ПРОТОКОЛ №2
Днес, 26.11.2015 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват 18 общински съветници.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Преди началото на заседанието на Общински съвет Провадия двама общински
съветници трябва да положат клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.
Ще присъства само един общински съветник. Другият не е в залата и не е
посочил уважителни причини за неговото отсъствие. Председателят на Общинската
избирателна комисия Провадия г-жа Стефка Пейчева ще съобщи решенията на
комисията. Г-жо Пейчева, ще ви помоля да застанете пред микрофона.”
Стефка Пейчева –председател на ОИК Провадия
„Добър ден. Имам честта и удоволствието да връча удостоверението за избран
за общински съветник на г-жа Блага Калчева Петрова, избрана от листата на
коалиция „Народен съюз”. Честито, г-жо Петрова, заповядайте.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Петрова, повтаряйте след мен текста на клетвата:
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите от Община Провадия и да работя за тяхното благоденствие.
Заклех се !
Благодаря Ви !
Честито на г-жа Петрова. Подпишете клетвения лист.”
Г-жа Блага Калчева Петрова положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА,
подписа клетвен лист и зае мястото си в залата сред останалите общински
съветници.
Кворум:19
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Откривам второто заседание на ОбС Провадия.”
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Диан Парушев Николов
4. Димитър Тунчев Димитров
5. Димо Владимиров Димов
6. Дияна Стоянова Агностева
7. Елина Георгиева Димитрова
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Избор на временна комисия за подготовка на проект за изменение и
допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“ мандат 2015 – 2019 г. /вх.№15
2.Утвърждаване на броя, наименованията и числеността на постоянните
комисии на Общински съвет Провадия. /вх.№18
3.Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет Провадия.
4.Избор на заместник-председатели на Общински съвет Провадия. /вх.№16
5.Определяне продължителността на работното време и размера на
възнаграждението на председателя на Общински съвет Провадия. /вх.№17
6.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2015 г. /вх.№19
7.Одобряване на извършени промени по бюджета на община Провадия през
третото тримесечие на 2015 г. /вх.№20
8.Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства в община Провадия. /вх.№25
9.Докладни записки вх.№12, 13, 14, 21, 22, 23, 24.
10.Питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към дневния ред? Има ли?“
Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
Предлагам в точка девет докладни записки да бъдат допълнени докладни
записки с вх. №30, 31, 39, 41, 47.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, аз предлагам в точка докладни записки да се включи и докладна
записка с вх.№40. Други? Г-жа Елина Димитрова.“
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Елина Димитрова-общински съветник
„Уважаеми г-н кмет,
Колеги, бих искала да добавя в точка девет докладна записка с вх.№32.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложенията за
включване в дневния ред на заседанието на докладни записки с вх.№ 30, 31, 32, 39,
40, 41, 47. Който е съгласен моля да гласува. „За”-19, „против” -0, „възд.се”-0.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложенията за
включване в дневния ред на заседанието на докладни записки с вх.№30, 31, 32, 39,
40, 41, 47. Общинските съветници гласуваха предложенията и от общо 19 с 19 гласа
„за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” те бяха приети.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Избор на временна комисия за подготовка на проект за изменение и
допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“ мандат 2015 – 2019 г. /вх.№15
2.Утвърждаване на броя, наименованията и числеността на постоянните
комисии на Общински съвет Провадия. /вх.№18
3.Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет Провадия.
4.Избор на заместник-председатели на Общински съвет Провадия. /вх.№16
5.Определяне продължителността на работното време и размера на
възнаграждението на председателя на Общински съвет Провадия. /вх.№17
6.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2015 г. /вх.№19
7.Одобряване на извършени промени по бюджета на община Провадия през
третото тримесечие на 2015 г. /вх.№20
8.Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства в община Провадия. /вх.№25
9.Докладни записки вх.№12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 47.
10.Питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с
19 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Избор на временна комисия за подготовка на проект за
изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“ мандат 2015 – 2019 г.
а/№15-Докладна записка от Иво Райчов Гочев – общински съветник, относно
избор на временна комисия за подготовка на проект за изменение и допълнение на
„Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия“ мандат 2015-2019 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, д-р Гочев.”
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Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Знаете, които са били съветници повече от един мандат, че всеки нов
Общински съвет, всеки нов мандат, правилникът за работата на Общинския съвет
се преразглежда, тъй като няма нищо вечно. Животът си върви, променя се,
предизвикателствата стават други, работата на Общинския съвет трябва да се
променя и затова внасям тази докладна. Правя и предложение за първи член в тази
комисия да бъде Капка Ангелова Радева.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н председател,
Г-н кмет,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Правя предложение за член на тази комисия - Блага Калчева Петрова.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-жа Агностева, заповядайте.”
Изказване на Дияна Агностева
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми зам.-кметове,
Дами и господа,
Преди да направя предложение за член на комисията от политическа партия
ГЕРБ, искам да припомня на уважаемите вносители, общински съветници,
вносители на докладните – тази и следващите, които са общински съветници с поголям стаж, но за да не започваме с фалстарт, мисля че в правните основания за
приемане на докладната трябва да фигурират чл.21, ал.1, защото в ЗМСМА в този
член са определени нашите правомощия и той трябва да фигурира във всяко едно
решение, а на базата на този член след това е начина на гласуване. Правя
предложение в решението да се допълни член 21, ал.1, т.1. Уточнявам, че правим
изменение и допълнение на правилника и предлагам Диан Парушев Николов да бъде
член на тази комисия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Има ли други предложения за член на тази комисия?
Аз ще направя едно предложение. Предлагам Дамян Ташев Неделчев да бъде
член на тази комисия. Други предложения? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
”Уважаеми г-н председател,
Колеги,
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Преди да направя предложение по точка първа искам да направя предложение
състава на комисията да не е от пет, а от седем членове. Към юристите - Понеже по
причини служебни, общинският съветник, който не все още не се е заклел - Лидия
Димитрова, на следващата сесия ще стане, мога ли сега да я предложа?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не. Нека юристите да кажат. Аз също съм юрист.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Добре, само питам. Добре. Остава това от пет на седем члена.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нека да си го запиша само. Технологично време ми трябва, колеги. Водим
протокол. Колеги ще помоля да гласуваме предложението, което току-що беше
изказано от г-н Илиев комисията да бъде от седем членове. Моля да гласувате.
