ПРОТОКОЛ №9
Днес, 27.05.2020 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната
сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Владислав Младенов Паскалев
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Димо Владимиров Димов
7.Елина Георгиева Димитрова
8.Иван Добрев Иванов
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
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добро утро, колеги. Първо, да поздравим двамата рожденици – г-жа
Севим Мустафа-зам.-кмет на община Провадия и г-н Сечкин Мехмед-общински
съветник. Честит рожден ден! Да сте живи, здрави и успешни.
Кворумът е двадесет общински съветници. В началото на заседанието ще
връча писмени отговори на въпроси, зададени от общинските съветници
инж.Филчо Филев и Анатоли Атанасов.
Откривам деветото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана №9 от
12.05.2020г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен
ред.”
Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 09.03ч.
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.№380
2.Информация за дейността на социалната услуга „Домашен социален
патронаж“ – гр.Провадия за 2019г. /вх.№385
3.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2019г. /вх.№386
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4.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2019г. /вх.№387
5.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2019г. /вх.№388
6.Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд и утвърждаване на начална тръжна цена./вх.№394
7.Докладни записки с вх.№358, 381, 383, 384.
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 има ли? Заповядайте, г-н Денев.“
Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
От името на администрацията предлагам в дневния ред на настоящото
заседание да бъде включена докладна записка с вх.№403.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Други допълнения? Няма.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен в дневния ред на заседанието в точка докладни записки
да влезе докладни записки с вх.№403, моля да гласува.
Гласуване: „за”-21, „против”-0, „възд.се”-0. Приема се предложението.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието в точка докладни записки на докладна
записка с вх.№403. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо
21 с 21 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” беше прието.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„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.№380
2.Информация за дейността на социалната услуга „Домашен социален
патронаж“ – гр.Провадия за 2019г. /вх.№385
3.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2019г. /вх.№386
4.Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2019г. /вх.№387
5.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2019г. /вх.№388
6.Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд и утвърждаване на начална тръжна цена./вх.№394
7.Докладни записки с вх.№358, 381, 383, 384, 403.
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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/№380-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.Становища, изказвания,
питания по докладната записка?Г-н Филев, заповядайте.“
Кворум:20 общинският съветник Иван Иванов не присъства в залата.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Формално списъкът за капиталовите разходи няма промяна. Има
изменение на вида на финансиране. Част от обектите освен с целеви средства ще
се финансират и с общински собствени средства. Същественото, обаче е друго.
На предното заседание на общинския съвет, на 29-ти април, поисках да ми се
представи пазарното проучване за обект от капиталовите разходи под номер
осем - дограма и врата за административна сграда на община Провадия на
стойност 5600 лв. и до момента не ми е представено пазарното проучване.
Поисках го писмено. Видях в кабинета на юрисконсулта на община Провадия
нещо като пазарно проучване, където имаше записани два обекта, два елемента,
по-скоро по 10 кв. метра. Това, което фото памет съм запомнил е, че са по 190 лв.
на кв. метър дограмата, но не ми беше предоставено и скрито. Другите дейности
- строителните дейности, монтаж, демонтаж т.н., които се оказва, че са на
съществена стойност, не можах да ги видя и все още се укрива това пазарно
проучване. В петък, миналата седмица, звъннах на главния счетоводител да
питам дали е платено. Отговорено беше, че е платено. Поисках да видя
платежните документи с всички контролни листи към плащането. Беше ми
казано, че вчера ще мога да го видя и вчера посетих община Провадия, но
главният счетоводител отсъствал и не е оставил нито в счетоводството, нито в
касата документите да се запознаем с тях. Самият факт, че за едно такова малко
плащане - стойността на тази дограма е малка, никаква в сравнение с бюджета на
община Провадия, се укриват документи, поражда много сериозни съмнения. По
друг ред поисках от председателя на общинския съвет всички договори, свързани
с изпълнението на актове на общинския съвет. Една голяма част, в интерес на
истината, ми бяха предоставени, но липсваха няколко, включително и за този
обект. Спазвайки законовия ред поисках свикване на комисията за
предотвратяване и разкриване конфликт на интереси. Така или иначе ще направя
всичко възможно, включително и в прокуратурата, да се запозная с тези
документи. Но укриването им в момента поражда у мен много сериозни
съмнения. Не виждам причина да се крият тези документи. Каква може да бъде,
според вас? Някой може ли да отговори? Едва ли. В този аспект на комисии се
въздържах от гласуване, защото списъкът за капиталови разходи не е документ,
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който да оправдава някакви действия. Няма да ги квалифицирам какви са.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на местната власт,
На първо място, поздравявам кмета и администрацията за направените
промени в поименния списък на капиталовите разходи. Виждаме, че средствата,
които държавата отпуска се пренасочват за проекти, които започват веднага да се
реализират. Считам, че изграждането на пътя в участъка Ветрино-ПровадияПетров дол-граница на община Провадия с Ветрино - Габърница и Неофит
Рилски е много важно и затова, още един път, адмирации за това решение. По
този начин се парира възможността за проекти, които все още не са започнали,
парите, които държавата отпуска да не бъдат усвоени до края на годината и
съответно да се върнат отново в държавния бюджет без да можем да ги
използваме. На следващо място, искам да направя реплика на прежде изказалия
се общински съветник и ще му цитирам съдебно решение, което е постановено
във връзка с искане от общински съветник за осъществяване на контрол върху
отделните етапи на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.
Мотивът на съда е следния: Закон за обществените поръчки е специален закон по
отношение Закона за местно самоуправление и местна администрация като в
Закона за обществените поръчки се посочва, че качеството на възложител на
обществените поръчки на общината има кмета, който е териториален орган на
изпълнителната власт. Именно в това му качество, специалният закон ЗОП,
предоставя възможност да определи реда и начина за възлагане на конкретна
обществена поръчка като е регламентиран изричен начин за осъществяване на
контрол на съответния избор - Комисия защита на конкуренцията, Агенция за
държавна финансова инспекция, Сметна палата, Управляващия орган към дадено
министерството, ако се финансира проект. В този смисъл, действително, макар и
да има обща компетентност по въпросите, касаещи териториалната общност
нито на общинския съвет, нито на отделни негови членове, не е предвидено
специално законово правомощие да осъществят контрол на всяко едно действие,
свързано с възлагането на обществената поръчка, което се извършва от кмета на
общината или от назначената от него комисия в качеството й на помощен орган.
Действително чрез възлагане на обществени поръчки, се изразходват средства от
общинския бюджет, извършва се разпореждане с финансовите средства на
общината, но механизмът за осъществяване на контрол върху тези обществени
отношения не включва възможността общинският съвет да извършва контрол
върху отделни етапи от процедурите по възлагане на обществените поръчки,
съгласно член 21, алинея 1, точка 6 от ЗМСМА, чиято разпоредба урежда
изрично изчерпателно правомощията на общинския съвет във връзка с приемане,
изменение на бюджета на общината, контрола и приемане на отчета за
изпълнението на бюджета на общината, които са различни от контрола върху
процедурите по възлагане на обществени поръчки, считаме, че общинският
съвет, още по-малко отделни общински съветници, нямат вменени от специалния
закон за обществените поръчки, правомощие за осъществяване на контрол по
възлагането на обществени поръчки. Това е казал съдът. Считам, че
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прокуратурата няма правомощия да ви оказва съдействие да се снабдявате с
документи. Тя няма такова правомощие, съгласно Конституцията на Република
България, освен, ако не четете някоя друга конституция. И не на следващо място,
да някои от служителите са, меко казано, стресирани от отношението към тях,
затова прокуратурата би могла да се намеси в спазването на добрия тон и реда в
общината. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Г-н Филев, заповядайте за дуплика.“
Дуплика на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Бяхме свидетели на едно изказване, което няма абсолютно никаква връзка
със законодателната рамка в тази област. Първо, Законът за обществените
поръчки не само вменява контрол и прозрачност, той задължава всички
възложители, определени поръчки над прага, да се публикуват. Публикува се
обявата. Публикуват се протоколите от заседанията на комисиите. Публикуват се
и договорите. В този аспект, не само общинските съветници, всички граждани
могат да извършват контрол и ако не извърша тези действия, възложителят и
неговата администрация, те подлежат на сериозни санкции. Тук имаме тотално
неразбиране и едва ли съда се е произнесъл против закона по начина, по който
вие го тълкувате, г-н Владимиров. На второ място, аз не искам да осъществявам
контрол. Аз искам крайният акт, който за другите поръчки се публикува. Това е
договора и плащането. В голяма част, ако отворите сайта на община Провадия,
ще видите фактурите, които са описани по всеки един договор. Всеки месец
плащанията и най-същественото е Закона за местното самоуправление. Там
всеки служител на общината и на всяка една държавна и обществена институция,
включително и частните такива, са длъжни да оказват съдействие на общинския
съветник при извършване на неговата работа, а кметът на общината по чл.44,
ал.1, т.18 е длъжен в тридневен срок да изпраща всички свои актове в общинския
съвет, свързани с изпълнението на актовете, приети от общинския съвет. В
случая говорим за бюджета на община Провадия. Така че съдът, това което вие
прочетохте, не е отменил задълженията на възложителя нито задълженията на
администрациите. По етапите на обществените поръчки не само, че се извършва
контрол, а го извършват всички граждани, защото възложителят публикува
протокол едно, протокол две до сключване на договора. После и плащанията.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, дупликата е в рамките на три минути, само да ви кажа.“
Дуплика на Филчо Филев
„Секунда. Да.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, само малко по-компактно.“
Дуплика на Филчо Филев
„И понеже директните доставки са част от Закона за обществените поръчки
елементите, на който не се публикуват на страницата на община Провадия,
единствения ред е персоналния контрол, но на крайните актове. Договорът и
плащането, и как се е стигнало до договора. Защото, ако не е проведена поръчка
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по Закона за обществените поръчки даже и това решение, което четохте, не ме
ограничава да се запозная с информацията, защото може и да няма поръчка. Не е
ясно. Благодаря.“
Кворум:21 Общинският съветник Иван Иванов присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-жо Стойчева, заповядайте.“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „Правно обслужване и
обществени поръчки“
„Малко от по-предишното изказване на г-н Филев ще започна. Да,
действително след предходната сесия, след като му се наложи, за което се
извинявам, още веднъж, да ме изчака около два часа пред стаята ми, тъй като не
бях в сградата на общината, той дойде при мен и искаше да се запознае с
конкретното пазарно проучване, което е направено във връзка с изпълнението на
заповед на Министъра на здравеопазването по време на извънредното положение
за ограничаване на достъпа на граждани до административни сгради най-общо
казано. Поради обхвата, поради вида на самата сграда, знаете има два входа и
изхода, съответно единия изход откъм реката беше ограничен единствено за
ползване от служители с цел разделяне на потоците и съобразно тези указанияна предният вход към паметника беше извършено преустройство на част от
дограмата като бяха положени гишета за обслужване на граждани. По този начин
беше преустановен достъпа на граждани в сградата с цел превенция и за двете
страни, поради което и това преустройство би следвало по Закон за
обществените поръчки да бъде извършено пазарно проучване. Документите,
които са съставени в хода на това пазарно проучване представляват, за ваша
информация, една заповед на кмета, с която е сформирана определена комисия
от длъжностни лица. Нищо ново за администрацията, защото такива заповеди се
издават почти ежедневно, в която съобразно разпоредбите на ЗОП комисията
следва да определи вида на дейностите, които трябва за бъдат извършени и
съответно тяхната цена, която цена комисията съобразно изготвения доклад,
който е представила на кмета за първата обособена позиция и 2333.33 лв. без
ДДС. Това представлява портала от тази страна, а за задната позиция, където
беше демонтирана и монтирана врата с режим на заключване 2325.84 лв. без
ДДС и съответно общата стойност 4 659.17лв. без ДДС. Като база за изготвяне на
това проучване тази комисия е използвала информация от съществуващата
програма, с която се правят подобни анализи и данни от пазара. След това
съответното длъжностно лице, което има правомощия и качествата на заявител
на обществена поръчка е направил предложение до кмета на общината за
извършване на подобна услуга, поради което е и преминато към възлагането им.
Законът за обществените поръчки в случаите, които възлагането става директно,
без провеждане на определена процедура, не предполага сключване на договор,
когато се касае за услуга и доставка. Такава се сключва единствено и само за
строителство. В тази връзка, само държа да отбележа, че подобни договори не се
и качват в профилите на купувача, тъй като законодателят е регламентирал
единствено и само процедурите да бъдат на по-висока стойност качвани такива
информации. И никога не са били качвани договори или информации за
изпълнението им за конкретни действия, които са били възлагани чрез директни
процедури. Такава информация се предоставя единствено и само в рамките на
календарната година до края на месец март пред Агенция за обществени
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поръчки, която представлява обобщена информация и вътре се посочват сумите
на подобни поръчки, включително и на такива събирани с оферти. А по
отношение на направеното изказване, че за всички останали поръчки се
публикува информация за всяко извършено плащане, да, това е било правено, но
от 2016 година същото е отменено и се публикува информация единствено и
само за крайното плащане, не за крайното, а след приключване на договора.
Благодаря.“
Кворум:20 Общинският съветник Фанка Ташева не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Първо, в тази част, която ми беше предоставена, има много строителни
дейности и това следва да е договор за строителство. Това не е доставка нито
услуга. Имаме демонтажни дейности на много голяма стойност сравнена с други
подобни договори, които сегашния кмет е сключил и са ми предоставени. Имаме
монтажни дейности на много голяма стойност пак сравнено с всичките договори,
с които разполагаме и бяха предоставени от председателя на общинския съвет.
Така че имаме, първо, договор за строителство, който следва да бъде наличен.
Трябва да има договор за строителство. Освен това, вида на процедурата не
трябва да е директна доставка, защото последните 12 месеца община Провадия
извършила подобни дейности за над един милион. Плащането по проекта за
енергоспестяващи мерки на тази сграда, която включва много дограма е края на
май, по памет цитирам. Така че 12 месеца назад имаме изключително голям обем
работа на тази сграда в този обект. Същото го има и в списъка за капиталовите
разходи или в планирания бюджет на общината. Това е ремонт на тази зала.
Имаме строителни дейности, така че процедурата трябва да е друга. Тука ще се
произнесат специалистите. По отношение на опита на г-жа Стойчева да внуши,
че не следва хората, гражданите на община Провадия, и общинският съвет да
получат информация, какво, на каква цена се доставя - не съм съгласен. Това е в
разрез с целия дух на публичност и прозрачност, залегнал в Закона за
обществените поръчки и Закона за местно самоуправление. Няма как да се скрие
някакъв разход, който да кажем може би е завишен. Не съм сигурен, но самият
факт, че не се показва пазарното проучване, говори много лошо, защото то не е
документ, който следва да се крие от вас. Аз го видях и видях цифрите вътре. Да,
не го получих и не ми е ясна причината, защото когато го поисках Стойчева се
върна след среща с кмета и каза кметът, че поиска официално заявление. Аз го
написах официалното заявление на крак и го внесох и оттам нататък ни звук, ни
стон. Така че завършвайки искам да кажа, че Законът за обществените поръчки
неговия дух е публичност и прозрачност. Няма как разходи плащане от бюджета
на община Провадия, от данъците на провадийци да се укриват от Общински
съвет и от самите тях. Това следва да се разбира от администрацията, ако не се
разбира, много жалко.“
Кворум:21 Общинският съветник Фанка Ташева присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Владимиров, заповядайте.“
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Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми представители на местната власт,
Уважаеми провадийци,
То е повече от ясно, че няма такова съдебно решение, което въпреки, че
единствено съда осъществява правомощия да определя кое е в рамките на
закона и кое не, няма да ви се хареса. На следващо място. Аз съм озадачен в
ЗМСМА се казва, че имате право на информация. Вие признахте, че
информацията сте я получил. Не съм видял норма, която да задължава да ви се
дава писмено. Вие сте видял. По същата логика и съда не ни връчва решение на
възивна инстанция само ги публикува в интернет със заличени лични данни, но
това е закона. Аз имам достъп до информация и се запознавам с решението. Не
на следващо място, поне съм доволен, че това което се прави е видимо. Има го.
Не се правят плащания за нещо, което е неосъществено, както се случваше през
предишния мандат. Нещо, което е нищо. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Г-н Мехмедов, заповядайте.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
Гости,
Аз също искам да приветствам така положените цели. Добро впечатление
ми направи, че така се започва този проект и са гласувани самият ремонт на
центъра. Чухме доста дебати, чухме доста гледни точки, и предлагам да
преминем към гласуване. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Чух нещо като обвинение към мен и екипа, който съм ръководил
предходните два мандата, че се плащали неща, които не са извършени. Моля да
конкретизира нещата, защото затова за клевета се носи отговорност. Желая да
станете и да конкретизирате нещата.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, по същество моля, понеже имахте лично обяснение. Не знам
как. Имахте две изказвания и реплика. Добре.
Само да кажа нещо преди да пристъпим към гласуване. Понеже
споменахте, че е сезирана комисията по ЗПКОНПИ. Аз като неин председател да
ви кажа как се свиква комисия. Предполагам, че знаете: Член 46, алинея 1
Постоянна комисия се свиква на заседание по искане на председателя на
общинския съвет, по искане на председателя на постоянната комисия или по
искане на половината от общинските съветници. Ако искате да се свика
комисията по ЗПКОНПИ в община Провадия, трябва да пуснете конкретен
сигнал. Този сигнал трябва да отговаря на правомощията комисията каква
информация може да разгледа, на правомощията на комисията. Вижте
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правилника за работа на комисията. Вижте правомощията на тази комисия да
разгледа каква информация може да разглежда, ако съвпада вашата информация
с това - с промоцията на комисията, пуснете сигнал и ще я сезирате комисията.
Това ми е. Заповядайте. Ако не съвпада, се обърнете към органа, който може.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Г-н Димов,
Запознат съм с работата, правомощията и компетентността на комисията
по Закона за противодействие на корупцията. Неслучайно моето писмо до вас е
