъци и такси. Без наличието на съответните документи и калкулации,
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неслучайно на втората или третата докладна питах вътрешния одитор дали е
проверил определянето на размера на таксите за услугите, да няма финансово
произвол. Без наличието на тези документи да са показани на населението и на
общинските съветници материалът даже не трябва да се гледа. Искам да Ви кажа,
че спазвайки постановлението при база 950 лв. заплата на служителя, който би
извършил услугата по 4.1.1 тя ще е 0.47 ст. При 1000 лв. - 0.49 ст. Къде е 2 лв.?
Къде е 3 лв.? Жалко, че администрацията не познава това постановление и не е
изготвило калкулациите, ако въобще ги е изготвило, съобразявайки се с него. По
отношение на услугата, за която се предложи намаление. Преди това само искам да
обърна внимание и на мотивите. Там се натъкнах и в мотивите на докладната и в
доклада, който е обнародван, че като увеличим броя на услугите, ще увеличим броя
на услугите. Заключение, което е безсмислено. Приходите може да се увеличат,
евентуално. За да се поиска цената на услугите, услугата заверка на декларацията
да стане по моите сметки 190 лв. от 10 лв., не само трябва да се детайлизира, да се
направи калкулацията, спазвайки Постановление № 1 от 5 януари 2012 година, но
да се каже и какво означава окомплектоване и заверка на молба-декларация и защо
е нужно общината да издава удостоверение за подадена декларация за недвижим
имот и вписването му в подадена молба декларация, което ще струва 30 лв. След
като информацията за това на чие име е деклариран имотът се вписва в молбадекларацията и информация, с която община Провадия или съответната община
разполага. Искам да Ви дам за пример община Девня. Взема 25 лв. за същата
услуга. Има и още една услуга - заверка на данните на свидетели, посочени от
собственика в молба-декларацията, която струва 10 лв. Не ми е ясно, каква е тая
услуга. Община Дългопол, удостоверение и заверка на молба декларация по
обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост обработване на
заявление на декларацията на обстоятелно за обстоятелствена проверка 15лв.
Съществено е и общинските съветници, и нашите съграждани, да знаят, че тази
такса е променена с решение №51-890 от 25 юли 2019 година и от 7 лв. е станала 10
лв. при спазване на закона, защото аз съм в течение. Предполагам на всички е ясно.
Завишена е услугата с около 45%. Точно процентът може да го сметнете, но от 7 лв.
на 10 лв. Как сега ще стане 150 лв.?Какви разходи се извършват? Безобразие. Още
нещо. В проекта за решение не е отменен и стария текст. Остава си услугата общинска собственост 001 издаване на удостоверение за наличие или липса на
съставен акт за общинска собственост 10 лв.
Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Така приемането на изменението на наредбата, без спазването на Закона за
местните данъци и такси - член седем и осем, ако не ме лъже паметта и
постановлението за начина на определяне цената на услугата или таксата, ще бъде
обжалвана. Аз ви казах. Направих си труда да изчисля услугата по точка 4.11.
Изменя се размера на таксата по точка 06 издаване на дубликат на квитанция като
същият става от 1 лв. на 2 лв. 100% при цена 0.47 или 0.49 стотинки, не знам колко
е възнаграждението на служителя и съм спазил постановлението, което оказва реда
за определяне на цената на услугата.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, ориентирайте се към приключване. Имате още една минута.
Говорите важни неща само ще Ви помоля да бъдете по-кратък.”
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Изказване на Филчо Филев
„Много важни неща. Така че обръщам се към колегите да защитим интереса
на жителите на община Провадия, защото ако трябва да си отговорим на въпроса С изменението на тези цени по какъв начин защитаваме техния интерес? Отговорът
е никак. Факт е, че трябваше да се синхронизира наредбата със Закона за
извънредното положение и срокът за плащане на данъците и таксите с отстъпката
от 5% да е указания в закона, но наредбата е подзаконов нормативен акт, така че
общината ще спази закона и е длъжна да спази закона даже и ако наредбата не се
приеме на тази сесия, а се прецизира. Към нея да се добавят документите, които
казах, че са неразделна част, да ги провери вътрешния одитор и на следващо
заседание, ако се налага цените да се коригират или наредбата да се приеме на
следващо заседание. Благодаря.“
Кворум:19 Общинският съветник Коста Владимиров присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря Ви, г-н Филев.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания? Ако няма, подлагам на гласуване
предложението на г-жа Пейчева. В проекта за решение в т.4.2.1. размерът на
таксата да стане от 150 лв. на 100 лв. Който е за така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 13, „против“ - 0, „възд.се“ - 8 Предложението се приема.