Който е „за” да гласува. „За”-5, „против” -0, „възд.се”-14. Предложението не се
приема.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към гласуване. Да.”
Изказване на Дияна Агностева
„Колеги, идеята на тази комисия е да се чуят мненията на всички групи. Тъй
като председателят на ОбС присъства на всички заседания на ОбС и на неговите
комисии, и на тази комисия ще присъства, аз предлагам да има представител от
групата на ДПС. Предлагам го на мястото на Дамян Ташев Неделчев, защото от
групата на НФСБ така или иначе председателят ще присъства и може да изрази
тяхното становище. Затова предлагам Хюсни Адем за член на тази комисия, поради
тези съображения. Така от всички групи ще има представители в комисията и ще
могат да се чуят мненията на всички.”
Кворум:20
Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев влиза в залата. /09.10 ч./
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения. Само да отбележа, че д-р Дамян Ташев Неделчев заема
своето място и присъства на заседанието. Други предложения?
Гласуваме подред предложенията.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Капка
Ангелова Радева, моля да гласува. „За” - 20, „против” - 0, възд.се” - 0
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Блага
Калчева Петрова, моля да гласува. „За” - 20, „против” - 0, възд.се” - 0
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Диан
Парушев Николов, моля да гласува. „За” - 20, „против” - 0, възд.се” - 0
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Дамян
Ташев Неделчев, моля да гласува. „За” - 9, „против” - 0, възд.се” - 11
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Ивайло
Илиев Илиев, моля да гласува. „За” - 8, „против” - 0, възд.се” - 12
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Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Хюсни
Осман Адем, моля да гласува. „За” - 18, „против” - 0, възд.се” - 2”
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Капка Ангелова
Радева да бъде включена в комисията и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Блага Калчева
Петрова да бъде включена в комисията и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Диан Парушев
Николов да бъде включен в комисията и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Дамян Ташев
Неделчев да бъде включен в комисията и от общо 20 с 9 гласа „за”, 0 -„против” и
11-„възд.се” не приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Ивайло Илиев Илиев
да бъде включен в комисията и от общо 20 с 8 гласа „за”, 0 -„против” и 12-„възд.се”
не приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Хюсни Осман Адем
да бъде включен в комисията и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се”
приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения за председател на комисията. Аз присъствам със съвещателен
глас.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Предлагам за председател на комисията г-жа Капка Ангелова Радева.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Който е съгласен за председател на комисията да
бъде избрана общинският съветник Капка Ангелова Радева, моля да гласува. „За” 20, „против” - 0, възд.се” -0.”
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Капка Ангелова
Радева да бъде председател на комисията и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против”
и 0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев е събрал 9-„за”, „против” - 0, възд.се” -11, а г-н Илиев 8-„за”,
„против” - 0, възд.се” -12. Моля да дадем друго предложение или да прегласуваме
предложението за г-н Неделчев и г-н Илиев. Има ли други предложения? Комисията
е от пет човека. В момента имаме четири попълнени. Да, г-н Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми колеги,
Аз мотивите на г-жа Агностева, мислех още веднага да стана и да ги оборя,
защото действително председателят на ОбС присъства на всички заседания, но той в
тази комисия ще е със съвещателен глас и той няма да може да гласува, затова
продължавам да подкрепям д-р Дамян Неделчев да бъде представител в тази
комисия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да гласуваме предложението Дамян Неделчев да бъде избран. Да, извинявам
се, г-н Мустафа Али.”
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми г-н кмет,
Общинският съвет гласува едно от предложенията и то отпадна – комисията
да бъде от седем членове. За да не влизаме в конфронтация, предлагам от поголямата политическа партия да предложат още един човек и въпросните двама да
останат в комисията т.е. стават шест плюс един от БСП и бройката се запълва седем.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има пак предложение за седем човека. Който е съгласен, моля да гласува. Да,
то един път е гласувано предложението, няма как да се гласува. Гласували сме
състава на комисията да бъде от пет човека, колеги моля да прегласуваме г-н
Неделчев. Да, извинявам се.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Тогава предлагам – шест са политическите партии и членовете на комисията
да са шест.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Трябва да са нечетен брой. Становището ми е такова, за да има мнозинство
при вземане на решението. Юристите сигурно също са съгласни с мен. Колеги, ще
помоля пак да прегласуваме предложението. Който е съгласен в състава на
комисията да бъде избран общинския съветник Дамян Ташев Неделчев, моля да
гласува. „За” -12 , „против” - 0, „възд.се” - 8. Който съгласен в състава на комисията
да бъде избран г-н Ивайло Илиев Илиев. Който е „за”. Аз съм длъжен да го кажа по
процедура. 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 №2 – 6
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
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1.Избира временна комисия за подготовка на проект за изменения и
допълнения на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия” в състав от 5 /пет/ членове.
2.Избира в състава на комисията по т.1 следните общински съветници:
2.1.Капка Ангелова Радева
2.2.Блага Калчева Петрова
2.3.Диан Парушев Николов
2.4.Хюсни Осман Адем
2.5.Дамян Ташев Неделчев
3.Избира за председател на комисията по т.1. Капка Ангелова Радева.
4.Определя срок за действие на комисията по т.1 – до приемане на проект за
изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“, но не по-късно от 31.01.2016 год.
Втора точка - Утвърждаване на броя, наименованията и числеността на
постоянните комисии на Общински съвет Провадия
а/№18-Докладна записка от Йордан Иванов Михалев – общински съветник,
относно утвърждаване броя, наименованията и числеността на постоянните комисии
към Общински съвет Провадия, мандат 2015-2019 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ? Г-н Михалев.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н председател,
Колеги,
Комисиите, които предлагам да бъдат сформирани към ОбС са познатите с
изключение на една. Това е комисията по национално и европейско финансиране оперативни програми, структурни фондове и проекти. Защо е това предложение?