предложение. Аз ви предлагам вие да свикате комисията, защото по всяка
вероятност от пет съветника двама ще подпишат. Другите няма да се подпишат.
Така че вие или ще поемете тази отговорност, или няма да я поемете. Зависи от
вас. В писмото съм описал мотивите и те са достатъчно ясни - липсата и
непредоставянето на тази информация. В двете, в трите писма, с които съм искал
документи по-скоро, а не информация. Защото тук искам да поясня, че
общинският съветник в работата си се запознава с документи. Той не иска
информация по Закона за достъп до обществена информация. Той работи по
Закона за местно самоуправление и другите закони, а не по Закона за достъп до
информация. Така че документите, които следва да са налични в общинския
съвет, трябва да са там и всеки един общински съветник може да се запознае. Аз
ви казах, че липсват голяма част от документите. Вие може да го проверите това
като председател на комисията можете да го проверите и като председател на
общинския съвет, но предложението ми е до вас, защото ако разполагахме с три
подписа от пет нямаше да има предложение до вас. Тогава просто щяхме да
поискаме дата, така че топката е във вашето поле.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Предполагам, че ме разбрахте. Правомощията на комисията са
да разглеждат точно определена информация. Тя има точно определени
правомощия. Ако вие имате някаква информация, която съвпада с правомощията
на комисията, пуснете като сигнал и комисията ще бъде сезирана. Ако нямате
такава информация, понеже във вашето писмо я няма тази информация, ако
имате такава информация пуснете я, ако е нямате, пуснете към органа, който
може да разгледа тази информация. Има АДФИ, има прокуратура, има много
органи. Сега да не ги изреждам. Добра.Това е само като уточнение.
Имаше предложение за приключване на дебатите. Подлагам го на
гласуване. Който е „за” приключване на дебатите, моля да гласува.
Гласуване: 17-„за“, 2-„против“, 2-„възд.се“ Предложението се приема.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-7
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 21 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 7-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 139
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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., съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка – Информация за дейността на социалната услуга „Домашен
социален патронаж“ – гр.Провадия за 2019г.
а/№385-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на социалната услуга „Домашен
социален патронаж“ – гр.Провадия за 2019г.
Кворум:19 общинските съветници Христо Гичев и Хюсни Адем не
присъстват в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания,
питания по докладната записка?Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми представители на местната власт,
Уважаеми съграждани,
Само искам да вметна, да поздравя кмета, администрацията и общински
съветници, които на предходно заседание промениха Наредба №8, респективно
Наредба №18, с която дадоха възможност така щото таксите за доставка на храна
от „Домашния социален патронаж” да бъдат намалени значително, като за някои
от селата намалението е примерно от 105 лв. на 65 лв., така че адмирации за тези
хора, които са построили съвременна България.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Други изказвания? Ако няма, преминаваме
към проекта. 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 №9 – 140
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Информация за дейността на социалната услуга „Домашен социален
патронаж“ - гр.Провадия за 2019г., съгласно Приложение №1.
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Адем присъства в залата.
Трета точка – Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2019г.
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а/№386-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с
физически увреждания за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Г-жо Василева?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 №9 – 141
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2019г., съгласно Приложение №1.
Четвърта точка – Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания за 2019г.
а/№387-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на Клубовете на хората в
пенсионна възраст и лицата с увреждания за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания,
питания?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 №9 – 142
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Информация за дейността на Клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания за 2019г., съгласно Приложение №1.
Пета точка – Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2019г.
а/№388-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на Защитено жилище за лица с
умствена изостаналост за 2019г.
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 №9 – 143
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2019г., съгласно Приложение №1.
Кворум:21 Общинският съветник Христо Гичев присъства в залата.
Шеста точка – Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд и утвърждаване на начална тръжна цена
а/№394-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за отдаване под наем на свободни пасища,
мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на начална тръжна
цена
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 21
с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 144
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37и, ал.13, ал.14,
чл.37о, ал.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Провадия:
1.На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ дава съгласие свободни имоти с
НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да се отдадат под наем чрез търг на
собственици с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една стопанска
година с начална тръжна цена на декар в размер равен на началната тръжна цена
за предоставяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ чрез търг за
стопанската 2020/2021г., определена със Заповед №РД–46-143 от 20.03.2020г. на
Министъра на земеделието, храните и горите, съгласно Приложение №1.
2.На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ останалите след провеждане на
търга свободни имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да се отдадат под
наем чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ за срок от
една стопанска година с начална тръжна цена на декар в размер равен на
началната тръжна цена за предоставяне на свободни пасища, мери и ливади от
ДПФ чрез търг за стопанската 2020/2021г., определена със Заповед №РД – 46-143
от 20.03.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
3.Дава съгласие имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, останали
неразпределени след гореизброената процедура, да бъдат разпределени за общо
ползване.
4.На основание чл.37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ определя размера и
местоположението на свободни имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост за
общо и индивидуално ползване през 2020 година, съгласно Приложение №2.
5.На основание чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ определя правила за ползване на
имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, съгласно Приложение №3.
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6.На основание чл.37о, ал.4, т.1 от ЗСПЗЗ приема годишен план за паша на
имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост през 2020 година, съгласно
Приложение №4.
7.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите законови
действия по изпълнение на решението.
Седма точка – Докладни записки
а/№358-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на 6062 кв.м, / шест хиляди шестдесет и два квадратни метра/ идеални
части от урегулиран поземлен имот /парцел/ II - 340 /две - триста и четиридесет/,
в кв.51 /петдесет и едно/ по регулационния план на с.Манастир и утвърждаване
на продажната цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
съгласно АОС №1929/10.04.2020г.
Кворум:19 Общинските съветници Хюсни Адем и Анатоли Атанасов не
присъстват в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания,
питания на общински съветници?Няма. Гласуването е поименно. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 145
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия;
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и „…“ АД, ЕИК
…, със седалище ……., представлявано от Гален Георгиев, собственик на дворно
място, съгласно скица №120/ 25.02.2020г., издадена от Община Провадия,
съставляващо урегулиран поземлен имот №II - 340 /две-триста и четиридесет/, в
кв.51 /петдесет и едно/ по регулационния план на с.Манастир, по отношение на
недвижим имот, находящ се в с.Манастир, общ.Провадия, обл.Варна,
съставляващ 6062 кв.м. /шест хиляди шестдесет и два квадратни метра/ идеални
части от урегулиран поземлен имот /парцел/ II - 340 /две - триста и четиридесет/,
в кв.51 /петдесет и едно/, целият с площ от 39009 кв.м. /тридесет и девет хиляди
и девет квадратни метра/, по регулационния план на с.Манастир, общ.Провадия,
обл.Варна при граници на имота: улица, имоти извън регулация, като продава на
„…“ АД, ЕИК …., със седалище ….., представлявано от Гален Георгиев,
собствените си 6062 кв.м. /шест хиляди шестдесет и два квадратни метра/
идеални части от имота, съгласно Акт за общинска собственост
№1929/10.04.2020г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания при
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Районен съд Провадия под №82, том III, дело №488, входящ регистър №1036,
двойно входящ регистър №1036/13.04.2020г.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 22 921
лв. /двадесет и две хиляди деветстотин двадесет и един лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за
продажба на частта на община Провадия, подробно описана в т.1 на решението с
„…“ АД, ЕИК …., със седалище ……., представлявано от Гален Георгиев.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, искате почивка. Чух го преди малко. Предлагам 15 минутна
почивка.“
Почивка от 10.00ч. до 10.15ч.
Кворум:21
б/№381-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?Предполагам, че 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 №9 – 146
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Н. М. М., с адрес:…. се отпуска парична помощ, в размер на
550,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №333/08.04.2020г.
1.2.На лицето Ц. К. Х., с адрес:…, се отпуска парична помощ, в размер на
380,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №362/23.04.2020г.
1.3.На лицето К. М. К., с адрес:…се отпуска парична помощ, в размер на
410,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №316/27.03. 2020г.
1.4.На лицето Г. Р. А. - законен наследник на Г. М. А., поради възникнал
здравословен инцидент приживе и приложени разходооправдателни документи
в размер на 560,00 лв., Заявление №354/15.04.2020г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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в/№383-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска
собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания,
питания по докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният
проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
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 №9 – 147
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от Закона
за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Провадия, 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 имот, находящ се в
град Провадия, община Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно:
помещение №17 с площ от 16 кв.м., намиращо се в дворно място, цялото с площ
2485 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот №VII в квартал 57а по плана
на града, при граници за помещението - улица, от двете страни дворно място,
помещение №16, при граници за УПИ - улица, улица, улица, УПИ №ХVI-979,
УПИ №VIII-980, УПИ№IХ-981, улица, УПИ №Х-983, УПИ №ХV-977, съгласно
Акт за публична общинска собственост №1336/07.12.2010 год., вписан в служба
по вписвания при Районен съд Провадия под №199, том XII, входящ регистър
№2419 от 09.12.2010 год., изменен с Акт за поправка на публична общинска
собственост №1336к от 21.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при
Районен съд Провадия под №148, том XIII, входящ регистър №5131 от 22.12.
2010 год.
II.Определя начална месечна цена за наем на гореописания имот в размер
на 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) без ДДС, съгласно Решение №22254/24.02.2009г. 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 осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Кворум:19 Общинските съветници Филчо Филев и Силвия Боева-Радева не
присъстват в залата.
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г/№384-Докладна записка от д.т.н. инж.Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Провадия през 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания?
Г-н Дарин Йорданов.“
Изказване на Дарин Йорданов
„Имах въпрос към председателя на читалището, но той излезе. В този връзка
тогава ще направя само едно предложение. В решението т.6.1. да отпадне. Мотивите
ми са това, че към днешна дата библиотеките мога да работят, а тук е посочено, че
мотивите за исканата промяна е във връзка с невъзможността библиотеките да
упражняват своята дейност, заради пандемията от COVID-19. Също така, смятам, че
завесата в зрителната зала е крайно належащо да се смени, тъй като е много стара и
е опасна дори за децата и всички останали, които се изявяват на тази сцена. Това е,
което искам да предложа. Да отпадне и т.е. парите да останат за главната завеса на
читалищата, а не е за купуване на скенер, динамичен уеб сайт и т.н., както е
посочено в решението.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Йорданов. Разбирам желанието ви средствата да останат, както
са били досега, за главната завеса.“
Изказване на Дарин Йорданов
„Както беше гласувано. Да отпадне т.6.1. и парите да останат за главната
завеса.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да отпадне т.6.1. Добре. Благодаря. Г-жо Пейчева, заповядайте.“
Изказване на Стефка Пейчева
„Аз имах същия въпрос към председателят на читалищното настоятелство,
който току-що излезе, но все пак го задавам. Също искам да попитам - Защо
читалищното настоятелство е решило, че настолен баркод, баркод скенер,
планетарен настолен скенер и софтуер за дигитализиране на фонда на библиотеката
считат, че е по-необходимо, в момента, да бъде закупено със същите средства,
които са предвидени за закупуване на завеса в зрителната зала? Но имам и още един
въпрос във връзка с приключилата реконструкция на сградата на Народно читалище
”Алеко Константинов” град Провадия, която зала и сграда е емблематична за нашия
град. Там се провеждат всички значими събития за гражданите на Провадия. Там се
провежда през две години и Националният конкурс „Светослав Обретенов”.
Въпросът ми е : Защо след приключилия ремонт в залата столовете, новите, които са
поставени, са така поставени, че е невъзможно възрастни хора да седят нормално?
Да не би да е променен не проектът, а предназначението на залата да е само за деца.
Очевидно е, че не могат да. Разстоянието между редовете е намалено, така че
възрастни хора трудно се събират.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Стефка Пейчева
„Попитах лично, защото в първото представление, след приключване на
ремонта всички хора в залата бяха, просто, много неприятно изненадани от това.
Всички коментираха само и това единствено. Отговориха ми, че новите седалки
били по-широки от старите, но аз не питам за ширината на седалките, а за
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разстоянието предно-задно между редовете. Ами тогава, каква е причината хората
да не могат да стоят нормално седнали?”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Стефка Пейчева
„Аз слушах хората в залата, какво говорят и въпросът ми е към. Въпросът ми е
към председателя на читалищното настоятелство, който излезе току-що.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ако искате да вземете отношение - на микрофон!”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-жо Пейчева. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми господин председател,
Колеги,
Уважаема г-жо Пейчева,
Председателят на Народното читалище „Алеко Константинов” излезе. Вие сте
юрист и много добре знаете защо. Излишно е три пъти да го подчертавате. Сега,
относно седалките, този дебат го водихме и в предния Общински съвет. Не знам,
кому е необходимо отново да говорим за тези въпросни седалки. Няма абсолютно
никаква разлика между разстоянието. Не знам, кои възрастни хора на вас са ви се
оплакали. На мене пък ми казаха, че са много удобни. Относно желанието на
читалището да се замени завесата с този софтуер. Уважаеми колеги, знаете, че всяко
едно читалище е независима институция. То си взема решение, какво да направи и
какви дейности да има. Не мисля, че ние можем да се месим и да променяме
решението на всяко едно читалище.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Г-н Адем, заповядайте.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Жалко, че самите молби, които са написали двете читалища, говоря за
Черноок и за читалище „Алеко Константинов“, Народно читалище, ги нямаме, но
тук в мотивите за двете решения в първа точка и втора точка се предлага, в смисъл
се казва, че поради COVID-19 се налагат тези пренасочвания. Говоря за Черноок
пренасочването, говоря за пренасочването на средствата за „Алеко Константинов“.
За първото пренасочване разбирам, че няма как да се изхарчат, защото такива
мероприятия няма как да бъдат извършени и не са извършени, но за второто не
считам, че и COVID-19 ще попречи на едно читалище да купи завеса или да купи
микрофон. Благодаря.“
Кворум:18 Общинският съветник Мехмед Мехмедов не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на местната власт,
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Ние не се бъркаме в дейността на читалището. Упражняваме
законоустановеното ни правомощие да приемем или не пренасочването на
средствата от един разход за друг и след като законодателят ни го е дал като
възможност да го санкционираме - одобрим или не, ние се възползваме оттова.
Читалищната дейност ще се осъществява, както винаги досега. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Владимиров.Г-н Янков, искате думата? Заповядайте.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „Местно развитие“
„Г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Само една вметка, уточнение, седалките в салона на зрителната зала на
читалище „Алеко Константинов” не са обект на проекта т.е. те са извън проекта,
който беше изпълнявани по Енергийна ефективност. Така че това исках да се
доуточни и да е ясно на всички, че, още веднъж, казвам подмяната на седалките не
са обект на проекта, който беше изпълнен във връзка с мерките за въвеждане на
Енергийна ефективност.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Янков. Адв.Тодорова.“
Изказване на адв.Ралица Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н председател.
Уважаеми общински съветници,
Моето изказване е свързано с изискванията за Закона за предотвратяване и
установяване конфликт на интереси. Забелязах, при няколко от участията си в
заседанията, че когато един общински съветник счете, че има конфликт излиза от
залата. Аз считам, че това не е правилно, тъй като в закона няма изискване лице,
което не участва в гласуването да излиза от залата. По-скоро, той трябва да участва,
без да взема отношение и без да дебатира, да не гласува като това заявява изрично
на микрофона и всъщност декларирайки, защо няма да гласува, се записва в
протокола от заседанието на общинския съвет. Това е правилното действие, когато
някой от вас счете, че има конфликт на интереси.“
Кворум:19 Общинският съветник Мехмед Мехмедов присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, адв.Тодорова. Аз също смятам, че това е правилното действие,
което трябва да се прави. В закона пише, че трябва да се декларира конфликта на
интереси и да се запише. Други изказвания, питания, становища? Няма.
Тогава подлагам на гласуване предложението на г-н Дарин Йорданов
средствата да останат, както са предвидени за закупуване на главна завеса като за
целта отпадне т.6.1. от проекта за решение. Който е „за“, т.6.1. да отпадне от проекта
за решение, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 13, „против“ - 5, „възд.се“ - 1 Предложението на г-н Дарин
Йорданов се приема.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението т.6.1.
да отпадне от проекта за решение по докладна записка вх.№384. Общинските
съветници гласуваха предложението и от общо 19 с 13 гласа „за” , 5 -„против” и 1 „възд.се” беше прието.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение: На основание
чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2, предложение второ от Закона за
народните читалища, Общински съвет Провадия: 1.Актуализира Програма за
развитие на читалищната дейност в Община Провадия през 2020 година, приета с
Решение №6-87/27.02.2020г, в частта на Индикативна таблица на дейностите в т.4.3
и т.6.1, както следва:
4.3.