Разбрахте, че предложението е за намаляне на таксата нали?“
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 №8 – 135
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.9 от ЗМДТ, при спазване изискванията на чл.76,
ал.3,чл.77 и чл.79 от АПК и в съответствие с чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и
чл.28 от ЗНА, Общински съвет Провадия приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия:
§1.Създава се §12 в Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №8 със
следния текст: „През 2020г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до
30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.“
§2.Изменя се ал.2 на чл.23 от Наредбата както следва: „(2) Реалната издръжка
на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни
материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна
енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и
завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.“
§3.Отменя се разпоредбата на ал.4 на чл.23 от Наредбата.
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§4.Приема следните изменения и допълнения в Списъка на видовете услуги и
цени за тях - Приложение № 1 (към чл.53) от Наредбата:
4.1.в раздел Услуги - Местни данъци и такси:
4.1.1.Изменя се размера на такса по т. 006 Издаване на дубликат на квитанция
като същия от 1,00 лв. става 2,00 лв.
4.1.2.Създава се нова т. 007 Разпечатка от програмния продукт на декларация,
справка като размер на таксата следва да бъде определена сумата от 2,00 лв. на бр.
4.1.3.Създава се нова т. 008 Издаване на удостоверение за платен данък върху
превозни средства със стойност на таксата за извършването й от 3 лв. на бр.
4.1.4.Създава се нова т. 009 с наименование „Издаване на удостоверение за
подадена декларация за недвижим имот и вписването му в подадена молбадекларация за снабдяване с Нотариален акт по обстоятелствена проверка“ - таксата
е 30,00 лв.
4.2.В раздел Услуги - Общинска собственост
4.2.1.Създава се нова т.019 с наименование Издаване на удостоверение за
наличие или липса на съставен акт за общинска собственост и вписването му като
заверка в молба декларация от отдел УТЕОС, таксата е в размер на 100 лв.
4.2.2.Създава се нова т.020 с наименование: Окомплектоване и заверка на
молба-декларация до Нотариус за сдобиване с нотариален акт за собственост чрез
обстоятелствена проверка - такса в размер на 10 лв.
4.3.1.В раздел „Други услуги“:
4.3.1 Изменя се т. 003.Нощувка в базата за гости на Община Провадия
-в апартамент: 50 лв.;
-в стая с две легла: 12 лв. на легло;
-двойна стая за самостоятелно ползване: 24 лв.
4.3.2.Изменя се т. 003.2. в следния смисъл:
Предоставяне на зала и оборудване в базата за гости на Община Провадия за
организиране на тържества, детски партита, рожденни дни и др.
-60.00 лв. на ден без ползване на посуда;
-80.00 лв. с ползване на посуда, целогодишно
Предоставяне на зала в базата за гости на Община Провадия за организиране
на културни събития, концерти, работни срещи, годишнини, събрания, семинари,
обучения, презентации по проекти и други от подобен характер за юридически и
физически лица:
- 20.00 лв. на час
Предоставяне на зала в базата за гости на Община Провадия на училища,
читалища, детски градини и пенсионерски клубове от Община Провадия, за
организирани от тях културни събития, концерти, работни срещи, годишнини,
събрания и други от подобен характер, с изключение на събития с предварително
обявен вход: - безплатно;
Ползването на къща за гости „Ламбова къща“ от археолози, работещи на
национален обект „Провадия - Солницата“, от членовете на Организационния
комитет и журито на Национален конкурс за млади инструменталисти и певци
„Светослав Обретенов“ е безплатно.
4.3.3.Отменя се т.003.3 със следния текст: Наемане на пълния капацитет (с
изключение на апартаментите) в базата за гости на Община Провадия:
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Летен сезон - 120 лв. на ден
Зимен сезон - 160 лв. на ден
Продължителността на сезоните се определя от смяната на лятното и зимното
часово време.
§5.В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §13 със
следния текст: Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия е приета с Решение № … по Протокол №… на Общински съвет Провадия
и влиза в сила три дни след нейното публикуване.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изразяване на отрицателен вот на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Гласувах „против”, защото администрацията предложи материал за
изменение на наредба без да познава действащото законодателство, без да приложи
изискваните от закона документи и в същото време съветниците, които гласуваха
„за”, гласуваха „за” без да видят необходимите документи, без даже да се запознаят
с постановлението, което цитирах и частта от Закона за местните данъци и такси.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други обяснения на отрицателен вот? Няма.“
Кворум:19 Общинските съветници Милена Драгнева и Христо Гичев не
присъстват в залата.