Тъй като периодът 2016-2020 год. е особено важен за развитието, както на България
така и на община Провадия, смятам, че е необходимо към ОбС да функционира
такава комисия, която да подпомага и съответно да съдейства на общинска
администрация при подготовката, съответно кандидатстването и одобряването по
различни национални и европейски проекти. Съответно броят на членовете на
комисиите - предложението е за седем членове. Защо? Защото при пет члена е много
трудно и не винаги се сформира кворум и се затруднява работата в комисията, а при
седем членен състав нещата са по-гъвкави и динамични. Благодаря ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Гочев,
заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Аз, уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Чух мотивите на вносителя. Искам и друго да добавя. Фактически в нашия
ОбС има вече представители на шест политически партии, ако се върнем на старото
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да са пет члена комисиите няма да има представителство на някои от политическите
партии в тези комисии, а работата в комисиите е много отговорна. Там се решава.
Фактически тук на заседание на ОбС само се прегласуват решенията, които са
приети на заседанията на комисиите. Това е от една страна, а от втора подкрепям
тази комисия за еврофондовете, защото някой път в много бърз порядък трябва да
се изпратят апликационните форми в София, а това ще налага да се свиква
извънредно заседание на ОбС и ще струва допълнителни разходи за бюджета на
ОбС, докато с решението на комисията може да се изпрати, а след това вече на
заседание на ОбС да се прегласува и да бъде потвърдено допълнително в София.
Така че е хубаво да я има такава комисия. Действително това е последния срок,
период, в който ние ще получаваме пари. След 2020 год. вече парите така анблок
няма да идват. Кохезионните фондове се затварят. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания по докладната има ли? Очевидно 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 №2 – 7
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.25, ал.2, т.3 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общински съвет
Провадия:
1.Създава следните постоянни комисии на Общински съвет:
1.1.Комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси.
1.2.Комисия за икономическо развитие на общината и общинска собственост.
1.3.Комисия по
национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти.
1.4.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии..
1.5.Комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности.
1.6.Комисията по обществен ред и сигурност, сигнали, жалби и предложения
на граждани.
1.7.Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
2.Определя следната численост на комисиите по т.1:
2.1.Комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси - 7 членове .
2.2. Комисия за икономическо развитие на общината и общинска собственост 7 членове
2.3.Комисия по
национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти - 7 членове.
2.4.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии - 7
членове.
2.5.Комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности - 7 членове.
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2.6.Комисията по обществен ред и сигурност, сигнали, жалби и предложения
на граждани - 7 членове.
2.7.Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси - 5 членове.
Трета точка - Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за предложения за попълване състава на
комисиите. Първо ще попълним състава на комисия по финанси, бюджет, местни
данъци и такси. Предложения има ли? Г-н Гочев, заповядайте”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Като представител на най-голямата, така казано, парламентарна група в ОбС,
аз предлагам да има трима представители. Това са Наталина Младенова Златева,
Стоян Добрев Гигов и Димитър Тунчев Димитров.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Агностева, заповядайте.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз мисля, че днес цял ден ще гласуваме комисии, защото току-що чухме, че
трябва да има представителност на всички групи във всяка комисия. Г-н Гочев
предложи три имена, като представител на най-голямата група. Аз ще предложа две,
като представител на следващата по големина група. Моите предложения са - Димо
Владимиров Димов и Диан Парушев Николов.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Ние сме по-скромни. Предлагам Блага Калчева Петрова. Досега е била член
на тази комисия и има съответния опит и познание, затова моето предложение е
Блага Калчева Петрова.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Мустафа Али, заповядайте.”
Изказване на Мустафа Али
„Аз също мисля, че трябва и е редно да спазваме присъствието на
политическите групи. Правя едно допълнително предложение общинските
съветници, тъй като математиката, която съм направил излиза, да заемат по две
комисии. Евентуално, оставяйки някое свободно място допълнително ОбС да ги
заеме. По този начин във всяка една от комисиите ще попаднат съветници от всяка
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една група от политическите партии. В тази връзка правя предложение за г-н Хюсни
Осман Адем. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, г-н Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Няма как г-н Ивайло Илиев сам да се предлага. Няма му го партньора в
групата, но все пак, знаем, че той е финансист, според мен, няма да е зле, предлагам
го да присъства в тази комисия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Очевидно няма.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Наталина
Младенова Златева, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Стоян
Добрев Гигов, моля да гласува. ”За” - 13, „против” - 0, „възд.се” - 7.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Димитър
Тунчев Димитров, моля да гласува. ”За” - 17, „против” - 0, „възд.се” - 3.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Димо
Владимиров Димов, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Диан
Парушев Николов, моля да гласува. ”За” - 7, „против” - 0, „възд.се” - 13.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Блага
Калчева Петрова, моля да гласува. ”За” -20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Хюсни
Осман Адем, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Ивайло
Илиев Илиев, моля да гласува. ”За” - 17, „против” - 0, „възд.се” - 3.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Наталина Младенова
Златева да бъде включена в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси
и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Стоян Добрев Гигов
да бъде включен в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси и от
общо 20 с 13 гласа „за”, 0 -„против” и 7-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Димитър Тунчев
Димитров да бъде включен в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси
и от общо 20 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Димо Владимиров
Димов да бъде включен в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси и
от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Диан Парушев
Николов да бъде включен в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси
и от общо 20 с 7 гласа „за”, 0 -„против” и 13-„възд.се” не приеха предложението.
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Общинските съветници гласуваха общинският съветник Блага Калчева
Петрова да бъде включена в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси
и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Хюсни Осман Адем
да бъде включен в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Ивайло Илиев Илиев
да бъде включена в комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси и от
общо 20 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 8
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси:
1.Наталина Младенова Златева
2.Стоян Добрев Гигов
3.Димитър Тунчев Димитров
4.Димо Владимиров Димов
5.Блага Калчева Петрова
6.Хюсни Осман Адем
7.Ивайло Илиев Илиев
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за предложения за попълване състава на комисия
за икономическо развитие на общината и общинска собственост. Имате думата за
предложения. Г-жа Петрова.”
Изказване на Блага Петрова
„Уважаеми колеги,
От групата на „Народен съюз” предлагам Йордан Иванов Михалев-директор
на най-голямото училище в нашата община. Нали говорим за втората комисия образование, здравеопазване.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Извинявам се, икономическо развитие на общината и общинска собственост.
Гледал съм другата точка. Г-жа Златева.”