Частичен ремонт на
покривната конструкция на
сградата на читалището и
измазване на библиотеката

НЧ „Васил
Левски - 1927“с.Черноок

август
2020г.

Общинска
допълваща
субсидия, съгласно
финансово
обезпечен договор
Анекс към Договор
№158/03.04.2020г.

2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.“
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Техническа грешка. Да, само 4.3, както съм го изчел. Ясно ли е, което
изчетох?”
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Отпадна точка 6.1. от проекта за решение. Добре. Ясно е. Извинявам се за
техническата грешка.”
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Искате да ми чуете гласа ли? Добре. За колегите отдясно предлагам на
вашето внимание следният проект за решение: На основание чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА и чл.26а, ал. 2, предложение второ от Закона за народните читалища,
Общински съвет Провадия: 1.Актуализира Програма за развитие на читалищната
дейност в Община Провадия през 2020 година, приета с Решение №6-87/27.02.2020г,
в частта на Индикативна таблица на дейностите в т.4.3, както следва:
4.3.

Частичен ремонт на
покривната конструкция на
сградата на читалището и
измазване на библиотеката

НЧ „Васил
Левски - 1927“с.Черноок

август
2020г.

Общинска
допълваща
субсидия, съгласно
финансово
обезпечен договор
Анекс към Договор
№158/03.04.2020г.

2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.“
Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 13 гласа „за”, 1 -„против” и
5-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 148
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал. 2, предложение второ
от Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
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1.Актуализира Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Провадия през 2020 година, приета с Решение №6-87/27.02.2020г, в частта на
Индикативна таблица на дейностите в т.4.3, както следва:
4.3.

Частичен ремонт на
покривната конструкция на
сградата на читалището и
измазване на библиотеката

НЧ „Васил
Левски - 1927“с.Черноок

август
2020г.

Общинска
допълваща
субсидия, съгласно
финансово
обезпечен договор
Анекс към Договор
№158/03.04.2020г.

2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
д/№403-Докладна записка от д.т.н. инж.Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение от Общински съвет Провадия във връзка с
кандидатстване на Агенция „Пътна инфраструктура“ по програма „Региони в растеж
2014-2020г“ с проект: „Рехабилитация на „Път III-9004 Варна-Белослав-РазделнаПадина-Житница от км.18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27
+400 до км 41+839 с обща дължина 18.838 км, област Варна“
Кворум:21 Общинските съветници Филчо Филев и Силвия Боева-Радева
присъстват в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ще дам думата на г-н Дарин Йорданов да изчете становищата на комисиите.
Г-н Йорданов, заповядайте.“
Изказване на Дарин Йорданов-председателстващ съвместното заседание на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Становището на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ - Комисията
с 2 гласа „за”, 0 -„против” и 5 -„възд.се” при кворум 7 не приема проекта за
решение. ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ Комисията с 3 гласа „за”, 0-„против” и 3-„възд.се” при кворум 6 не приема проекта
за решение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Йорданов. Давам думата на г-жа Хюлия Мустафовапредседателстваща съвместното заседание на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“ и ПК
”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани“ да изчете становищата.”
Изказване на Хюлия Мустафова- председателстваща съвместното заседание на
ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни
фондове и проекти“ и ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани“
„ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни програми,
структурни фондове и проекти“ - Комисията с 3 гласа „за”, 0-„против” и 4-„възд.се”
при кворум 7 не приема проекта за решение.“
20

Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Мустафова. Допълнения от страна на вносителя? Няма.
Становища, изказвания, питания на общински съветници?Няма.Имахте
предложения някакви. Заповядайте, г-н Гичев.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Уважаеми граждани,
Ние всички сме общински съветници. Така смятам аз.
Уважаеми г-н председател,
Добре. След като сте отделно от ОбС. Виждам тук в самото решение –
Декларира ОбС. ОбС декларира някакво намерение. Смятам, че декларирането е
лична отговорност, а не колективна отговорност. Юристката може би ще ме поправи
или ще допълни, но по принцип, според мен, би трябвало да е, така поне аз си
мисля, че трябва да бъде решението по следния начин. Ще бъда благодарен, ако
някой намери по-правилната дума, да ме поправи, но си мисля, че решението трябва
да бъде със следния текст: ОбС Провадия заявява, че елементите на подземната
техническа инфраструктура под обекта на интервенция: „Път III-9004 Варна –
Белослав-Разделна-Падина-Житница от км. 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до
км 25+604 и от км 27 +400 до км 41+839 с обща дължина 18.838 км, област Варна“, в
частта, която преминава през село Житница са напълно изградени и/или
реконструирани към момента на кандидатстване и поема ангажимент да не се
предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна
инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по
проекта.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Христо Гичев
„Казах, че декларирането е лична отговорност. Така си мисля аз. За
декларирани неверни данни и обстоятелства носим наказателна отговорност по
чл.313 от НК. Пак казвам. Ако намерим по-правилната дума, ще я приема. Няма
проблем.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, ще ви дам възможност. Тук имаше едно заявява в
решението, поема ангажимент, което сложихте в самото решението, доколкото чух.
За мен, не е правилно да променяме вътре самото решение. Предпочитам да не го
правим това нещо.“
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Адем не присъства в залата.
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата и излиза на
микрофона за изказване.
Изказване на Христо Гичев
„Писмото на Агенция „Пътна инфраструктура“. Те искат да приемем едно
решение с един строго специфичен текст. Ние, все пак, сме си позволили да го
перифразираме малко. Нали така? Затова си позволих. Пак казвам, ще приема всяко
едно предложение.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря за становището. Г-н Владимиров, секунда само.
За мен, между декларира и заявява, разликата може би е много малка или
никаква. Не е така. Член 21, ал.2 от ЗМСМА казва: В изпълнение на правомощията
си по ал.1 ОбС приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и
обръщения. Щом ОбС може в изпълнение на работата си да приема декларации, той
реално декларира. Така е. Позволете на юристите да знаем малко по-добре. За мен,
това решение, което е написано в докладната и моето предложение щеше да бъде
преди двете точки - „ОбС Провадия реши: Елементите на подземната техническа
инфраструктура“ и така да си остане. Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми представители на местната власт,
Уважаеми съграждани,
Между решение и декларация има съществена разлика. Едно е да приемем
решение, с което декларираме, друго е да приемем декларация с определен текст. В
Гугъл го има. През 2016г. Общинските съвети приемат по искане на АПИ тези
решения с точно този текст. Декларира, че и след това е текста, който АПИ ни е
изпратил да възпроизведем. И там е имало, в ОбС Враца през 2013г., дебати, както
г-н Филев отбеляза на комисиите, че искат становището на другите да ги нарека
дружества, които имат комуникации – Виваком или Електроразпределителното, или
ВиК, но и там е прието без такива становища. Факт е, но текстът е точно този и така
се възпроизвежда. Видял съм го, така че считам, че трябва да остане по този начин.
Решение, в което декларираме, че и текста от АПИ. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Далеч съм от мисълта, че трябва да се възпрепятства по някакъв начин
кандидатстването с проект, който да бъде финансиран по някои от структурните
фондове. По същество - Какво е техническата инфраструктура? Водопровод,
канализация, електропровод, друга кабелна линия - нисковолтова или оптичен кабел
за пренос на данни. Същественото е, че Общински съвет тук ще декларира невярно
обстоятелство. Канализацията там не е изградена. Сега, към момента европейските
фондове, въобще донорите, които финансират изграждането на подземна
инфраструктура, по-точно канализации, са сложили граница на населени места със
жители 2000 човека. Но общината, собственик на предприятие или каквото и да е,
може със собствени средства да финансира изграждането на канализация. В това
решение по-важното е следното: Да се задължи кмета на общината и главния
архитект, и то трябва да фигурира в решението, следващите пет години да не се
дават разрешения за изграждане на подземна техническа инфраструктура до
приключване на срока, който е поставен от съответния европейски фонд или
управляващ орган. Това е по-важното, защото там няма канализация и общината,
или частен инвеститор, може да изгради канализация. През годините са подготвени
проекти и за Блъсково, и за Бозвелийско, и за Житница, и за Градинарово. Това са
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четирите най-големи села за изграждане на канализация с локални малки
пречиствателни станции. Така че декларира, че е изградена инфраструктурата няма
да е вярно. Но по-важното е да се задължи кмета на общината, който и да е той,
следващите пет години и главния архитект, да не дават разрешения за изграждане на
техническа подземна инфраструктура в участъка на съответния път, третокласен.
Надявам се, че бях ясен. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Това, което аз разбирам като решение, което трябва да
дадем, че ние нямаме намерение да изграждаме нова канализация под този път,
защото пише „под обекта на интервенция“. То не е казано, че ние канализация, ако
решим да правим ще я правим точно под обекта. Може да се направи успоредно.
Идеята ми е такава. Не можем. Ние трябва да кандидатстваме по този проект за
рехабилитация. Трябва да дадем шанс да се случи. Не можем на всички пътища,
които нямат канализация, ние да не кандидатстваме, защото това практически са
всичките почти пътища в общината. Трябва да направим всичко възможно да се
случи в момента рехабилитацията на пътя и пет години ще реализираме други
проекти не по този път за канализации и подземна инфраструктура. Това е, което
ние ще направим. Така го разбирам аз. Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Поемането на ангажимент други юридически и физически лица да не
извършват, да не изграждат подземна инфраструктура в мястото и сервитута на
пътя, е много сериозно от гледна точка на това, че ние не знаем плановете на
електропреносните дружества, на Националната електрическа компания, на всички
оператори, които извършват пренос на данни, на ВиК, включително, освен
общината. И те могат да изграждат подземна инфраструктура. И пресният пример е
от по-миналата година, когато общината кандидатстваше във фонд „Земеделие” за
рехабилитация на уличната мрежа и за да ни одобрят тези близо милион и двеста,
милион и триста хиляди лв. без ДДС, ръководителят на ВиК Варна отказа да
подпише ангажимент, че през този период петгодишен няма да извършва планови
дейности поиска от нас да изградим водопровод. Както сте свидетели, той се
изгради и в момента се извършва асфалтирането или подготовката за него, но то
струва на общината над 300 000 лв. ВиК направиха безвъзмездно проекта, техният
принос беше това, а ние - община Провадия, финансираме водопровода. Надявам се,
че сте наясно с риска, който ще бъде поет. Освен обстоятелството, че казваме, че е
изградена цялата инфраструктура. Тя не е изградена. Канализациите не са
изградени. Друг е въпросът, че може следващи пет години нищо да не се прави и да
се поеме такъв ангажимент, но тука следва решението да има втора и трета точка задължава кмета на община Провадия и главния архитект на община Провадия да го
изпълнят. Защото в частта, която казва, че следващите пет години няма да се
извършват интервенции, следва да има отговорни лица. Не може да има едно такова
хвърчащо решение без конкретен изпълнител.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Едно уточнение. Общината като оператор, като собственик на такава
подземна инфраструктура под пътя - ние основно имаме само канализация. Това
изграждаме. Водопроводи също, да. Оператор ВиК, но АПИ ще поиска такова
съгласуване, такова решение от Енерго-про, от ВиК. Ние не сме АПИ, за да искаме и
да дадем съгласие, решение. Какво се иска тук, в случая? Ние не можем да
гарантираме, това което Енерго-про ще изгражда, частни инвеститори, ВиК, или
други оператори на инфраструктура. Тук ние гарантираме само за това, което
община Провадия може да изгражда. АПИ ще си поиска от Енерго-про, от ВиК. Тя
ще си поиска такова съгласуване. Ние не можем да застанем на мястото на АПИ и да
искаме от всички други оператори на подземна инфраструктура. Община Провадия
не е страната, която кандидатства. Ние сме една от страните, които оперират такава
инфраструктура и от нас се иска да гласуваме, че ние няма да изградим подобна под
новия обект. Ни не сме АПИ. АПИ ще ги поиска същите документи типови от
всички други. Такъв документ ще издаде Енерго-про, ВиК, община Провадия,
например Арес - газ и т.н. Всички оператори. В случая искам да ви запозная с едно
решение №13-249 от 27.10.2016г., когато председател е бил г-н Гичев. Става дума за
същия Път ІІІ-9004 „Варна-Белослав-Разделна-Падина-Житница” почти същите
километри, почти същото решение. Тогава г-н Гичев е предложил – „ОбС Провадия
реши:„ и отдолу по същия начин. Това решение е създало правно действие. №13249. За същия път става дума, г-н Гичев.“
Общинските съветници коментират от място в залата и искат да се прочете
текста на решение №13-249 от 27.10.2016г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши: 1.Елементите на
подземната техническа инфраструктура под обекта на интервенция „Рехабилитация
на Път ІІІ-9004 „Варна-Белослав-Разделна-Падина-Житница от км 18+212 до км
21+177, от км 24+159 до 25+600 и от км 27+400 до км41+897, с обща дължина
18,903 км, област Варна” в частта, която преминава през село Житница са напълно
изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда
планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна
инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по
проекта”. 2.Задължава кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение. Тук става дума само за Житница.“
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не съм казал такова нещо, г-н Гичев. Вие чухте ли ме какво казах? Може „реши”. Аз това ви казах.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Чувайте ме какво казвам.“
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Мисълта ми е: може – „реши”, може – „декларира”. Решението без точка три
също го е имало и е създало правно действие. Предлагам ви да приемем или на г-н
Гичев, както е предложил – „реши” или да го оставим - „декларира, че”. Това са
вариантите. Г-н Филев, заповядайте.“
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Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предлагам ви и да го допълните. Първо, да е „реши”, да не „декларира” и да
го допълните с -Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия и
на архитекта. Това е много важно, защото ако няма кой да го изпълни, за какво
говорим. От 2016г. досега не са разрешавани строителни дейности, планови под
съответния път, ако проектът е реализиран. Аз не съм сигурен дали е реализиран в
урбанизираната територия, защото извън урбанизираната територия извън
регулация, може да се да даде такова съгласие. Така че трябва да се допълни с тази
точка. Аз трети път го казвам.“
Общинският съветник Мустафа Али коментира от място в залата.
Кворум:20 Общинският съветник Иван Иванов не присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 10.58ч.
Изказване на Филчо Филев
„Той го изчете. В старото решение има т.2 възлага на кмета.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Мнението на юристите, за да стигнем до правилното решение.“
Изказване на Ралица Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия
„Господин председател,
Уважаеми общински съветници,
Аз ще ви помоля много добре да прецизирате текста, ако приемате точка
втора от проекта на решение, тъй като считам, че нямате как да отнемате
задължение или правомощия на главния архитект на общината, които са разписани в
ЗУТ. Няма как, вие с ваше решение, да му кажете да не издава разрешителни за
строеж на някой друг орган дошъл с читава документация годна за издаване на
разрешително за строеж. А дали ще възложите на кмета на общината да изпълни
решението или няма да изпълни е ваше право. Само аз не виждам той, какво точно
ще изпълнява по това решение. Това решение нужно за целите на АПИ за
кандидатстването по проект. Не му помня името. Така че не виждам, какво кметът
има да изпълнява по него. По отношение на това дали декларирате или заявява, не
виждам кой знае каква голяма разлика между двете думи. Но считам, и ще си
позволя да го кажа, разбира се, ваше е правото как ще гласувате решението. Считам,
че с думата реши това решение няма никакво правно действие. То няма как да
породи действие. Какво решавате? Реши и текста отдолу. Какво решавате с текста?
Ако някой може да обясни, какво решавате с долния текст? Не е точно така. Това е
моето мнение. Ваше право е. АПИ него не го отхвърли решението. Това решение,
вие сте се занимавали с проекти, знаете се представя на управляващия орган, чиято
процедура е обявена за приемане на такива предложения. Дали изобщо някой от
оценителите е обърнал внимание как е изписан проекта на решение и как е гласуван
е отделен въпрос. Те не са и орган, който да преценят правилността на решението.
Приели са, че има такова представено решение. Дали са съответно съгласие за
финансиране или нефинансиране на проекта. Това е моето лично мнение, разбира
се, като юрист. Всеки един от вас може да прецени как да гласува. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, адв.Тодорова.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
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Общинският съветник Христо Гичев от място в залата оттегли предложението
си.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложението е да остане декларира, както си е т.е. да няма промяна.
Имаше такова предложение. Имаше предложение да стане „реши:” Г-н Филев,
държите ли на това предложение да стане „реши”? Добре. Имаше предложение да
се допълни т.2. Смятам, че т.2 не е проблем да се допълни. Г-н Филев предложи да
стане „реши”, както беше изчетено в старото решение. Аз така го разбрах.
Който е за предложението в проекта за решение да се добави думата – „реши”
преди двете точки и самият проект за решение да стане: На основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА и във връзка с Писмо вх.№РД 0510-285 от 14.05.2020г. от
Председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“,
Общински съвет Провадия реши:“ Който е „за“ такъв вид на проекта за решение,
моля да гласува.
Гласуване: „за“-7, „против“-0, „възд.се“-13 Предложението не се приема.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, искахте думата. Да предложа през това време другото
предложение.”
Общинският съветник Коста Владимиров от място в залата се отказва от
взимането на думата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Има предложение като втора точка да се допълни
- Задължава кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение. Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за“-19, „против“-1, „възд.се“-0 Предложението се приема.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и
3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9 – 149
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Писмо вх.№РД 0510285 от 14.05.2020г. от Председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“, Общински съвет Провадия:
1.Декларира, че елементите на подземната техническа инфраструктура под
обекта на интервенция: „Път III-9004 Варна-Белослав-Разделна-Падина-Житница от
км. 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839 с
обща дължина 18.838 км, област Варна“, в частта, която преминава през село
Житница са напълно изградени и/или реконструирани към момента на
кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на
съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване
на дейностите по проекта.“
2.Задължава кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
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Осма точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Денев, заповядайте.“
Общинските съветници Милена Драгнева, Елина Димитрова, Мехмед
Мехмедов, Анатоли Атанасов, Хюсни Адем, Христо Гичев последователно излизат
от залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Оторизиран съм от кмета на общината да ви съобщя отговорите на питания от
предното заседание на ОбС Провадия.
Отговор на питане.
Уважаеми г-н Филев,
В отговор на Вашето питане, относно дарения на средства от депутати по
разкритата дарителска сметка на „МБАЛ Царица Йоанна - гр.Провадия“, Ви
информирам за следното: В предходното заседание на Общински съвет Провадия Ви
запознах със съдържанието на писмото на г-н Ананиев - Министър на
здравеопазването, изпратено до г-жа Караянчева - Председател на Народното
събрание на Република България, относно невъзможността за зачитане на личната
воля на депутатите при даряване на техните възнаграждения във връзка със
създалото се извънредно положение при овладяване на разпространението на
коронавирус у нас. Посоченото писмо ми беше препратено от г-н Павел Христов депутат от Варненския многомандатен район в Народното събрание с оглед на
неговото желание, както и на други депутати да дарят средства конкретно за
болницата в гр.Провадия. С оглед на факта, че писмото между двете институции
урежда начина на предоставяне на средствата от заплатите на депутати по сметката
на Министерство на здравеопазването, Община Провадия не може да инициира
промяна в създадения режим, още повече, че съгласно посоченото писмо министъра
на здравеопазването ясно е изразил позицията си, че средствата ще бъдат
предоставяни на всички лечебни заведения в страната след извършения анализ на
потребностите им.
Следващото питане. Отговор на питане до г-н Атанасов.
Уважаеми г-н Атанасов,
В отговор на Ваше питане относно това за отсичането на дървета в село
Бозвелийско, Ви информираме, че: Няма издадено разрешение за изсичането на
дървета и клони в село Бозвелийско. Също така няма и данни за дадена фирма или
общински служители, извършили отсичането им. Няма издадени превозни билети от
общината. Дървесината не е била транспортирана, складирана или използвана.
В заключение Ви информираме, че в регистъра на изходящата поща на село
Бозвелийско са вписани следните записки за периода 01.12.2019г. - 31.01.2020г.:
докладна записка с изх.№02/07.01.2020г., докладна записка с изх.№03/07.01.2020г.,
докладна записка с изх.№04/20.01.2020г.
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Следващият отговор е до инж.Филев.
В отговор на Ваше питане относно това дали има констатирано незаконно
строителство, което се прикрива на територията на Община Провадия, Ви
информираме следното: По повод зададения въпрос от Вас в Община Провадия
няма подадени сигнали от граждани за извършване на незаконно строителство.
На 22.05.2020г. беше извършена проверка от РДНСК - гр.Варна по подаден до
тях сигнал за извършено незаконно строителство в ПИ № 58503.180.115 в
землището на гр. Провадия (до стария гробищен парк). Към настоящият момент не
сме получили протокол от извършената проверка.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.“
Общинските съветници Милена Драгнева, Елина Димитрова присъстват в
залата.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
По сигнал на граждани през месец март посетих отдел „Устройство на
територията”. Случи се така, че на въпроса, който зададох ми беше отговорено
следното. Аз питах - Има ли издадено разрешение за строеж на обекта до стария
гробищен парк? Бяха ми показани книгите-2018, 2019 и 2020. Това е една книга.
Такова разрешение нямаше и ми бе отговорено, че специалисти от отдел
„Устройство на територията” са в момента на проверката. Чаках да се върнат.
Разговарях с инженер Ганев, имаше и друга информация, която получих, така че
отговорът, който ми бе даден и това, което аз ви казвам - са две различни неща.
Имало е посещение на обекта, и то от служители на община Провадия по подаден
сигнал, преди аз да го подам. Защото аз като отидох, те бяха там. Само видях, че в
книгата няма издадено разрешение за строеж и ми бе казано, че няма и проект,
технически проект. По-нататък, тука за проверката на 22-ри май 2020 година, по
всяка вероятност ще се появи протокола. Надявам се да ни бъде предоставен, но
това, което е подписано от кмета на общината, според мен, не кореспондира с
истината в първите два абзаца.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Денев, приключихте ли с отговорите?“
Общинските съветници Христо Гичев, Анатоли Атанасов и Хюсни Адем
присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Отговор до г-н Филчо Филев-общински съветник. Отговор на питане.
Уважаеми г-н Филев,
В отговор на Вашето питане, относно изпълнение на задълженията, визирани в
чл. 30, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Ви
информирам за следното: Съгласно разпоредбите на чл.30, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация като задължение на
общинските администрации са вменени проверка на обстоятелства наличието на
които водят до предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските
съветници, включително и обстоятелствата, относно съдимостта на лицата. В тази
връзка в средата на настоящият месец е извършена проверка по отношение на
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всички общински съветници и по служебен ред е изискано издаване на електронни
служебни свидетелства за съдимост за всеки от тях. След проверка на представената
в тях информация беше установено, че към момента на издаването на посочените
документи в Общински съвет Провадия няма общински съветник, който след
избирането му да е осъден с влязла в сила присъда за лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема
държавна длъжност. Издадените електронни служебни свидетелства за съдимост
важат за срок от 6 месеца, считано от датата на тяхното издаване, поради което и
подобна проверка за в бъдеще ще бъде извършвана на всеки шест месеца. В случай,
че в тридневен срок от получаването на документ, от който е видно, че общински
съветник след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да
заема държавна длъжност, в законоустановения тридневен срок ще бъде
информирана своевременно Общинска избирателна комисия-Провадия за
предприемане на последващи действия.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.“
Общинският съветник Мехмед Мехмедов присъства в залата.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Същественото в този отговор е, че проверката е извършена в средата на
настоящия месец, което ще рече, че шест месеца и половина такава проверка не е
извършена. Въпросът го зададох, просто да покажа, че голяма част от
администрацията не си знаят задълженият. Кметът не е длъжен да знае всичко, но
голяма част от администрацията не си знаят задълженията и на база на зададения от
мен въпрос, са научили една част от задълженията си.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Реплика на коментара на инж. Филев. Не знам кой кого, какво е научил. Само
две неща ще ви кажа, инженер Филев, че при избирането и регистрирането за
кандидати за общински съветници, всички общински съветници, декларират
обстоятелството, че към него момент на избор, те не са осъждани.Това им
деклариране, както и свидетелството за съдимост важи 6 месеца, първи път. Втори
път.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Втори път. Аз не ви прекъсвам. Имаме право и двамата на мнение, поне.
Втори път, обстоятелствата по съдимостта на 21 общински съветника, както и по
ред и за ред общински служители, за които администрацията също е длъжна да
проверява, може да се променят всяка минута. Всичките съдилища в България може
да излязат с някакво решение. Това е второ и администрацията преценява, че ако
има някакъв сигнал. Ние възприехме Вашето питане, като сигнал, че е възможно да
има осъден, затова беше извършена тази проверка. Трето, за изминалите, поне 10
години, няма извършени проверки такива, предишни.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.“
29

Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Първо, декларацията няма срок на действие. Тя важи за съответния избор.
Второ, проверката е задължение на администрацията. Това че един и същи човек не
го е вършил 10 години си е факт. Сега установен и от вас. Един и същ е човекът,
който е трябвало да извърши, да разпореди извършването на тази проверка, но тя е
задължение на администрацията. Тя не се извършва по сигнал. Тя е задължение и
това, че някога не е вършена не е оправдание за момента. Човек не може да се
оправдава, ама то досега така беше. Ами имало е незнание, било е така. Сега ви
попълваме знанията.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„За разведряване на настроението - В общините няма главни секретари много
отдавна. Второ, преди десет години, изобщо не съм мислил за общинска
администрация Провадия. За ваша информация. И предприетото действие е
извършено със заповед на кмета на общината, защото няма общински служител,
който да седи и да гледа, и да мисли, и да каже - Я да взема аз да ги проверя
общинските съветници. Днес, утре пак. Писано е общинска администрация. Не е
записано нищо друго. Знам го закона благодарение на вашата намеса, сигурно.
Следващото питане.
До инж.Филев-общински съветник в ОбС Провадия.
В отговор на Вашето питане, Ви уведомявам за следното: В Общинска
администрация Провадия, както за периода на въведеното Извънредно положение,
така и след това, стриктно са изпълнявани 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
Националния 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.
Както вече има възможността да Ви уведомя, 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 за
пропускателен режим в централната сграда на администрацията и нова организация
на функциониране на Информационният център. Създадената нова организация по
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нищо не се различаваше от принципите на пропускане за обслужване на клиенти
или потребители на услуги от всички други институции, банки, магазини и други.
Независимо от функционалните възможности на приемните и площта, с която
разполагат, изчакването беше пред сградите, с регламентиран ред за пропускане.
За целият период на въведеното Извънредно положение, както и след това
общинска администрация Провадия е изпълнявала стриктно и в пълен обем
задълженията си за административно обслужване на гражданите. От следващият
работен ден след изтичане срока на Извънредното положение, 14.05.2020г., бе
възстановено нормалното функциониране на Информационният център, с
изключение на ползването на касата на Отдел „Местни данъци и такси”, тъй като
само в този случай има посещение на потребители извън Информационният център,
което също ще бъде възстановено в стандартните обособени за целта помещения,
след пълното отшумяване на епидемията.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми, г-н секретар,
Уважаеми съграждани,
Като изключим това, че по време на извънредното положение, гражданите
бяха принуждавани да чакат на студа и дъжда, има едно съществено неизпълнение
на указанията на Националния оперативен щаб и на заповедите на ресорните
министри. Това е осигуряването на физическата дистанция. На това място, което е
около 6 квадратни метра, на 29-ти април, когато беше предното заседание на
общинския съвет, аз бях около два часа, три, в общината. 60% от времето там имаше
трима или четирима човека. Никаква физическа дистанция, да не говорим за това, че
им е неудобно да попълнят, какъвто и да е документ на тези малки поставки там.
Основното задължение не беше изпълнено - физическата дистанция. Два, три часа
повече от трима човека бяха там, постоянно, и никакво отстояние нямаше.
Миналото - минало. Възможно е била много по-добра организация, но не се е
случила, защото разликата между община Провадия и другите институции, които са
цитирани по-горе - банки, магазини и т. н. е, че в другите институции се осигури
физическата дистанция.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Само едно изречение във връзка с коментара на инж.Филев. На общинната
беше поставена табела, както на всички други подстъпи - „Моля, влизайте по един
и използвайте предпазна маска.”
Следващият въпрос на инж. Филев.
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 Националния
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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.
В изпълнение на т.1 от Решение от Протокол на Областен кризисен щаб Варна
от 18.03.2020г. в Община Провадия, със Заповед №760/16.03.2020 г. по т. 1.8,
Заповед №823/19.03.2020 г. по т. 1 и Заповед №969/02.04.2020 г. на кмета на община
Провадия разпореди ограниченията за ползването и мерките дезинфекцията на
вендинг апаратите разположени на обществени места, на които няма организиран
пропускателен режим. Със Заповед №1260/14.05.2020 г. на кмета на община
Провадия бяха отменени ограниченията за работа на вендинг апаратите, при
спазване на мерките за безопасност и дезинфекция. Със свой Протокол от
15.05.2020г. Областен кризисен щаб Варна също отмени Решението си от
18.03.2020г. за спиране на работата на вендинг автоматите на открито. Видно от
гореизложеното е, че решението за спиране на работа на вендинг апатите на открито
не е местно решение за допълнителни ограничения, а изпълнение на решение на
Областния кризисен щаб Варна за предотвратяване разпространението на СОVID19.
Следващият въпрос, зададен от г-н Филев.
Уважаеми г-н Филев,
Във връзка с Ваше запитване, отправено на сесия на общински съветПровадия, на 29.04.2020г., Ви уведомявам за следното: Във Вашето изказване
посочвате, че на 20.04.2020г. сте видели два от товарните автомобили на община
Провадия и работниците към тях, да бездействат пред входа на стадиона. Напомням
Ви, че 20.04.2020г., е почивен ден, и в никакъв случай не е възможно двата камиона
с работниците да са били пред входа на стадиона. Камиони и работници са пратени
на 23 и 24.04.2020г. за премахване на клони от стадиона. В момента, в който сте
минали оттам, са изчаквали да се отключи стадиона, но не повече от около 15 мин.
По отношение на камионите Ви информирам, че и трите камиона са за основен
ремонт и не могат да товарят толкова, колкото е по техническо предписание.
Считам, че Вие сте запознат с това, защото лошото им техническо състояние не е от
преди няколко месеца. Шприглите могат да се използват само по време на
листопада, и това също Ви е известно.
Във връзка с питането Ви за почистването на района над хлебозавода Ви
информирам за следното: Локалното сметище над хлебозавода е почистено с
наличните работници и техника на Община Провадия, както и с участието на хората,
които живеят в района. Събрания: отпадък е депониран в опитно поле, където се
разделя с цел по-малко депониране на смесен отпадък. Извозването му от опитно
поле се осъществява с камиони на „Технокар“ ЕООД, посредством контейнери с
вместимост от 5 куб.м.“
Кворум:19 Общинският съветник Елина Димитрова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 11.38ч.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
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Съжалявам, че кметът отсъства. Тук чета, обаче доктор на техническите науки,
инженер. Искам да му кажа, че ако трите камиона са за основен ремонт, ремонтът
трябва да се извърши. Абсурдно е кметът на общината и отговорното лице да са
установили, че трите камиона са за основен ремонтите и те да се ползват, и да не се
ползват в пълния си капацитет. Ползването им може да доведе до пълно блокиране
на превозните средства. По отношение на шприглите, искам да кажа следното, че
преди година и половина, две, разпоредих да се ползват шприглите и един от
водачите дойде и каза - или шприглите, или аз. Те се появиха и две години камионът
се движеше с шпригли. Той не напусна, така че в тази част отговорът е
несъстоятелен. За другата част ще задам допълнителен въпрос, но само ще кажа две
изречения, сепариране и разделяне на отпадъците на площадка, собственост на
община Провадия, е невъзможно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Г-н Филев, за състоянието на камионите знаете от преди, най-малко, две
години и те продължиха да се ползват, по същия начин, както се ползват сега, и през
вашия мандат. Двигателят на малкото камионче, на Volkswagen, е сменян преди
четири години и в момента е в окаяно състояние. Да, ще се ремонтира, нали, но това
е наследство. Зеленият камион Sprinter, той е пред разцепване и затова не може да се
товари толкова колкото му е капацитета по технически параметри и това не е от
преди няколко месеца. Това е от преди години, защото той се ползва за разпръскване
на пясък със сол. Камионът, самосвалът, големия, който е три кубиков е абсолютно
по същия начин. По отношение на сепариране и разделяне. Аз няма да кажа, че е
сепариране или разделяне това, което е можело да се направи с наличните хора е
разделено и е товарено в контейнерите, които са налични в Опитно поле. Пак ще
повторя, това което е написано в отговора, е с цел депониране на по-малко смесен
отпадък, защото цената е различна и вие го знаете това.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Това, което чух преди малко, меко казано, ме озадачи. Ако камионите са били
в състояние да не се движат, те е нямало да минат технически преглед. Съответните
длъжностни лица са щели да ми докладват. Камионите са товарени, използвани,
точно, както е в указанията. Слагани са им шприглите. Когато са сложени
шприглите, не се товарят само листа. Товарят се и клони, товарят се и други
отпадъци, които да не хвърчат при голямата скорост. Там не се достига даже пълния
капацитет на товара. Тука се опитват да се измъкнат с някакви обяснения, които са
несъстоятелни. А за другото ще задам допълнителен въпрос.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Предполагам, че всеки от вас познава шофьора на зеленото камионче, на
мерцедеса, където могат да се поставят шпригли и може в личен разговор да го
попитате - Колко пъти и кога са ползвани шпригли?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Г-н Денев, има ли други отговори? Добре.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз ще взема думата да прочета отговор до г-н Филчо Филев.
Уважаеми г-н Филев,
В отговор на ваше запитване от заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 29.04.2020 година, относно публикация в сайта „Проватон”, Ви
уведомявам, че за информация, свързана с източниците на публикациите в
посоченият сайт, следва да се обърнете към редакторите на същия. С уважение.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Съжалявам, че превръщате сериозни неща в цирк, но това си е ваше виждане.
Г-н Димов, първо, не съм доволен от отговора, защото информацията, която ви
предадох на снимков материал, се изготвят след заседанието на общинския съвет.
Видно е, че от протокола и папката, в която се съдържа протокола, са правени
снимки. Три са лицата, които основно имат достъп до протокола - председателя на
общинския съвет, заместник-председателя и служителя в звеното по чл.29а. Тези
документи са излезли от там. Тука име няма Неслучайно исках името, защото
повече от четири години, срещу мен и г-н Анатоли Атанасов, се поръчват статии.
Ясно е кой поръчва статиите. Няма го името, обаче тук. Изтичането на такава
информация може да стане само с цел поръчка. По никакъв друг повод.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ще си позволя, само, да отговоря. Г-н Филев, аз преди четири години, моите
най-искрени уважения, не съм бил председател, не съм имал достъп до тази
информация. В личен разговор с редактора на сайта помолих да ми каже кой му е
дал информацията. Той заяви желание да дойде на сесия и лично да съобщи. Ако
искате, обърнете се към него. Предполагам, но самата информация е публична. Аз и
единственият човек, който може да има някаква претенция, че тази информация е на
снимка е човекът, чийто е подписа. Този подпис е мой и не е заличен. Аз мога да
имам претенция.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми господин Димов,
Преди четири години аз се чудех кой дава поръчките. Сега някак си ми се
изясни. Тогава не съм знаел, но съм допускал, че има такава вероятност. Ако вие
казвате, че от вашето бюро, с вашия подпис, пред вас е снето това нещо заявете го
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ясно и категорично, че вие сте я предоставили. Съгласен съм да поканите редактора
да каже откъде е, защото това е специфична информация. Тя е няма към нито един
друг протокол, който е на страницата на общински съвет, на община Провадия.
Няма такава друга информация. Само тази и тази информация може да бъде взета от
три бюра - вашето, на заместник-председателя, на служителя по чл. 29а. Допускам,
че и юристите на общинския съвет имат достъп до протокола. Това е кръгът. За мен
е важно да знам откъде. Вие, ясно и категорично, не го казвате, но в отговора си
намеквате.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз само ще ви помоля, ако мислите, че аз съм го предал да го кажете на
микрофон с име. Такива внушения правите. Ако има такова нещо, кажете го ясно да
можем да го чуем.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми господин Димов,
Вие ли предадохте информацията?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не.“
Изказване на Филчо Филев
„Добре.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища, питания? Заповядайте, г-н Гичев.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Уважаеми граждани,
Въпросът ми е към общинска администрация. Интересува ме, искам да знам,
теренът, където се помещава ВиК-Провадия, клона на ВиК, който е в жилищен