и/№367-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно обсъждане и приемане на проект за изменение на Наредба №18
за дейността на домашен социален патронаж в община Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Коста Владимиров да прочете становището на ПК
”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни
фондове и проекти“.“
Изказване на Коста Владимиров
„Становището на комисията: С 3 гласа „за”, 0-„против” и 4-„възд.се” не
приема проекта за решение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Допълнения от страна на вносителя? Няма.
Изказвания, становища, питания на общинските съветници? Няма. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 136
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На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване изискванията на чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от АПК и в
съответствие с чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински съвет
Провадия приема Наредба за допълнение и изменение на Наредба №18 за дейността
на домашен социален патронаж в Община Провадия със следния текст:
§.1 Отменя ал.3 на чл.11 от Наредба №18 за дейността на домашен социален
патронаж в Община Провадия.
§.2 В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §2 със
следния текст: Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №18 за дейността
на домашен социален патронаж в Община Провадия е приета с Решение № … по
Протокол № … на Общински съвет Провадия и влиза в сила три дни след нейното
публикуване.
Кворум:20 Общинският съветник Милена Драгнева присъства в залата.
й/№370-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение №7-121 от
31.03.2020г. на Общински съвет 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.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 137
На основание чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет – Провадия реши:
1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №121, взето с
Протокол №7 от заседание на Общински съвет - Провадия на 31.03.2020 година,
като в текста на т.3 думите „общинските терени” да бъдат заменени с думите
„общински помещения”.
2.В останалата си част Решение №121, взето с Протокол №7 от заседание на
Общински съвет - Провадия от 31.03.2020 година остава непроменено.
3.Възлага на кмета на община Провадия да извърши необходимите действия
по изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение се прие на основание чл.62, ал.2 от
Административнопроцесуалния кодекс и чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предвид допусната очевидна
фактическа грешка в т.3 от Решение №121, взето с Протокол №7 от заседание на
Общински съвет - Провадия от 31.03.2020 година, представляващо неправилно
31

изписване на адресатите, които следва да получат облекчения във връзка с
въведеното извънредно положение в страната.
Кворум:21 Общинският съветник Христо Гичев присъства в залата.
к/№371-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за съгласуване подробна план-схема за
поставяне на преместваеми обекти /ПО/ на територията на град Провадия, парк
Минерални бани – УПИ III-за парк, кв.2 по плана на гр.Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания
на общинските съветници?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 №8 – 138
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.2 и чл.62,
ал.9 от ЗУТ и чл.8, ал.4 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:
1.Съгласува План-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламни
съоръжения в УПИ III-за парк, кв.2 по плана на гр.Провадия, съгласно Приложение
№1
2.Схемата по т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на
преместваеми обекти.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Осма точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Денев. Излезте на трибуната.”
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Кметът го извикаха спешно горе. Не знам за какво е и съм упълномощен да
прочета отговорите на питанията. Започвам с отговор на питане от предната сесия
на г-н Анатоли Атанасов.
Уважаеми г-н Атанасов,
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В отговор на Ваше питане, относно складиране на строителни материали на
временно депо до гробищния парк в гр.Провадия, Ви информирам следното:
С договори №ОП-2 от 21.01.2019 година и №ОП-74 от 09.08.2019 година,
сключен между Община Провадия и „Одесосстрой” ООД е възложено изграждане
на водопроводи по ул.„Скобелев”, ул.„Овеч”, ул.„Св. Обретенов” и ул.„Христо
Смирненски” в гр.Провадия и рехабилитация на улична мрежа в гр.Провадия.
Съгласно посочените договори и изготвени инвестиционни проекти дейностите,
които следва да бъдат реализирани изискват временно складиране и съхранение на
определени материали, включително изкопани земни маси и настилка, получена в
резултат на фрезоването на уличното платно. Именно поради тази причина
първоначално при започване на изпълнението на дейностите по договора за
изграждане на водопроводната мрежа, администрацията още през месец септември
2019 година е посочила място за временно съхранение на изкопаните земни маси и
част от необходимите строителни материали да бъдат разположени върху площ,
находяща се непосредствено до ж.п. спирка Добрина. В началото на тази
календарна година с оглед провеждане на традиционния пролетен панаир по време
на празника на гр. Провадия - Връбница и отдаването под наем на част от площите,
на които временно са складирани изкопни маси и материали, беше взето решение
посочените материали и земни маси да бъдат изместени на друго място. След
проведена среща с изпълнителя беше взето решение това място да бъде на
свободното пространство пред гробищния парк в гр.Провадия, като изпълнителят
така да организира дейността си, че да не създава пречки за преминаване на
граждани и автомобили. Действително, при извършване на товаро-разтоварни
дейности, изпълнителят е допуснал наклоняване на стълб, служещ за обтяжка на
кабела за видеонаблюдение по пътя Провадия - Добрина, като към настоящия
момент отклонението е възстановено и системата за видеонаблюдение работи.