Изказване на Наталина Златева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
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Предлагам в комисията за икономическо развитие и общинска собственост да
бъдат включени членовете от партия БСП: Милена Иванова Драгнева, Елина
Георгиева Димитрова, Капка Ангелова Радева и Иво Райчов Гочев.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения?”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Искам да предложа за членове на тази комисия Дияна Стоянова Агностева и
Диан Парушев Николов, защото той преди е бил председател на тази комисия, а
г-жа Агностева е била член.„
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Колеги, за член на тази комисия предлагам д-р Дамян Ташев Неделчев.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само секунда. Г-н Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз предлагам в разглежданата комисия да попадне Мустафа Али.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Очевидно няма. Да ги прегласуваме. Има ли?
Заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Като член на тази комисия предлагам Ивайло Илиев Илиев.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Милена
Иванова Драгнева, моля да гласува. ”За” - 11, „против” - 0, „възд.се” - 9.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Елина
Георгиева Димитрова, моля да гласува. ”За” - 12, „против” - 0, „възд.се” - 8.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Капка
Ангелова Радева, моля да гласува. ”За” - 17, „против” - 0, „възд.се” - 3.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Иво
Райчов Гочев, моля да гласува. ”За” - 17, „против” - 0, „възд.се” - 3.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Диана
Стоянова Агностева, моля да гласува. ”За” - 19, „против” - 0, „възд.се” - 1.
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Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Диан
Парушев Николов, моля да гласува. ”За” - 9, „против” - 0, „възд.се” - 11.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Дамян
Ташев Неделчев, моля да гласува. ”За” - 16, „против” - 0, „възд.се” - 4.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Мустафа
Али Ибрям, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Ивайло
Илиев Илиев, моля да гласува. ”За” - 9, „против” - 0, „възд.се” - 11.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Йордан
Иванов Михалев, моля да гласува. Не е ли предложен? Добре.”
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Елина Георгиева
Димитрова да бъде включена в комисията за икономическо развитие на общината и
общинска собственост и от общо 20 с 12 гласа „за”, 0 -„против” и 8-„възд.се”
приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Капка Ангелова
Радева да бъде включена в комисията за икономическо развитие на общината и
общинска собственост и от общо 20 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се”
приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Иво Райчов Гочев да
бъде включен в комисията за икономическо развитие на общината и общинска
собственост и от общо 20 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Милена Иванова
Драгнева да бъде включена в комисията за икономическо развитие на общината и
общинска собственост и от общо 20 с 11 гласа „за”, 0 -„против” и 9-„възд.се”
приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Дияна Стоянова
Агностева да бъде включена в комисията за икономическо развитие на общината и
общинска собственост и от общо 20 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се”
приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Диан Парушев
Николов да бъде включен в комисията за икономическо развитие на общината и
общинска собственост и от общо 20 с 9 гласа „за”, 0 -„против” и 11-„възд.се” не
приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Дамян Ташев
Неделчев да бъде включен в комисията за икономическо развитие на общината и
общинска собственост и от общо 20 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 4-„възд.се”
приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Мустафа Али Ибрям
да бъде включен в комисията за икономическо развитие на общината и общинска
собственост и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Ивайло Илиев Илиев
да бъде включен в комисията за икономическо развитие на общината и общинска
собственост и от общо 20 с 9 гласа „за”, 0 -„против” и 11-„възд.се” не приеха
предложението.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 9
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия за икономическо развитие на общината и
общинска собственост:
1.Милена Иванова Драгнева
2.Елина Георгиева Димитрова
3.Капка Ангелова Радева
4.Иво Райчов Гочев
5.Дияна Стоянова Агностева
6.Дамян Ташев Неделчев
7.Мустафа Али Ибрям
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за предложения за попълване състава на комисия
по национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни
фондове и проекти. Моля, да.”
Изказване на Мустафа Али
„Правя следното предложение. Нека да се гласува, г-н председател.
Общинските съветници да заемат, да попаднат в две от комисиите. Да не стане в
последствие някой от общинските съветници да остане само в една. Моля, да не
предлагаме лице, което вече е попаднало в две комисии. Аз даже предлагам да го
гласуваме, ако евентуално сте съгласни.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, да. Г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
В сега действащия правилник на ОбС е казано много точно. Не мога да се сетя
точно члена кой е, но общински съветник може да участва минимум в една комисия
и максимум в три. Наистина прави са ви сметките. Всеки общински съветник ще
участва в по две. Вече как ще се разпредели.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, ще бъде съобразено, смятам, от колегите общински съветници. Добре, ще
гласуваме предложението на Мустафа Али. Който е съгласен, моля да гласува. И аз
не можах да разбера. Г-н Мустафа Али ми подава. Вие ми казахте да го гласуваме,
затова.”
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Изказване на Мустафа Али
„Казах го. Двадесет общински съветници да предложат двадесет места по две
- четиридесет. Всъщност да не се предлага лице, в повече от две комисии. От това
по точно как да го кажа?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Мисля, че избора го правят.”
Изказване на Мустафа Али
„Добре. Оттеглям предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Смятам, че комисиите са направени така, че всеки да си направи
предложенията, ако бъде гласувано и ако бъде избран общинският съветник. Да.
Колеги, давам ви думата за предложения за попълване състава на комисията по
национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове
и проекти. Г-н Тунчев.”