блок, намира се на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ - Какъв е статутът на този
терен? Това ми е въпросът. Казвам го, защото на няколко пъти бях свидетел, как да
кажа, на ситуации, в които щеше да стане катастрофа, дали с материални дали с
други щети, не знам. Имаше огледало за обратно виждане, което вече е счупено,
съответно автомобилите на ВиК-Провадия паркират, своите - личните и служебните
моторни превозни средства, на самия тротоар. Видимостта е ограничена от улица
„Георги Кирков”. Интересува ме тази площадка има ли статут на паркинг или няма?
Ако няма, какви мерки ще бъдат предприети за ограничаване на паркирането на
автомобили, собственост на ВиК-Провадия. Като вдясно от улицата „Георги
Кирков” има паркинг, който е на блока и който почти винаги е празен. Това ми е
въпроса.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Аз се сещам, че и предния мандат този въпрос е
задаван. Става въпрос за улица „Драгоман”.“
Кворум:18 Общинският съветник Атанас Атанасов не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища, питания? Г-н Атанасов, заповядайте.
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Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Уважаеми съграждани,
Имам две питания към общинска администрация. Първото е свързано с
решение №3-47 от 23 декември 2019 година, а именно за да си го припомните
колеги. Общински съвет Провадия дава съгласие община Провадия да кандидатства
с проектни предложения по процедура „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество” по финансовия механизъм на ”Европейското икономическо
пространство” 2014- 2021 година. Ако си спомняте, няколко дни преди заседанието
на общински съвет, проведено през месец декември беше входирана докладната
записка, дори я нямаме и на магнитен носител, само на хартия ни я дадоха в деня на
заседанието. Приехме решението, като ни беше обяснено, че срокът за
кандидатстване е до 10-ти януари 2020 година. Интересно е, че на 8 май, само
момент да намеря, на 8 май е публикуван протокол за приключил етап на
административно съответствие и допустимост по първата покана за набиране на
проектни предложения. Подадените проектни предложения са 114, от които 43 са
одобрени - общини, неправителствени организации, сдружения с нестопанска цел
юридически, две нам съседни общини - Вълчи дол и Аксаково са с одобрени
проекти. Интересно ми стана да ги прочета всичките и се оказа, че община Провадия
я няма в този списък от 114 подадени проектни предложения. Въпросът ми е
следния: Защо не е изпълнено решението на общинския съвет? Какви са причините?
Молбата ми е в отговора, този път, да не се съдържа, че последният момент е
блокирала системата и общината не е успяла да си подаде проекта, защото от 23
декември до 10 януари има 17 дни. Вторият ми въпрос е: Кметът запознат ли е с
това, че общината не е кандидатствала? Кой е отговорен затова, че проектът не е
подарен в срок?
Вторият ми въпрос е свързан с, само да намеря решението, решение № 37 634 от 10 юли 2018 година, а именно: Общински съвет Провадия дава съгласие
община Провадия да кандидатства по процедура чрез подбор на проектни
предложения BG06RDNP001-7.006, а именно площи за изграждане или обновяване
на площи за широко обществено ползване. Става въпрос за проекта за Централния
площад. Както знаете, община Провадия кандидатства през месец март, ако не ме
лъже паметта, 2019 година. Оценителната комисия на МИГ-Възход одобри нашето
проектно предложение и още чакаме финансиране. Въпросът ми: Кметът провеждал
ли е някакви разговори с Държавен фонд „Земеделие“? На какъв етап се движи
проекта и очаква ли се скоро време да бъде финансиран, и да започне
реконструкцията на Централният площад?“
Общинският съветник Атанас Атанасов присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Боева-Радева, заповядайте.“
Кворум:18 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства на
заседанието от 11.57ч.
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Господин председател,
Колеги,
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Имам два въпроса. Първият е мой личен и е следния: Имат ли задължения
към Местни данъци и такси, дължими към 2019 година, общински съветници,
кметове, кметски наместници и служители на общинска администрация?
Другият въпрос е от граждани, родители на деца от футболен клуб „Атлетик”
Провадия, които са предали писмо на наш колега, общински съветник, на когото се
наложи да тръгне и затова ще го прочета.
„На 25 май се запознахме с писмо на кмета на община Провадия с изходящ
№РД9100-752 от 22 май 2020 година адресирано до футболен клуб „Атлетик”
Провадия. С писмото си кметът разпорежда в срок до 27 май, тази година,
футболният клуб да освободи помещението, в което се съхраняват спортните
пособия, необходими за провеждане на тренировките на децата ни и да се предадат
ключовете на служител от общината. Въпросът ни е - Какви са мотивите на кмета
над 100 деца, нашите деца, да спра да спортуват? Ние родителите желаем, лично
кметът, да обясни на нас и на нашите деца, какви са причините за това? На всички
ни е ясно, че без спортни пособия децата и треньорите няма как да провеждат
тренировъчна дейност. Което автоматично означава, че тя ще бъде прекратена.
Всички знаем, че спорта няма конкуренция с това, което може да даде на децата.
Осигурява добро здраве. Укрепва волята и учи на желязна дисциплина. Децата се
въоръжават с решимост за успех и екипен дух. Децата, спортуващи във футболен
клуб „Атлетик” Провадия, са трикратни шампиони на организирани турнири през
2017, 2018 и 2019 година. Всичко това е много положен труд и усилия, и ние им
дължим респект, и уважение. Те имат хъс и воля, желание да спортуват и
побеждават, а ръководството и треньорите на футболен клуб „Атлетик” им
предоставят тази възможност. Г-н кмете, не посягайте с лека ръка на нещо градено с
много труд през годините и показало достойни резултати. Децата на Провадия не
заслужават това.” Това е писмото от родителите. Междувременно, само да вметна,
че в Пазарджик са намалени данъците на семейства с деца, които спортуват с 30%.
Бих искала също, тъй като съм на трибуната, да взема отношение по докладна
№384, която касае Годишната програма за читалищна дейност. Бяхме навън с г-н
Филев, защото двамата сме председател и секретар на читалището. Разбрах, че сте
отхвърлили нашата докладна. Не чух добре, какви са мотивите и не успях добре да
разбера. Само искам да ви кажа, че Годишната програма на читалищата е внесена в
общинската администрация миналата година към първи ноември, както е по Закона
за народните читалища. Нашето предложение беше да се подмени облеклото,
сценичното облекло. Офертата, която сме приложили към докладната, миналата
година по това време, което ви упоменах, беше около 17 000 лв. без ДДС. Общинска
администрация е предвидила в Годишната програма, за нашето читалище - 5000 лв.,
с което разбирате, че за 5000 лв. ние няма как да закупим и да сменим сценичното
облекло на читалище „Алеко Константинов“. Ние сме приели решението на
общинска администрация, събрахме екипа и предложихме промяна, която считам,
че е изключително удачна, и не е само във връзка с COVID-19, а освен това е и с цел
модернизиране на библиотеката т.е. да се даде възможност на нашите читатели да
ползват онлайн каталог и да проверят коя книга е свободна, каква литература биха
искали да се възползват и така да посетят читалищната библиотека. Също така беше
предвидено да се закупи един планетарен скенер, с който да си дигитализира част от
фонда, не само на библиотеката, ами да се дигитализира ценното културно
наследство на Провадия. С това, аз не виждам, каква беше пречката да отхвърлите
тази докладна? Тъй като завеса с 5 000 лв. няма как да бъде купена. Това означава,
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че вашата група не желае читалище Провадия за бъде подкрепено със субсидия от
община Провадия за каквото и да е.
По отношение за седалките. Не знам защо на колегата Стефка Пейчева, защото
секретар на читалището съм аз. На всеки спектакъл, събитие, концерт, който се
случва в читалището, аз задължително стоя във фоайето и посрещам всички хора,
които влизат в нашата зала. Никой, до този момент, не ми е казал, че на седалката
му е тясно. Освен това, на всички хора, възрастни или пък хора с увреждания, или
които имат проблем, с някакъв здравословен проблем, винаги осигуряваме места на
първите редове на балкона и на първия ред в залата, за да им е удобно и максимално
добре да се чувстват. Седалките са същите като старите ни седалки. Имаме в
наличност от старите, стоят в читалището, който желае да заповяда с един
сантиметър и да измери разстоянието. Новите ни седалки са максимум два
сантиметра по-теснички от старите. Благодаря за вниманието.”
Общинският съветник Мехмед Мехмедов не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Радева. Само да взема отношение. Г-н Денев, може ли преди
да започнете. Не знам, дали това изказване на г-жа Радева не трябваше да бъде в
изказване на граждани, а не на общински съветници. Сега, тук в случая, едното.
Като общински съветник и като секретар на читалището, може би трябваше да
изчакате една точка. Ще видим. За завесата само, г-н Денев, извинявайте. Г-жо
Радева, завеса за пет хиляди, ми се струва, че е нормална цена за една завеса. Аз
карам автомобил за четири хиляди. Една завеса да не струва пет хиляди? Малко ми
се струва, че. Не знам, не разбирам от такива неща, но. Г-н Гичев е прав. Има и
телефони за по четири хиляди. Просто мнение. За седалките аз съм чувал такова
мнение също, че са теснички. Г-н Денев, заповядайте.”
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Разбира се, ще получите писмени отговори на всички сега зададени и
следващи зададени въпроси. Само, ще вземем становището на юристите по първия
зададен въпрос, но силно се съмнявам, че ще има положително становище по
предоставянето на такава информация. Има ли или няма? Тя не каза такова нещо.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова, заповядайте.”
Общинският съветник Мехмед Мехмедов присъства в залата.
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми колеги,
Не приемам личното питане на колежката за задълженията на общинските
съветници за периода 2019г. Има си съответен ред, по който администрацията си
получава парите. Какво общо има? Ние какво право имаме да знаем - Кой съветник
какви пари има да дава?”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Хюлия Мустафова
„Как така, вие питате - Има ли общински съветник, който да има задължения
за 2019г.? Или аз бъркам.”
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Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Хюлия Мустафова
„Чакайте малко. Дори и да имат общински съветници. По съответния ред ще
бъдат изискани. Откъде накъде. Ние нямаме право. Тогава да започнем - коя фирма,
общински съветник, ако има съпруг, съпруга. Чакайте малко.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Изказване на Хюлия Мустафова
„Няма значение, г-н Филев. Какво право имаме ние?Има си актове, ако има
задължение установява се с акта и си плаща по съответния ред. Какво значи? Дайте
да бъдем малко по-сериозни.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.”
Общинският съветник Хюсни Адем не присъства в залата.
Общинският съветник Христо Гичев не присъства на заседанието на ОбС
Провадия от 12.08ч.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Това, което се постави като въпрос е много съществено и важно, защото е
срамно да получаваме заплати от данъците на провадийци, а да не си плащаме
самите данъците, изискуемите. Изискуемите са към края на 2019г. Въпросът беше не
поименно, а да се каже - кмет, кметски наместник, зам.-кмет, директор на дирекция,
главен специалист по един брой имат такива задължения. Общински съветници пет
човека имат такива задължения. Малко от малко отвътре да им дойде и на
администрацията, и на общинските съветници, които не са си платили
задълженията, да ги платят. Това е коментар.
Въпросите: Умишлено пропуснах предното заседание. На 27.02.2020г. съм
задал въпрос: Има ли компютърна грамотност временно изпълняващият длъжността
кмет на село Бозвелийско - Иван Илиев Параскевов? Компетентен ли е и може ли
да издава административни документи? Вторият ми въпрос. И съм попитал
администрацията - Проверено ли е в класификатора на длъжностите или в
съответния нормативен документ, какви са изискванията? Ако няма конкретни, защо
не са приравнени към най-близката, която е кметски наместник. Да има средно
образование и необходимата квалификация да издава административни документи.
Ще поясня въпроса. ОбС може да вземе всякакво решение. Той може да вземе
решение г-н Драган Драганов да бъде лекар на село Бозвелийско. Нищо не му пречи
да вземе такова решение без съответният човек да има необходимата квалификация.
Веднага след това, г-н Денев, е казал - „На зададените въпроси ще ви бъде направен
писмен отговор за следващото заседание.” На следващото не го получих. И сега не
го получих. Надявам се, на следващото да го получа.
Новите ми въпроси. Първият въпрос е свързан с отговор, който ми бе даден и е
за ликвидиране на локално замърсяване над Хлебозавода. Конкретният отговор е, че
събраният отпадък е депониран в Опитно поле, където се разделя с цел по-малко
депониране на смесен отпадък. Има ли площадка за депониране на отпадък в
Опитното поле? Има ли площадка за разделно събиране на отпадък в Опитното
поле? Как са узаконени? Има ли документи, удостоверяващи, че там има такива
площадки? Как и кои лица са извършили физическото разделяне на отпадъка?
Защото по данните от кантарните бележки, които са ми предоставени, близо три
39