Въпроси ще има ли, г-н Атанасов, или да чета следващото. Благодаря.
Следващият отговор на питане е до г-жа Силвия Боева - Радева, общински
съветник.
Уважаема г-жо Боева-Радева,
В отговор на Вашето питане, относно предвижда ли се от Общинска
администрация да бъдат измити и дезинфекцирани стратегически места на
територията на общината, Ви информирам за следното:
Ежедневно се дезинфекцират спирки, детски площадки, централния площад,
пазара, около поликлиниката и болницата в гр.Провадия. Оборудван е ЗИЛ 131 с
необходимите съоръжения за дезинфекция и се дезинфекцират главните улици и
тротоари в това число и улица „Цар Освободител“ и улица „Св. Св. Кирил и
Методий“.
По отношение на въпроса за закупуване на тестове за СОVID-19, Ви
информирам, че Община Провадия е закупила 150 броя тестове, от които 100 броя е
предоставила на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица ЙоаннаПровадия“ ЕООД, а останалите 50 броя са за служителите на Община Провадия,
ако се наложи и някой от служителите прояви симптоми на СОVID-19.”
Следващият отговор е отговор на питане на г-н Филчо Филев.
Уважаеми инж.Филев,
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В отговор на Вашето питане, Ви уведомявам за следното: В Общинска
администрация Провадия, както и всички административни структури към Община
Провадия стриктно се изпълняват всички разпоредби и препоръки на заместник
министър-председателя на Република България, Министъра на здравеопазването,
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Националния
оперативен щаб за предотвратяване разпространението на СОVID-19, Областния
кризисен щаб за предотвратяване разпространението на СОVID-19 и Общинския
щаб за предотвратяване разпространението на СОVID-19 за недопускане
разпространение и усложняване на епидемиологичната обстановка от пандемията
на СОVID-19. Още в самото начало на разпространение на пандемията
Националният оперативен щаб за предотвратяване разпространението на СОVID-19
излезе с Препоръки за предотвратяване разпространението на СОVID-19 в
административните структури на територията на страната. Същите бяха
потвърдени и посочени за изпълнение и в писмо с изх.№02.44-42/11.03.2020 г. на
Заместник министър-председателя на Република България. Една от основните
препоръки бе оптимизиране пропускателния режим, с обособяване на
самостоятелни потоци за служителите на администрацията и за външните
посетители/потребители на административни услуги, в зависимост от особеностите
на инфраструктурата и сградния фонд.
В изпълнение на тази препоръка в Община Провадия, със Заповед №746/
13.03.2020г, на кмета на Община Провадия бе регламентиран нов ред на
пропускателен режим в централната сграда на администрацията, както и всички
други препоръки на Националния оперативен щаб, заложени в горепосочения
документ и регламентирани до настоящия момент. В изпълнение на тази заповед
източния вход на сградата на Общинска администрация бе определен за външни
посетители/ потребители на административни услуги, а западния вход - за
служители и други външни лица, които по различни причини имат
взаимоотношения с общинска администрация. За постигане на това бе преустроен
Информационния административен център на Община Провадия, като бяха
изградени четири нови гишета за административно обслужване на граждани в
първото предверие след източния вход. Вратата към вътрешната част на
Информационния център естествено е затворена, за да се постигне препоръчаното
разделение на потоците на посетители и служители.
Във връзка с поставения от Вас хипотетичен проблем, какво би станало при
налагане на евакуация от сградата, Ви уведомявам, че и на двата входа на сградата
на Общинска администрация Провадия има служители, които да осигуряват,
респективно да ограничават, достъпа до нея и биха могли да реагират адекватно
при всяка ситуация. Благодаря.“
Общинският съветник Иван Иванов не присъства на заседанието.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Заповядайте, г-н Филев, за отношение, относно
отговора.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
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Кметът отсъства, но искам да кажа, че не съм доволен от отговора, защото
точно последния абзац обезсмисля всичко прочетено до него момент. И ще го
повторя: „Във връзка с поставения от вас хипотетичен проблем какво би станало
при налагане на евакуация от сградата ви уведомявам, че и на двата входа на
сградата на общинска администрация имат служители, които да осигуряват
респективно ограничават достъпа до нея и биха могли да реагират адекватно при
всяка ситуация.”