Изказване на Димитър Тунчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
За членове на комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти предлагам - Милена Иванова
Драгнева, Наталина Младенова Златева, Кръстю Василев Кръстев, Стоян Добрев
Гигов.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Уважаеми колеги,
Като членове на тази комисия предлагам Блага Калчева Петрова и Ивайло
Илиев Илиев. Благодаря.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Знаете много от вас, че г-н Адем е участвал в много такива европейски
проекти. Предлагам г-н Хюсни Адем.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Като член на комисията искам да предложа Дияна Стоянова Агностева, която
също е работила по европейски проекти и г-н Диан Парушев Николов.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Да, девет са.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Милена
Иванова Драгнева, моля да гласува. ”За” - 12, „против” - 0, „възд.се” - 8.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Наталина
Младенова Златева, моля да гласува. ”За” - 14, „против” - 0, „възд.се” - 6.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Кръстю
Василев Кръстев, моля да гласува. ”За” - 16, „против” - 0, „възд.се” - 4.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Стоян
Добрев Гигов, моля да гласува. ”За” - 12, „против” - 0, „възд.се” - 8.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Блага
Калчева Петрова, моля да гласува. ”За” - 17, „против” - 0, „възд.се” - 3.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Ивайло
Илиев Илиев, моля да гласува. ”За” - 7, „против” - 0, „възд.се” - 13.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Хюсни
Осман Адем, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Дияна
Стоянова Агностева, моля да гласува. ”За” - 10, „против” - 0, „възд.се” - 10.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Диан
Парушев Николов, моля да гласува. ”За” - 18, „против” - 0, „възд.се” - 2.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Милена Иванова
Драгнева да бъде включена в комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 12 гласа „за”,
0 -„против” и 8-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Наталина Младенова
Златева да бъде включена в комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 14 гласа „за”,
0 -„против” и 6-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Кръстю Василев
Кръстев да бъде включен в комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 16 гласа „за”, 0
-„против” и 4-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Стоян Добрев Гигов
да бъде включен в комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 12 гласа „за”,
0 -„против” и 8-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Блага Калчева
Петрова да бъде включена в комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 17 гласа „за”,
0 -„против” и 3-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Ивайло Илиев Илиев
да бъде включен в комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 7 гласа „за”, 0
-„против” и 13-„възд.се” не приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Хюсни Осман Адем
да бъде включен в комисията по национално и европейско финансиране –
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оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0
-„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Диана Стоянова
Агностева да бъде включена в комисията по национално и европейско финансиране
– оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 10 гласа „за”,
0 -„против” и 10-„възд.се” не приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Диан Парушев
Николов да бъде включен в комисията по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0
-„против” и 2-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 10
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти :
1.Милена Иванова Драгнева
2.Наталина Младенова Златева
3.Кръстю Василев Кръстев
4.Стоян Добрев Гигов
5.Блага Калчева Петрова
6.Хюсни Осман Адем
7.Диан Парушев Николов
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Чух някой да казва за почивка. Добре, продължаваме. Колеги, давам Ви
думата за предложения за попълване състава на комисия по устройство на
територията, екология, бедствия и аварии. Г-жа Якимова.”
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми кметове на населени места
Колеги,
Предлагам в комисията по устройство на територията, екология, бедствия и
аварии да влязат лицата - Димитър Тунчев Димитров, Милена Иванова Драгнева и
Елина Георгиева Димитрова. Благодаря.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги,
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Предлагам Димо Владимиров Димов и Диан Парушев Николов за членове на
комисията.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми колеги,
В разглежданата комисия предлагам да попадне Мустафа Али Ибрям.”
Изказване на Блага Петрова
„Предлагам в комисията да влезе Йордан Иванов Михалев.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Парушев видях да вдига ръка. Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Предлагам д-р Дамян Ташев Неделчев.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Г-жо Агностева, съставът на комисията е от
седем членове и ние сме длъжни да вземем предвид всяко едно предложение. Аз
защото го чувам и затова.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Димитър
Тунчев Димитров, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Г-н кмет,
Искам да си направя самоотвод, защото в реда на комисиите, които предстоят,
мисля, че е по-редно да намеря място в комисията, която включва и здравеопазване.
Вторият ми мотив. Искам да се извиня. Видяхте, закъснях. Това е заради
служебните ми ангажименти, които не са в този град. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще ги гласуваме анблок. Който е съгласен да гласуваме предложенията
анблок, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Общинските съветници гласуваха предложението да се гласуват анблок
имената на общинските съветници за включване в комисията по устройство на
територията, екология, бедствия и аварии и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против”
и 0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха анблок общинските съветници: Димитър
Тунчев Димитров, Милена Иванова Драгнева, Елина Георгиева Димитрова, Димо
Владимиров Димов, Диан Парушев Николов, Мустафа Али Ибрям, Йордан Иванов
Михалев да бъдат включени в комисията по устройство на територията, екология,
бедствия и аварии и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №2 –11
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1, Общинският съвет Провадия :
1.Избира в състава на комисия по устройство на територията, екология,
бедствия и аварии:
1.Димитър Тунчев Димитров
2.Милена Иванова Драгнева
3.Елина Георгиева Димитрова
4.Димо Владимиров Димов
5.Диан Парушев Николов
6.Мустафа Али Ибрям
7.Йордан Иванов Михалев
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за предложения за попълване състава на комисия
по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и
спорт, туризъм, социални програми и дейности.”
Изказване на Диян Парушев
„За член на тази комисия предлагам г-н Ивайло Илиев Илиев.”
Изказване на Блага Петрова
„Предлагам в комисията по образование да влезе Йордан Иванов Михалев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Както сам каза д-р Неделчев, по-добре е да бъде в тази комисия. Предлагам
д-р Дамян Ташев Неделчев.
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми колеги,
В настоящата разглеждана комисия предлагам да попадне г-жа Хюлия
Мустафова. Благодаря.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Моите предложения за тази комисия са д-р Иво Райчов Гочев, Стоян Добрев
Гигов и Елина Георгиева Димитрова. Мотивите са ми, че комисията е специфична.
Д-р Гочев, като лекар, г-н Стоян Гигов, като дългогодишен директор на училище
„Св.Св. Кирил и Методий” в с.Градинарово са доказали своята компетентност, а
понеже в комисията има и младежки дейности Елина Димитрова, като един млад
човек, мисля, че ще бъде полезна на нашата комисия.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
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Аз искам да предложа г-жа Дияна Стоянова Агностева и Антон Илков Янев с
подобни аргументи. Тя като преподавател, а г-н Янев, като по-вещ в младежките
дейности.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Да, девет предложения.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Ивайло
Илиев Илиев, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Йордан
Иванов Михалев, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Дамян
Ташев Неделчев, моля да гласува. ”За” - 18, „против” - 0, „възд.се” - 2.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Хюлия
Ахмедова Мустафова, моля да гласува. ”За” - 9, „против” - 0, „възд.се” - 11.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Иво
Райчов Гочев, моля да гласува. ”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Стоян
Добрев Гигов, моля да гласува. ”За” - 15, „против” - 0, „възд.се” - 5.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Елина
Георгиева Димитрова, моля да гласува. ”За” - 14, „против” - 0, „възд.се” - 6.