месеца е извършвано това разделяне на отпадъците. Един път са депонирани. Втори
път са разделяни. Кантарните бележки са от 23 май и 22 май. Има една от 21 май.
Самото транспортиране, ако е извършвано от локалното замърсяване до площадката
за депониране е станало преди два, три месеца. Същественото, обаче е друго, че
граждани казаха, че там не са вдигани отпадъци. Те са запръстени. Затрупани са
просто и три месеца са разделяни някакви отпадъци. Ще ги проверим. Аз ще помоля
и РИОСВ. Това са въпросите, свързани с локалното замърсяване над Хлебозавода.
Вторият ми въпрос е: Общинска администрация да помисли - Има ли
подходящи помещения в селата Блъсково, Бозвелийско, Житница и Градинарово,
които да отговарят на условията за създаване на аптека? В тези четири населени
места, в които има, да кажем така, ръст на населението. Има ли подходящи
помещения? Ако има, да се отговори. Да се опишат - Колко са и какви са?
Последният ми въпрос е : Кметът отсъства, но защо последните три заседания
се случва така, че кметът идва и заминава? А на комисии, седем месеца не е идвал.
Сега, това е ясно, че е възможно да се планира. Заседанията на ОбС са с ясни дати.
Информацията за комисиите при всички случаи е съгласувана с него. Първите два,
три месеца, разбирам да се е чувствал неподготвен, но седем месеца. Каква е ясната
причина за отсъствията му от комисии и от последните заседания? Защото това,
което видяхме на последните две заседания - Кметът идва. Идва някой и той взема
бумагите и заминава. Г-н Денев казва „Упълномощен съм да заявя или да отговоря.”
Няма значение. На мен не са ми ясни причините. Бих желал кметът да отговори
ясно, съзнателно и с уважение към ОбС, и жителите на община Провадия. Формален
отговор за извънредни обстоятелства, седем месеца за комисии и няколко заседания,
аз лично, не бих приел. Това са ми въпросите.
И към колегите общински съветници искам да се обърна. Заседанието на ОбС
да не го превръщат в цирк. Шегите са хубаво нещо, но тука се харчат парите на
провадийци. Предполагам, в последните месеци, има спад в приходите на община
Провадия, на собствените приходи. Буферът, който аз и моя екип оставихме, който е
огромен за разлика от другите общини, нам съседни, а и не само и той ще свърши.
Тук трябва да се вземат решения, които да помогнат и на бизнеса, и на хората на
общината. Трябва с ясното съзнание и достатъчна информация да се вземат
решенията. Защото едно просто гласуване всеки може да го направи. Вярвам, че.
Все още вярвам, всъщност, че една голяма част управляващото мнозинство мислят
като мен, че това е сериозен орган, който взима сериозни решения с достатъчно
добра подготовка от страна на общинските съветници. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Първо, г-н Янков поиска думата. После г-н Мехмед
Мехмедов.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие”
„По отношение на премахване на локалното замърсяване на Хлебозавода ще
кажа само няколко думи. Това, което ще получите и като писмен отговор. Оттам
отпадъци са събрани и са извозени на Опитното поле без то да е площадка за
депониране, без да е линия за сепариране или каквото и да е. Просто са събрани там
на съхранение, защото фирмата, която изпълнява дейността по сметосъбиране и
сметоизвозване нямаше договор за депониране на смесен отпадък. След като се
подписа договора между фирмата и съответното депо тогава започнаха да се
извозват отпадъците. Искам да поясня, че три месеца не се прави разделяне и
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сепариране. Направи се толкова, колкото е възможно да се направи с наличните
хора.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Г-жо Драгнева, заповядайте.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н председател,
Ще бъда максимално кратка. Проточихме се във времето. Всички сме
уморени. Имам два въпроса към общинска администрация. Първият ми въпрос е :
Има сигнали в града, може би и вие сте чули, надявам се, че не сте се сблъскали, за
наличие на един проблем. Това са кърлежите по зелените площи в града. Вече
няколко човека, няколко майки, родители ми се оплакаха, че има този проблем и той
е много сериозен. Ако в града го има този проблем, не ми се мисли, какво е по
селата. Там също живеят хора. Там също играят деца. Времето е топло. Всички сме
навън независимо от забраните. Въпросът ми е : Какво прави община Провадия, не
само в града, но и по селата за решаване за този наистина сериозен проблем?
Повярвайте ми. Всеки трети има домашен любимец - куче. Разхожда го. С това
проблемът още повече се влошава.
Вторият ми въпрос е: През последните два месеца се сблъскахме с този
проблем, наречен COVID - 19, който промени животът на всеки от нас. Както и на
предната сесия и сега стана въпрос, че достъпът до общинска администрация, до
сградата на общинска администрация е бил ограничен, според изискванията, с цел
превенция, както на гражданите така и най-вече на общинските служители. В този
ред на мисли въпросът ми е. Знам, че има много общински служители, които поради
служебни ангажименти и невъзможност да вземат своята полагаща се годишна
отпуска, имат натрупване на неограничен брой дни, които могат да ползват като
отпуска. Въпросът ми е: Възползвали ли са се? Тъй като достъпът до общинска
администрация е бил ограничен, в резултат и на силното редуциране на
ангажиментите на общинска администрация, нормално е хората си бяха вкъщи и не
чак толкова много хора са се възползвали от услугите на общинска администрация това е факт. Въпросът ми е : По време на тези два месеца възползвали ли са се някои
общински служители да вземат своята полагаема отпуска? Да понамалят дните,
които така или иначе те не са си взимали през годините. Защо задавам този въпрос?
Ако във времето служител с толкова много дни, които трябва да вземе, реши да си
смени работата, например, тези дни ще му бъдат наплатени. Вие знаете.
Обезщетение, да. Това е законово. Законът го позволява. Но, ако общинският
служител все пак е решил да се възползва, тъй като не е имал чак толкова много
ангажименти през тези два месеца, при една такава ситуация, той няма да ощети
бюджета на общинска администрация. Предполагам, че бях ясна. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Други? Г-н Мехмедов.”
Общинският съветник Хюсни Адем присъства в залата.
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
Ще отнема малко от вашето време и аз. Обръщам се към г-н Филев. Не веднъж
и дваж е споделяно, едно отношение на общинските съветници. Един вид
занемарено, че не се взима много отношение, че един вид идваме неподготвени, че
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не сме и т.н. и т.н. Ние, всеки сам по себе си със собствено самосъзнание се
подготвя за всяка общинска сесия. И тук не се гласува анблок. Вижда се, че има
докладни, които се предлагат от общинска администрация, които се променят.
Някои не се приемат, затова и лично на мен ми е обидно. Това не е от сега
направено и друг път такова изказване, че един вид ние идваме неподготвени за
сесии или било за постоянни комисии, и тук просто само гласуваме. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н Адем. След това г-н Йорданов.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми колеги,
Аз ще допълня това, което каза колегата. Ще помоля, освен Филев, нека нито
един от нас да не си позволява да прави квалификацията за работата на друг. Нека
това да го направи суверена, като дойде времето за избори. Ще поправя г-н Филев.
Ние не сме на заплата тук, защото аз не съм подписвал трудов договор със някого.
Аз не получавам възнаграждение и отпуска, когато не участвам. Ние сме тук, за да
вземаме отношение. Да идваме подготвени и на база на това да получаваме
възнаграждение. Да се споменава за заплащане. Заплата, след като няма такъв
договор. Ние сме избрани от суверена и нека суверена да каже как работим ние, а не
един друг да си казваме - Не ми харесва твоята работа, не си подготвен, не вземаш
участие и т.н. Това не е добре между нас да го правим. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Адем. Заповядайте, г-н Филев, за реплика.”
Реплика на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Адем,
Г-н Мехмед,
Първо искам да поясня, г-н Адем, че вие трудов договор нямате, но вашите
отношения са приравнени към трудовите. Кметът на общината, председателят на
ОбС и общинските съветници са изборни длъжности и техните възнаграждения са
приравнени към трудовите. Има изключения за председателите на ОбС, както беше
г-н Гичев, той не ползваше всички права по трудови правоотношения, но
предполагам, че г-н Димов ще ги ползва. Съветниците имат само по отношение на
възнаграждението тези права. За положения труд те получават съответното
възнаграждение.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Реплика на Филчо Филев
„Аз говоря за договора. Не е необходимо да имате договори. Няма как да
имате договор. И кметът на общината. Ще ви дам пример с кмета на общината. Той
няма договор, но получава заплата и клас за прослуженото време.
Г-н Мехмед, аз, ако съм казал нещо. Аз наистина го казвам с болка, защото за
мен е недопустимо подхилквания и шеги, които не са уместни с работата на ОбС.
Подготовката на всеки един е негово право. А задължението му е да гласува по
съвест, а не по заповед. Ще се спра до тук, за да не използвам народни поговорки,
защото в нашия случай има много поговорки, които могат да се използват. Бъдете
здрави.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Аз ще се включа г-н Йорданов, преди вас, защото
беше споменато името. Да поясня, г-н Гичев, както знаете не е ползвал всички
42