При евакуация следва всички врати да се отварят автоматично в посока на
евакуацията. Вратата е точно така изградена. Не трябва на нея да има ключ и да е
заключена с ключ. И най-същественото е, че служителите, които са там, също се
евакуира. Дето се казва - Капитанът последен напуска кораба. Така че всичко,
което беше казано, се обезсмисли от последното изречение. Просто, не трябваше да
бъде заключена с ключ вратата, както го установихме на предното заседание.
Трябва да си е отключена и ако се наложи движение аварийно в посока изход от
сградата - натискаш, отваряш и заминаваш, а не служител, който трябва да се
евакуира да ти отваря. Недай си Боже да стане нещо страшно, той човекът първи
ще избяга и ще е прав. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други изказвания, въпроси, становища, относно
отговорите? Ако няма, давам думата за въпроси на общински съветници.
Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Кметът го няма. Уважаеми зам.-кметове,
Преди да задам въпроса ще се върна малко назад. През месец декември 2019
година жители на село Бозвелийско ме информираха, че безразборно се отсичат
дървета в парковете и колони покрай общинските пътища. В началото на 2020
година може би 9 или 10 януари беше, отидох и информирах лично еколозите в
община Провадия техните думи бяха - ние не знаем, сега научаваме от вас, но ще
проверим за случая. Малко по-късно през месеца, на заседанието на постоянната
комисия по устройство на територията, зададох същия въпрос. Отговорът на
секретаря на общината беше: Да, запознали сме се. Има предприети мерки и
действия и ще бъдете информиран. До този момент не съм получил никаква
информация, затова смятам пак да задам същите въпроси, а те са: Има ли издадено
разрешение за изсичането на дървета и клони в село Бозвелийско? Ако има, от коя
дата са те? Второ, кой е извършил отсичането? Общински служители, наета фирма
или някой друг? Трето, има ли издадени електронни превозни билети от общината?
Ако има, техните номера и с какъв маршрут са? Четвърто, къде е транспортирана
отрязаната дървесина? Къде е складирана и за какви нужди се е използвала тя?
Пето, има ли входирани докладни записки от вече бившия кмет на село
Бозвелийско - Дамян Дамянов в общинска администрация за изсичането на
дърветата и колоните? Ако има от кои дати са те? Да им бъде предоставена
входящата поща. И последен въпрос. Искам да ми се представи и регистъра на
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изходящата поща на село Бозвелийско за периода от 1 декември 2019 година до 31
януари 2020. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов. Г-н Филев, заповядайте.“
Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства на заседанието.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Последните два дена ми бяха изпратени над 15 въпроса. Една част от тях
смятам за важни и ще задам. Факт е, че са изпращани и по месинджър, и вайбър и
есемес. Първия въпрос, който ми беше пратен: Здравейте, г-н Филев. Искам да ви
питам нещо просто за да знам дали моят е начин на мислене не съвпада с този на
кмета или съм прав за себе си. Вие като градоначалник, с дългогодишен опит, в
сегашното извънредно положение бихте ли се съобразили със заповедта на
министъра на здравеопазването №РД01-179/06.04.2020 година, в която в точка 5 е
записано да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения,
въведени от местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и
бихте ли отменил забраната за работа на вендинг автомати. Не мога да си обясня
как така в другите общини реагираха веднага и отмениха тези ограничения. Да не
говорим, че в някои изобщо не бяха наложени такива. Бихте ли ни посъветвал
нещо? В тази връзка конкретизирам въпроса - Ще бъде ли отменена заповедта за
експлоатация на вендинг автоматите на територията на община Провадия? Не знам
дали е действаща в момента.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Въпросът ви е резонен, г-н Филев, действително има такива въпроси от
граждани. Мога да се присъединя.“
Изказване на Филчо Филев
„За два дни имам над двадесет. Да продължа. Другият въпрос. По единия съм
се подготвил, защото ми беше зададен по-рано. Филчо, не трябва ли, когато
гражданите се обслужват да са създадени удобно условия - завет за тях, маса, стол и
прочие. Хората да са вътре по един на гише, а служителите зад плексигласови
гишета, като в Лидл. В тази връзка съм подготвил следния въпрос: Г-н кмет, където
и да сте. Кое наложи промяна в начина на обслужване на гражданите в
административната сграда на община Провадия и докога се предвижда да
продължи това състояние? Основната цел на общинска администрация е да осигури
административното обслужване на жителите на общината и всички останали
заинтересовани. За тази цел на партерния етаж на сградата е ситуиран
Информационен център с пространство, позволяващо на всяко от трите гишета и
касата при спазване разстоянието между посетителите и служителите да бъде
осъществявано нормално обслужване. Към момента обслужването се осъществява в
пространство с миниатюрни размери, което между двама посетители не може да се
осъществи необходимото разстояние или отстояние. Това налага изчакването да се
осъществява на стълбите пред сградата на общината. Посоченото струпване и
времето на чакане се увеличават от факта, че при нужда от обсъждане на
подаваните документи със съответния специалист го викат, съответно човекът
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излиза да чака отвън за да влезе следващия, после и той излиза да чака и така
нататък. Хората напрактика лишени от възможността спокойно и задълбочено да
попълнят съответните бланки са лишени, тъй като вместо поставените за тази цел
маси сега разполагат с миниатюрен плод пред гишето и трябва да свършат работата
си за време навреме за да може следващият да влезе или поне да повикат
специалиста, който му е необходим. Нашият Информационен център разполага с
изключително голяма площ и вляво, и вдясно могат да бъдат обособени
плексигласови гишета. Масата, която е за обслужване на клиенти, може да бъде с
плексиглас разделена на две или три и двама или трима човека да сядат там и да си
попълват документите. Зимно време хората да са на топло. Лятно време на хладно.