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Дияна
Стоянова Агностева, моля да гласува. ”За” - 8, „против” - 0, „възд.се” - 12.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Антон
Илков Янев, моля да гласува. ”За” - 18, „против” - 0, „възд.се” - 2.”
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Ивайло Илиев Илиев
да бъде включен в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Йордан Иванов
Михалев да бъде включен в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Дамян Ташев
Неделчев да бъде включен в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Хюлия Ахмедова
Мустафова да бъде включена в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности и от общо 20 с 9 гласа „за”, 0 -„против” и 11-„възд.се” не приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Иво Райчов Гочев да
бъде включен в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
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дейности и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Стоян Добрев Гигов
да бъде включен в комисията
по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,социални програми и
дейности и от общо 20 с 15 гласа „за”, 0-„против” и 5-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Елина Георгиева
Димитрова да бъде включена в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности и от общо 20 с 14 гласа „за”, 0-„против” и 6-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Дияна Стоянова
Агностева да бъде включена в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности и от общо 20 с 8 гласа „за”, 0 -„против” и 12-„възд.се” не приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Антон Илков Янев да
бъде включен в комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха
предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 12
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности:
1.Ивайло Илиев Илиев
2.Йордан Иванов Михалев
3.Дамян Ташев Неделчев
4.Иво Райчов Гочев
5.Стоян Добрев Гигов
6.Елина Георгиева Димитрова
7.Антон Илков Янев
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за предложения за попълване състава на комисия
по обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани. Да.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Предложението ми е имената да се казват не само фамилиите, а първо и второ
име.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Прави сте. ще ги гледам от списъка и ще ви ги казвам. Няма проблеми.
Първо заседание е и аз също не ги знам. Само по фамилии ми ги казват, затова е
така. Г-жа Драгнева.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Като стана въпрос за имената да направим едно уточнение още на тази сесия.
Просто да си унифицираме фамилиите, защото някой са един път Николов, един път
Парушев. Един път Якимова, друг път Радева. Нека да стане ясно по презиме, по
фамилия, но всеки път да бъде едно и също.„
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за предложения за попълване състава на комисия
по обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани. Г-н Адем.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми колеги,
Предлагам в настоящата комисия да попадне г-жа Хюлия Мустафова.”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Предлагам в разглежданата комисия да попаднат Кръстю Василев Кръстев,
Капка Ангелова Радева, Наталина Младенова Златева.”
Изказване на Диян Парушев
„В тази комисия предлагам г-н Антон Илков Янев.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
В тази комисия предлагам Ивайло Илиев Илиев.”
Изказване на Йордан Михалев
„Колеги за член на тази комисия предлагам Блага Калчева Петрова.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Седем предложения имаме. Ще помоля да
гласуваме анблок. Който е съгласен да гласуваме анблок имената на общинските
съветнищи, моля да гласува.”За” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0.
Общинските съветници гласуваха предложението да се гласуват анблок
имената на общинските съветници за включване в комисията по обществен ред и
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сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани. и
от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха анблок общинските съветници: Хюлия
Ахмедова Мустафова, Кръстю Василев Кръстев, Капка Ангелова Радева, Наталина
Младенова Златева, Антон Илков Янев, Ивайло Илиев Илиев, Блага Калчева
Петрова да бъдат включени в комисията по обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани и от общо 20 с 20 гласа
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 13
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани:
1.Хюлия Ахмедова Мустафова
2.Кръстю Василев Кръстев
3.Капка Ангелова Радева
4.Наталина Младенова Златева
5.Антон Илков Янев
6.Ивайло Илиев Илиев
7.Блага Калчева Петрова
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за предложения за попълване състава на комисия
по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси. Предложения. Г-жа Драгнева, заповядайте.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Тази комисия е много важна, макар че може и да не се събира често, затова
моето предложение е като член да влезе д-р Иво Гочев. Той беше член на тази
комисия и предния мандат и председател. Добре, зам.-председател. Това няма
значение. Това е моето предложение.”
Изказване на Блага Петрова
„Моето предложение е в тази комисия да влезе Йордан Михалев.”
Изказване на Мустафа Али
„Предлагам Хюлия Мустафова.”
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Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
В състава на тази комисия искам да предложа Диан Парушев Николов.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложени? Г-н Илиев. Пето е, да.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Пето предложение ще правя.
Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Както каза г-жа Драгнева, по-рядко се събира тази комисия и затова предлагам
д-р Дамян Неделчев. Редно е по един човек от всяка политическа партия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Някой трябва да го предложи. Аз ли да се предлагам сам. По право.
Добре. В такъв случай нека да гласуваме, който е съгласен в комисията да бъде
избран общинският съветник д-р Иво Райчов Гочев, моля да гласува.
Имаме предложения: д-р Иво Гочев, Йордан Михалев, Хюлия Мустафова,
Диан Парушев, Дамян Неделчев и аз ставаме шест. Имаме шест предложения, а
членовете трябва да са пет. Така ли е ? Тогава нека да ги гласуваме анблок. Който е
„за”. Да се коментира на микрофон ще е по-добре. И аз така го четох в правилника.
Нека юристите го кажат. Аз също съм юрист.”
Гергана Николова-юрист към ОбС Провадия
„Ако председателят на ОбС присъства в някоя комисия без да е включен вътре
в състава й, той няма право да гласува. Ако искате да влезе в една комисия и да
гласува, той трябва да бъде предварително избран. Ако в момента в тази комисия е
по право, така считате, и тези предложения са пет в момента, може да се гласува
анблок, само че председател на ОбС няма да може да участва с глас. Ако трябва да
влезе, означава, че трябва да са пет човека заедно с председателя.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Точно така. С мен стават шест.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Мисля, че е нормално в комисия с такъв ресор да има юрист. После, от
нашата партия едно предложение и то с такава характеристика стига. Моят отвод,
мисля, че ще реши нещата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложенията са пет : д-р Иво Райчов Гочев, Йордан Иванов Михалев,
Хюлия Ахмедова Мустафова, Диан Парушев Николов и аз -Христо Драгомиров
Гичев. Д-р Дамян Неделчев си направи отвод. Да гласуваме анблок така
предложените имена.”