права, които са му определени по ЗМСМА, понеже е действащ адвокат и член на
адвокатската колегия, и няма как да ги ползва. Сегашният председател ползва само
тава, което от ЗМСМА е отредено. Уточнявам само. Относно това. Упрекване,
квалификации, оценки за работата на общинските съветници също ще се
присъединя към апела на колегите да не си даваме оценка. Аз, като пръв сред равни,
не си позволявам да кажа, че някой е неподготвен, не е готов и т.н. Не смятам, че е
редно. Виждам, че всички общински съветници, всеки в своята сфера на
компетенция се опитва да взема участие, което е добре. Г-н Йорданов, заповядайте.”
Изказване на Дарин Йорданов
„Искам само да направя едно уточнение към г-жа Силвия Боева, тъй като
предложението за читалището дойде от мен. Аз не съм против изграждането на
такава уеб система, но на този етап смятам, че е по-належаща главната завеса, тъй
като тя е много стара и има сигнали от граждани, че е опасна за хората, които се
изявяват на сцената. Освен това, всеки един читател, който иска да посети
библиотеката, както аз я посещавам, ако имате конкретно читателско търсене
библиотекаря ви проверява в компютъра и казва - „Да, имаме го.” и ви го дава. Не
виждам какъв е смисълът оттова да мога предварително да се информирам дали
дадена книга я има. Предвид, че аз пак трябва да отида да я взема от библиотеката.
Да, да не се разхождам, но ако всичко стане електронно без да имаме социални
контакти, не мисля, че е добре.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Пейчева, извинявайте. Г-жа Радева и г-н Янков поискаха думата.”
Общинските съветници Милена Драгнева, Мехмед Мехмедов и Коста
Владимиров не присъстват в залата.
Изказване на Стефка Пейчева
„Ще повторя отново питането си, понеже по времето на питането ми нито г-н
Филев, като председател на читалищното настоятелство, нито г-жа Радева, като
секретар на читалището бяха в залата. Аз изрично обясних какво имам предвид.
Обясних мнението си, че наистина е много хубаво да има баркод скенер и
планетарен скенер, баркод четец и планетарен скенер, както и софтуер, но не за
сметка на завесата, която от много години не работи и е опасна за хората, които
ползват тази зала. По повод на другото ми питане. Ако г-жо Радева, ако никой не ви
е питал, защо не може да се седи спокойно между редовете, то означава, че вие сте
единствена в града, защото хората в залата само за това говорят. Обясних, също, че
нямам предвид ширината на седалките, а разстоянието между редовете, което пречи
седнал човек спокойно да държи коленете си напред, а трябва да ги държи леко по
диагонал, за да се събере между редовете. Това имах предвид, а не ширината на
седалките. Изрично го обясних.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пейчева. Г-жо Радева.”
Общинските съветници Милена Драгнева, Мехмед Мехмедов и Коста
Владимиров присъстват в залата.
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Отговарям, първо, на Стефка Пейчева. Значи, зрителната зала, ако сте
обърнали внимание, от нейното съществуване има направени дървени подходи.
Стъпала, който не е възможно да бъдат променени. Т.е. възможно е, ако се отделят
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някакви невероятни средства за ремонт, което от друга страна ще намали капацитета
на самата зала.
Вторият въпрос. Завесата на читалището, сценичното облекло т. нар. включва
главна завеса, ръкави и дъно. Това не е обикновено перде. Това е скъпоструващ
плат, който е с вътрешен хастар с определени килограми с тежести и със специални
ресни и т.н. В моята годишна програма, в която съм посочила, съм си приложила
оферта към общината. Има приложена оферта от фирма, която ми е подготвила с
разбивка колко струва всеки отделен елемент. Аз не съм написала наизуст. Това е
оферта, която е от миналата година, така че вече не съм сигурна след седем, осем
месеца, какво би струвало това съоръжение. Но за 5 000 лв. не е възможно да се
смени. По принцип съм съгласна. Ние сме го взели и затова сме кандидатствали за
тази дейност. Но за тези пари, които ни отпуска общинска администрация няма как
да направим ремонт на завесата.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Радева. Г-н Филев, г-н Йорданов искаше думата. Добре,
заповядайте. Г-н Йорданов, извинявайте.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Г-жо Пейчева,
Аз съм председател на читалището сигурно двадесет години. Първо, както гжа Боева ви обясни, не е само завеса. Тя има специфични изисквания, включително
и противопожарни. Зрителната зала е затваряна и с моя заповед, и със заповед на
пожарната, защото завесата се обработва с материали срещу горене. Тя трябва да не
се възпламени веднага. Затова и цените й са такива. Вие, и към другите съветници
се обръщам, при възможност може да го проверите и в интернет за цената
специално, а и да отидете в театри, в читалища във Варна за да видите. Една цена се
определя или по аналог или с пазарно проучване на база на наличната информация в
публичното пространство.
По отношение на седалките. Значи, ако сегашните са неудобни и предните са
били такива. Няма промяна в размерите на редовете и на самите седалки. Тези
редове. Те са монтирани. Махнати са старите. Монтирани са новите. Както г-жа
Боева каза, всеки съветник може да вземе една рулетка и да отиде да измери старите
столове и новите столове. Да измери разстоянията между редовете. Те са
амфитеатрално. Там нищо не е променяно. Тук, според мен, се търси под вола теле.
Хубаво, факт е, че както г-жа Боева обясни, тази година няма да можем да купим
завесата, защото тя няма да може да бъде намерена за 5 000 лв. Ако, както г-н
Димов, каза, че му се струва достатъчна цената и намери такава ние с удоволствие
ще я купим без да ползваме парите на общината. Нали ще се справим с 5 000 лв.?
Намерете такава за 5 000 лв.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз казах, че моят автомобил е по-евтин. Не съм казал, че цената е достатъчна.
Не знам вашата завеса. Казах, че не разбирам от това нещо.”
Изказване на Филчо Филев
„Добре, съгласен съм, че не разбирате. Нека да оставим нещата на
специалистите. Никога не съм си позволявал и като председател на читалището, и
като кмет, и като зам.-кмет да тръгвам съзнателно срещу действащото
законодателство. И в областта на обществените поръчки, конкурсите и другите
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тръжни процедури преди да се появи Закона за обществените поръчки. И за да
бъдем колегиални, казвайки, че аз упреквам част от общинските съветници, казвам и
на съветниците, които си позволяват да правят квалификация на моето управление
на община Провадия, да се аргументират. Защото в другите случаи, това е клевета и
набеждаване. Нямам забележки към никой от вас. Единствено, това, което ви
помолих е да няма циркове в ОбС, защото на мен това ми е обидно.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Преди малко, когато съветниците говориха за
квалификациите. Като казах - Не разбирам. Не беше капан. Но това вашето Действително не разбирате. Не беше правилният отговор, който те искаха.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата - „Извинявам
се.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„На тях по-добре. Аз не съм го направил нарочно. Аз наистина не разбирам,
но отговорът - вашият, беше това, за което съветниците изказват едни притеснения.
Г-н Йорданов.”
Изказване на Дарин Йорданов
„ Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н председател,
Тъй като казахте, че за 5 000 лв. не може да се купи тази завеса, доколкото си
спомням в програмата, която приехме за развитие на читалищата за тази завеса
източникът на финансиране беше общинската допълваща субсидия, която беше
5 000 лв. и собствени средства на читалището. Не мисля, че за закупуването ще
участват тези само 5 000 лв. от общинската допълваща субсидия. Поне по мои
спомени беше така в програмата.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Йорданов. Фактът, който г-н Йорданов цитира, е така. Не знам
какво може да се отговори. Други? Г-н Янков искаше думата. След това г-н Денев.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие”
„Съжалявам, че ще ви ангажирам вниманието още малко, но моят апел към
всички вас, като общински съветници, е когато има питане от граждани и искане,
каквото и да е то, да го правите на момента, защото вярно е, вие се срещате с много
хора, имате много контакти, но не карайте хората да чакат да се случи сесията за да
отправяте вашите питания. Телефоните на всички служители са поместени на сайта
на общинска администрация. Когато имате питане, правете го на момента и давате
отговор почти веднага на хората. Администрацията ще направи всичко възможно да
удовлетвори питанията на хората и да направи това, което е нужно и това, което е
позволено, защото хората от администрацията работят добре. Използвам случая да
благодаря на всички колеги, защото в няколко поредни сесии чуваме как
администрацията е неподготвена, некомпетентна, та от мое има благодаря на всички
колеги за добре свършената работа.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Г-н Денев.”
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
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Аз няма да благодаря на никого. Всеки сам си прави преценката кой, кого, как
да възприема и оценява, съответно и неговите изказвания. Бих искал да кажа, тъй
като пряко ме касае въпросът с отпуските на служителите на общинска
администрация Провадия. Първо, бих искал да кажа, че извънредната ситуация
около COVID - 19 не намали, а увеличи задълженията на общинска администрация
Провадия и на всички останали администрации. Това е безусловно, тъй като има
допълнителни ангажименти. Има три комисии. Ходиха хората и т.н., ако искате
може да го зададете въпроса с какво са им увеличени ангажиментите и ще ви бъде
отговорено писмено. Второ, действително на всички администрации беше
препоръчано с цел запазване на здравето и живота на служителите този път, въпреки
че на предната сесия имаше изказвания, че въпросът на гражданите е преди това на
служителите, което аз не споделям. Въпросът на гражданите и на служителите е
еднакво значим, поне за мен. Както пазим едните така пазим и другите. И
действително служителите, които наистина са били затруднени да обслужват
гражданите и да влизат в помещения, тъй като служителите в една служба, когато са
повече от един, двама, трима, четирима и служителят е един единствен дежурен на
образуваните гишета действително служителите са ползвали възможни и с тяхно
съгласие, и с инициатива на ръководството. Защото, ако сте обърнали внимание на
решението за извънредното положение на Народното събрание и последващите
решения на Министерски съвет, дават право на работодателите да пускат в платен и
неплатен отпуск служителите само тогава, когато има принудителен престой на
предприятието. В нашият случай не е така. И има ползвани множество отпуски.
Трябва да ви кажа, че голяма част от служителите, които са много, изпълнявайки
една и съща функция, са стигнали пределният си минимум на отпуската - петдесет
процента от полагаемата им се отпуска за тази година.
Две думи по отношение на - Къде е кметът? Това си е негово право и негов
ангажимент да отговори. Чисто административно, считам, че кметът може да
прецени кога, къде да присъства и къде да не присъства. Както и да го прави, си е
кмет. За разлика от вас, общинските съветници, както съм бил и аз, законодателят
за вас е предвидил при определен брой отсъствия и обстоятелства да бъдат
общинските съветници лишавани от правото да бъдат общински съветници. Никъде
в законодателството не пише къде кметът е длъжен да присъства и къде не е длъжен
да присъства. Преценката е негова. Избрали са го провадийци. Следващият път ще
си кажат мнението - кой как се е държал, къде по колко, как, защо. Той ще ви
отговори конкретно. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми съветници,
Наистина очаквам отговор от страна на кмета на общината. Останалото ми
минава покрай ушите. По отношение на предложението на инж.Янков искам да
кажа, че то следва да е и реципрочно. След като ние сега си зададохме въпросите,
можете да ни отговорите в най-кратките срокове писмено, а ние ще уведомим
гражданите, а на следващото заседание на ОбС само ще бъде протоколиран
отговора. Ако този апел, който отправихте към съветниците го спазите, вие самият
и администрацията - следващите три, четири дни ще чакаме отговорите тогава да ги
получим писмено, за да е взаимно уважението голямо. Ние като група ще се
съобразим с това, че може да се задават въпроси и на телефоните на служителите,
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макар че на някои от служителите, аз като им задам въпроси, те не отговарят и
казват - Моля Ви се ще пострадаме, ако ви отговорим. Затова и питам официално.
Но на гражданите ние казваме, че има телефони за комуникация и те следва, ако
искат да питат вас, но питат нас. Но пак казвам, вашият апел следва да е
реципрочен. Вие може да ни отговорите много бързо в рамките на три, четири дни.
Ние ще уведомим гражданите. Всеки от нас има контакт с тези, които са му задали
въпросите. Благодаря за предложението. Аз правя това предложение към
администрацията.
По отношение на компетентността на администрацията. Тя си проличава в
няколко аспекта. Първо, дали гражданите са доволни. Дали има несвършени услуги.
Дали услугите се бавят повече от определеното време. Това, ние с вас, не можем да
определим. Ще го определят хората. Аз не мога да си изкривя душата и да кажа, че
по мое време администрацията е била перфектна. Имал съм изключително много
оплаквания, включително и срещу хора, присъстващи в залата. И съм ги споделял с
тях и съм искал подобряване на работата им, но собствената оценка в случая не е
важна. Важна е на гражданите, които са един вид потребители на услугата или
клиенти. Пак казвам. Бавят ли се услугите. Извършват ли се въобще или за някои
има мълчалив отказ. Качеството на услугата. Това са показателите. Иначе ние
можем да си говорим до утре сутринта. Тук е времето и мястото да се казват всички
неща. И приятни, и неприятни. Защо, ако има възможност да се подобри работата на
администрацията, това да не се препоръча. Или ако има пропуск, той да не се
констатира. Няма причина за това. Може да стане публично. Може да стане и
непублично. Но по причини, които ви обясних, специално аз, го правя публично,
защото пазя хората, старая се да не ги злепоставям пред ръководството на общината
за да не получат рестрикции. Както в случая се случи с читалище „Алеко
Константинов”. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Няма други въпроси. Едно пояснение към всички
общински съветници. В тази точка за въпроси и отговори на общински съветници
всеки има право на изказване по десет минути. Този път председателят.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Реплики. Дуплики.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз съм го приел, че вие сте направили лично обяснение. Не съм направил
никакъв коментар по въпроса. Допуснах, понеже на докладната за читалищната
дейност не присъствахте, за да може да си кажете това, което мислите като
председател. Не можехте да присъствате на самата докладна. Направил съм този
компромис, за да може всички да се изкажат, но призовавам за спазване на
десетминутното времетраене на всички изказвания, становища, питания на
общински съветници в тази точка, понеже тази точка става по-дълга от цялата сесия.
Лошо няма, обаче ако спазваме правилника, иначе става една говорилня. По
синтезирано, компактно, точни въпроси, точни отговори. Преминаваме към девета
точка от дневния ред.
Девета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Понеже не присъстват граждани в залата, поради изчерпване на дневния ред
закривам деветото заседание на общински съвет Провадия. Благодаря. Приятен ден.
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри деветото заседание на
ОбС Провадия в 12.48 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 №380
решение №9-139
№
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 №394
решение №9-144
№
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 №358
решение №9-145
№
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
-

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 №381
решение №9-146
№
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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №383
решение №9-147
№
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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