Могат да се обособят два зелени коридора. Единият към местни данъци и такси пак
с плексиглас. Огледах на почивката пространството. И съответно да се прецени
дали такъв коридор да не се направи от западната страната за достъп до архитекта,
но сегашното състояние изключително влошава качеството на услугата. Не може
една община, която разполага с тази сграда да казва, че качествено ще обслужва
своите граждани и данъкоплатци и да ги кара да висят на пейките и на стълбите
пред общината. Организацията трябва да е друга. Може да се вземе опит и от
съседни общини, и от банки, и от Варна.
Следващият въпрос на гражданин. Има ли констатирано в община Провадия
незаконно строителство, което сега се прикрива, а впоследствие ще се узакони?
Това е въпрос към мене, който аз задавам на Вас. Г-н кмете, има ли констатирано в
община Провадия незаконно строителство, което сега се прикрива, а впоследствие
ще се узакони? Тук искам да кажа на нашите съграждани и на съветниците, че
преди въвеждане на извънредното положение бях уведомен за извършено
незаконно строителство от двама висшестоящи служители в общината. Направих
опит да извърша проверката за единия.Задал съм съответните въпроси и
предполагам, че ще получа информация от служителите, както е по закон.
Въпрос, който получих днес на заседанието, чувайки кмета, който се изказа за
дарението за болницата. В интерес на истината, наш колега поиска посоченото
писмо от кмета, но въпросът е следния: Кога е получено писмото? Посочена ли е
заповед въз основа, на която го издават? Тук правните норми, които се цитират не
са в насока на писмото. Информирал ли е съответно дарителя и болницата, като
заинтересовани? Обсъждали ли са в общинска администрация вариант за
обжалване или оспорване, предвид засягане непряко интересите на жителите на
община Провадия? Това е въпрос към кмета.
Сега моите въпроси. На 20-ти април в 10.15 часа, минавайки покрай стадиона
видях два от товарните автомобили на общината ЗИЛ и зелен Mercedes Sрrinter
спрени пред входа на стадиона. Шофьорите и общите работници седяха до тях и си
говореха. След час, час и нещо, се върнах по същия път. Камионите и хората бяха в
същото положение. Значи, в 11.30 камионите пред вратите. Шофьорите и
работниците си говорят, а някои бяха седнали и на бордюрите. Това е половин ден
загуба на две МПС, двама шофьори и трима или четирима бяха работниците. Не
мога да си спомня. Остойностявайки, това нещо е в размер на над 200 лв., колкото
е и пенсията на един наш възрастен съгражданин. Питам кмета, ако това беше в
неговата фирма, така ли щеше да бъде? Впоследствие следобяд ми се случи, че
карах след зеления камион Sрrinter и видях, че е натоварен с клони, които по моя
преценка бяха не повече от 80 -100 килограма. Камионът беше без шпригли и от
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скоростта боклуците се разпиляваха. Това ли е ефективното управление, г-н кмет, и
така ли щеше да бъде, ако беше вашият личен камион във фирмата да се разхожда
без шпригли? Всички знаем, малкият товар и повечето километри до какво водят.
Трето. Похвалихте се, че е почистено локалното сметище над Хлебозавода и
тук въпросите ми са следните: Първият. Как е възложено извозването на
отпадъците? С договор, с възлагателно писмо или как? Междувременно разговарях
с фирма Технокар и от тях разбрах, че не са чистили това сметище. Очевидно, ако
са извозвани отпадъците някъде възлагането е било по някакъв ред, предполагам
законов и на друга фирма. Вторият въпрос. Какви отпадъци? Колко като тонаж и
къде са извозвани? Покажете кантарните бележки. Третият въпрос. Колко и чии
камиони са използвани? Пътни листи да се представят, товарителници и т. н.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, само в паузата да Ви напомня, че гражданите имат лимит от пет
минути, а общински съветници 10 минути по точката в момента. По всички точки.