Общинските съветници гласуваха предложението да се гласуват анблок
имената на общинските съветници за включване в комисията по чл.25, ал.2, т.3 от
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ЗПУКИ и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха анблок общинските съветници: Иво Райчов
Гочев, Йордан Иванов Михалев, Хюлия Ахмедова Мустафова, Диан Парушев
Николов и Христо Драгомиров Гичев да бъдат включени в комисията по чл.25, ал.2,
т.3 от ЗПУКИ и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 14
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.25, ал.2, т.3 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси:
1.Иво Райчов Гочев
2.Йордан Иванов Михалев
3. Хюлия Ахмедова Мустафова
4.Диан Парушев Николов
5.Христо Драгомиров Гичев
Четвърта точка - Избор на заместник-председатели на Общински съвет
Провадия
а/№16-Докладна записка от Иво Райчов Гочев-общински съветник, относно
избор на заместник-председатели на Общински съвет Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ? Г-н Гочев, заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Исках само да се обоснова, защо предложих да са трима заместникпредседателите. Ръководейки се от онова, което става на най-високо ниво в
ръководството на Република България, където има трима вицепремиери и единият
отговаря само за еврофондовете. Тъй като създадохме такава комисия, единият от
заместник-председателите да е в помощ на комисията и на общината по отношение
на програмите за участие в еврофондовете. Другата причина, другият ми мотив, че
председателят на ОбС изразява желание да работи на половин бройка и по този
начин да се подсили работата. Чувам, обаче, че въпреки, че ще бъде на половин
бройка, г-н Гичев, в разговор с него разбрах, че няма да си следи работното време и
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ще бъде тук. Моето предложение е за трима, ако желаете можем да минем, при
положение, че той ще бъде повече от половин бройка тук, може да са и двама. Както
реши ОбС.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Според мен т.е. предложението ми е да са двама. Има предложение и всеки да
прецени сам за себе си.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги, общински съветници,
Моето предложение е тази докладна да бъде отложена за разглеждане на
следващото заседание след приемане на правилника на ОбС, измененията и
допълненията в правилника на ОбС. Казвам - Защо? Правилно е започнал г-н Гочев
в мотивите с цитат на чл.24, ал.2, но само част от него е цитирал -„ОбС може да
избира един или повече зам.-председатели на съвета” и продължава цитата
„условията и редът за избирането им и правомощията на зам.-председателите се
уреждат в правилника по чл.21, ал.3.” Това е нашият правилник, който ние сега ще
изменяме. Във вашият правилник пише, че са определени правомощията на ОбС в
чл.16, а те са, че той - участва в председателския съвет, при заместването на
председателя подписва протоколи от заседание на ОбС, при заместване на
председателя удостоверява с подписа си текста на нормативни актове на ОбС, както
и приемане им по надлежен ред непосредствено след текста на акта, участва в срещи
и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински
съветници с представители на политически сили, обществени организации и
граждани в случаите, когато замества председателя или по негова инициатива.
Изпълнява определени функции на председателя, когато той му възложи това и
много важната шеста точка - продължителността на работното време на зам.председателя на ОбС е до 54 часа месечно. Размерът на възнаграждението е 32% от
основното месечно възнаграждение на кмета. Трима зам.-председатели по 32%,
като за участието в работата на постоянните комисии и заседанията на ОбС няма да
получава такова и точка седем е отменена. Според мен, ние трябва, първо, да си
направим измененията в правилника, да определим работното време на зам.председателите, да определим тяхното заплащане какво ще бъде и тогава да решим
колко и кои да бъдат заместник-председателите. Никога не трябва да забравяме, че
тези пари, които се харчат са от нашите местни приходи. Общинският съвет се
издържа от местните приходи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаема г-жо Агностева,
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Аз нямам нищо против да отлагаме тази докладна, обаче времето на работа на
комисията за изработването на правилника е до края на януари, ако нещо се наложи
и го няма г-н Гичев въз основа на какво някой от нас ще го замества и ще блокираме
работата до края на януари. Няма да работи. Някой съветник ще го упълномощаваме
тук да работи. Ние си имаме правилник, по който работим. Дали ще бъде променен
правилника или няма да бъде променен правилника, това си е вече теория на
относителността. Избираме си по досегашния правилник. Действаме си по
досегашния правилник - само там е записано един или повече. Аз предложих трима.
Съгласен съм да умуваме и за двама. Има предложение за двама. Работим си по
стария правилник, като се промени новия правилник автоматически ще се променят
нещата – заплащане, работно време и т.н. на сегашните заместник-председатели.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Агностева, заповядайте.”
Реплика на Дияна Агностева
„Само реплика на изказването на д-р Гочев. Аз не мисля, че ще се блокира
работата на ОбС, защото наистина закона дава възможност при отсъствие на
председателя да бъде заместен от определен от него общински съветник, но не
считам, че от 6 ноември до сега трима човека трябва да получат по 32% кметската
заплата за несвършена работа.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да ви предложа следното разсъждение. Ако в момента според
действащия закон имаме избран кмет, българския народ избира т.е. променя закона,
като добавя някакво задължение или премахва някакво задължение от задълженията
на кмета, кметът ще продължи ли по неговите си преценки да прави каквото си
иска? Подкрепям предложението, т.е. разсъждението на д-р Гочев. Избираме си
кмет. Подреждаме си нещата така, че да работят.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Извинявам се, ако съм казал някоя глупост. Избираме си заместникпредседатели на ОбС, според сега действащия правилник. Моето предложение е да
са двама, точно за това, което и вие предлагате, да спестим някой лев, а когато
определим правилника, тези хора ще работят според това, което сме определели.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, трябва първо да гласуваме най-отдалеченото предложение според
ЗМСМА и правилника. Който е съгласен с предложението на г-жа Агностева, а
именно – да бъдат определени заместник-председателите след приемането на
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правилника, моля да гласува. ”За”-8, „против” -8, „възд.се” -4. Не се приема
предложението.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник
Дияна Агностева да се определят заместник-председателите след приемането на
правилника и от общо 20 с 8-”за”, „против”-8, „възд.се”-4 не приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще гласуваме предложението на г-н Гочев за промяна в докладната от трима
заместник-председатели на двама. Да, на д-р Неделчев. То е същото, като на д-р
Гочев. Двете предложения са едни и същи – да бъдат двама зам.-председатели, а не
трима. Който е съгласен с предложението на д-р Неделчев и промяната в докладната
на д-р Иво Гочев заместник-председателите да бъдат двама, а не трима, моля да
гласува.”За”-20, „против”-0, „възд.се”-0. Приема се предложението заместникпредседателите да бъдат двама, а не трима.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник
Дамян Неделчев да се изберат двама заместник-председатели и от общо 20 с 20-”за”,
„против”-0, „възд.се”-0 приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за предложения за зам.-председатели на ОбС Провадия.”