Да, разбирам, но по всички точки има лимит от десет минути.”
Изказване на Филчо Филев
„Не може да не уважим искането на граждани.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Затова Ви оставям повече, но малко по-добре, ако може да ги структурирате
въпросите по кратички. Благодаря Ви.“
Изказване на Филчо Филев
„Следващ въпрос. Уважаеми господин кмет,
Изпълнила ли е общинска администрация задълженията, произтичащи от
член 30, алинея 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация? Извършена ли е проверка от администрацията по член 30, алинея
4, точка 2 от ЗМСМА спрямо общинските съветници? Кога? По какъв начин? С
какви документи? Има ли, евентуално, установени обстоятелства по чл.30, ал.4, т.2
от ЗМСМА.
Въпрос до председателя на ОбС. В публично пространство от доста време се
говори, че срещу мен и срещу г-н Анатоли Атанасов се поръчват статии в сайта
Проватон. Въпросът ми е следния: Има излязла статия - Съветници искат
Булгартрансгаз да плаща 16 000 лв. наем, Филев настоява да е 2000. И най-важното
е, че известно време на сайта стоя информацията, снимка от оригиналния протокол
с имената и подписите. Към протокола има такова нещо. Вече после беше заменено,
очевидно, осъзнавайки, че са извършили нарушения или, че са издали някого с това,
което е качено от звеното към общинския съвет. Въпросът ми е - Ще ви
предоставя снимките. Искам да знам, кой предостави възможност на лице от сайта
Проватон да преснеме бланката за гласуване от оригиналния протокол със
съответните подписи? Искам името на това лице. Факт е, че това е нарушение и
съответно сайта веднага, не веднага, ами след известно време, го замени. И още
веднъж казвам, искам името на човека. Необходимо е за други по-нататъшни
действия. Заповядайте снимките.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
“Благодаря, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„И приключвам до тук с въпросите.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Денев, искате да вземете отношение.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми инж.Филев,
Разбира се, по надлежния ред ще Ви бъдат предоставени писмени отговори на
всички зададени въпроси, но тъй като единия от въпросите е моментен и актуален,
тъй като след един месец не се знае точно в какво състояние ще бъдем. Аз, като
секретар на общината, имам пряко отношение към създаване на организацията на
пропусквателен режим, ще си позволя да Ви кажа следното. В условията на
пандемия в световен мащаб и в национален има различни виждания по отношение
на предприетите мерки. Едни ръкопляскат, други иронизират, трети пускат
шаржове, други одобряват, трети - други неща. Значи, няма да го разтягам много
локума, но бих искал да кажа, че Вие имате вашите виждания. Изложихте ги.
Казахте какво и как може да бъде изградена ситуацията. В момента общинското
ръководство е предприело тези мерки. Държи на тях и счита, че по този начин
максимално са запазени здравословните, преди всичко, здравословното състояние
на посетителите, потребителите на административни услуги и на служителите в
общинска администрация Провадия, както и в останалите административни звена.
Със сигурност има други виждания. Със сигурност би могло да бъде и по някакъв
друг начин. Това са предприетите мерки. Считаме, че те по никакъв начин не
ощетяват чистото административно обслужване. Сега, дали са точно на два метра.
Къде седят и чакат? Откъде влизат? Откъде излизат? Има ли пластмасови прегради,
няма ли? Това са детайли. Принципът, който е спазван е да се запази здравето и
живота на гражданите и на служителите. Това е било единствената идея.
Абсолютно нормално е от двадесет и две хилядна община Провадия да има десетки,
стотици, може би и хиляди хора, които не одобряват тези мерки. Също така, също
толкова, може би и повече, хипотеза е, които да ги одобряват. Така че ще Ви бъде
даден отговор на въпроса, но мисля, че към момента забележките са. Вие, разбира
се, изчетохте становища на граждани, естествено, няма проблем. Приемам го.
Възраженията на гражданите, винаги трябва да се вслушваме в тях. Друг е въпросът
как и какво може да се случи? Вие най-добре, по-добре от мене знаете, колко е в
състояние общинска администрация и тези хора, които стоят там и тази женичка,
която стои там да отключва и да заключва на агресивни клиенти, потребители,
съграждани наши, не съграждани и всякакви други хора. Въпросът е реторичен. Т.е.
няма въпрос. Не е в състояние никой да спре гражданите. Не е в състояние никой за
наложеният режим, защото другите там, ако искате ще ви я предоставя. Как се
казва там, има заповед и за това през един час и половина да се затваря, да се
почистват плотове, да се проветрява и т.н. Абсурдно е. Вие мислите ли? Някой
мисли ли сериозно, че като влязат гражданите тук в Административния център,
стандартно устроен, ще казваме през четиридесет и пет минути: Сега напуснете,
после пак елате. Добре дошли и т.н четири пъти на ден. Това, просто несериозно е
да се мисли, че може да се реализира това нещо. Аз поне не мисля, че е сериозно.
Влезли хората да ги пъдим навън, защото не им е дошъл реда. После пак да ги
каним и т.н. Извинявам се. Не, ние не правим това в момента. Ние сме осигурили
на гражданите и писмото на заместник вицепремиера Дончев е да се осигури на
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потребителите получаването на административната услуга. Едни кметове решиха
да има верен час. Други кметове решиха да ограничават махали. Трети кмет. Не,
вижте. Те си взимат решения. Носят си отговорността. Казах Ви в началото. Може
да има различни виждания. Всеки е прав за себе си, но въпросът каква ще бъде
организацията и отговорността е на кмета и на ръководството на общината. Такава
е създадена. Казах, повтарям се, завършвам с това, че ние считаме, че по този
начин здравето и живота на гражданите и на служителите е запазен максимално.
Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Денев,
Качеството на обслужването на гражданите, които са и данъкоплатци,
техният комфорт и здраве са на един милиметър преди това на служителите.
Сградата позволява и моя въпрос беше така поставен - администрацията да
помисли, защото сега, ако с вас излезем и да застанем на двете гишета, ще се види,
че разстоянието е един метър между нас. Така че няма да е спазено условието,
което ви е препоръчано от заместник министър-председателя. Естествено е да
имате виждане, но това виждане трябва да е насочено към подобряване качеството
на услугата. С много думички и с разни формулировки витиевати могат да се казват
и да не се казват много неща. Важни са делата. Важно е хората зимата да са, както
ми беше написано, на завет, а лятото на хладно. Тука се обсъждаше как да
подобрим ситуацията със спирките, а ние в ситуацията на този огромен
Информационен център набутваме хората на четири, пет квадратни метра
разстояние един от друг, застанали на по-малко от метър и петдесет. Нали, това не
е упрек към Вас. Реагирали сте в ситуация на бързи мерки и действия и е редно да
помислите дали може да подобрите ситуацията за нашите съграждани.
В началото на заседанието помолих да ми се представи пазарното проучване
за смяната на дограмата, което Катя Пеева каза, че има. Още не ми е предоставено,
както не са предоставени и калкулациите, които г-жа Стойчева каза, че има
изготвени във връзка с приемането изменението на Наредба №8.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Понеже зададохте въпрос към председателя на ОбС
Разбира се, ще Ви отговоря писмено на следващата сесия, но само да взема
отношение. Искам кратко, че информацията, която Вие ми подавате тук, това е
публична информация, която и в момента е тук на бюрото или масата на
председателя, която всеки може да погледне, да снима. Това не е тайна
информация. Няма лични данни в тази информация. Ако имаше лични данни, аз
съм направил някакъв пропуск за изтекат лични данни, чувствителна информация
по Закона за защита на личната информация, бих разбрал притеснението Ви. Но
тази информация я има тук по време на почивките, в кабинета ми я има горе.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Подписът е мой. Така е. Тука е. Ето я информацията.”
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Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Разбира се, всеки може. Да, разбрах Ви, какво искате. Всеки може да я
получи информацията. Виждате я къде е. Може. Тя е качена на сайта на общината
също в обработен, в обработен вариант.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не лъжа. В обработен вариант. Ще се изслушваме ли? В обработен вариант
със заличени подписи. Така е, да. Информацията е публична.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ще отговоря като вникна в контекста, но също аз съм председател на
Общинския съвет от 2019 година, ноември месец, а Вие си имате отношения с
въпросният сайт от доста повече време преди това. Не виждам, защо в момента
намесвате председателя в тези отношения? Имате възможност, ако можете да
докажете тези отношения. Ще се постарая.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря Ви много. Други въпроси?Няма.”
Девета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам осмото заседание на общински
съвет Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри осмото заседание на
ОбС Провадия в 12.15 часа.

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 №344
решение №8-122
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман 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 №345
решение №8-123
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман 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 №347
решение №8-128
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман 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 №348
решение №8-129
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

за
V

против

възд.се
V
V

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 №349
решение №8-130
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

за
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 №350
решение №8-131
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

за
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 №351
решение №8-132
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман 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 №370
решение №8-137
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

за
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 №371
решение №8-138
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман 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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