Изказване на Диан Парушев
„В духа на мотивите, в които предходни колеги се изказаха аз предлагам г-жа
Агностева за заместник-председател на ОбС, поради факта, че тя един мандат е била
председател на ОбС и познава материята.”
Изказване на Милена Драгнева
„Моето предложение е за д-р Иво Райчов Гочев. Така като гледам колегите,
мисля, че той е с най-голям опит, като общински съветник. Мисля, че при една
ситуация, когато го няма председателя той може да отреагира най-адекватно и найкомпетентно.”
Изказване на Блага Петрова
„Моето предложени е Йордан Иванов Михалев да бъде избран за заместникпредседател на ОбС. Мотивът ми е, че той няколко години е бил зам.-кмет на
община Провадия. Човек с богат организационен опит. Мисля, че ще се справи с
тези задължения.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Очевидно не. Ще го подложим на гласуване.
Който е съгласен за зам.-председател да бъде избрана общинския съветник
г-жа Дияна Стоянова Агностева, моля да гласува. За”-7, „против” -0, „възд.се” -13.
Не се приема предложението.”
Общинските съветници гласуваха предложението Дияна Стоянова Агностева
да бъде избрана за зам.-председател и от общо 20 с 7 гласа „за”, 0 -„против” и 13„възд.се” не приеха предложението.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен за зам.-председател да бъде избран общинския съветник
д-р Иво Райчов Гочев, моля да гласува. За”-12, „против” -2, „възд.се” -6.
Предложението се приема.”
Общинските съветници гласуваха предложението Иво Райчов Гочев да бъде
избран за зам.-председател и от общо 20 с 12 гласа „за”, 2 -„против” и 6-„възд.се”
приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен за зам.-председател да бъде избран общинския съветник
Йордан Иванов Михалев, моля да гласува. За”-12, „против” -0, „възд.се” -8.
Предложението се приема.”
Общинските съветници гласуваха предложението Йордан Иванов Михалев да
бъде избран за зам.-председател и от общо 20 с 12 гласа „за”, 0 -„против” и 8„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 –15
На основание чл.12, ал.1, чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.12 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“, Общински съвет
Провадия:
1.Утвърждава 2 бройки за заместник-председатели на Общински съвет
Провадия.
2.Избира за заместник -председател на Общинския съвет : Иво Райчов Гочев.
3.Избира за заместник -председател на Общинския съвет : Йордан Иванов
Михалев.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Г-жа Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги,
Аз искам да обясня моя отрицателен вот. Умишлено гласувах по този начин.
Нямам нищо против д-р Гочев, но ние сме тук, за да спазваме, българското
законодателство и мисля, че в този момент го нарушихме. Лично от д-р Гочев знам,
че той работи на три места. Сега, поемайки ангажимента за още 52 или 54 часа,
Кодексът на труда как се спазва с междучасовите почивки, междуседмичните и
т.н.? Хубаво е да се вземат пари, но нека ние да бъдем пример за всички, които са ни
избрали. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев, имате думата.”
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Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Както винаги, г-жа Агностева е разбрала нещо, но не го е разбрала, както
трябва. Работя на две места и на второто работно място просто ще съм, когато си
работя моите задължения на зам.-председател, ще бъда отпуска. Няма никакъв
проблем, както е за всеки съветник.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Чух г-жа Драгнева да иска почивка. Да направим едно прекъсване. Само да
кажа, че по следващата точка от дневния ред, която лично ме касае, ще избера зам.председател, който да води заседанието. Ще го съобщя след почивката.”
Председателят на ОбС Провадия обяви 10 минути почивка.
Почивка / 12.45 ч. – 12.55 ч./
Кворум: 20
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имаме кворум. По следващата точка от дневния ред на основание чл.37 от
ЗМСМА и чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет Провадия декларирам, че имам конфликт на интереси, като същевременно
предлагам д-р Иво Райчов Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия да ръководи
заседанието.“
Кворум: 19
Председателя на ОбС Провадия Христо Драгомиров Гичев излиза от залата.
Обявен конфликт на интереси.
Заседанието се ръководи от Иво Райчов Гочев –зам.-председател на ОбС
Провадия.
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми колеги,
Продължаваме със следващата точка и разглеждаме докладна записка с
вх.№17.
Пета точка – Определяне продължителността на работното време и размера на
възнаграждението на председателя на ОбС Провадия
а/№17-Докладна записка от Йордан Иванов Михалев-общински съветник,
относно определяне продължителността на работното време и размера на
възнаграждението на председателя на Общински съвет Провадия
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Вносителя има ли нещо да добави? Заповядайте, г-н Михалев.”
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Изказване на Йордан Михалев
„Уважаеми председателстващ,
Уважаеми г-н кмет,
Тази докладна е във връзка с определяне възнаграждението на председателя на
ОбС. Той в предварителни разговори заяви желание, че ще работи на половин
работен ден т.е. четири часов работен ден. Съответно предложението е неговото
възнаграждение да бъде наполовина на досегашния размер на възнаграждението.
Т.е. досега председателят на ОбС е вземал 85%, а след като ще бъде наполовина
работен ден логично е възнаграждението да бъде наполовина, затова предложението
е за 42,5 % от размера на възнаграждението на кмета. Мисля, че има логика да
намалим възнаграждението след като работното време е наполовина. Благодаря.”
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Михалев. Колеги, имате думата по отношение на докладна
№17. Заповядайте, г-жо Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги,
По същество тази докладна записка. Съгласна съм с възнаграждението и с
работното време. Право на всеки е да прецени каква част от времето си може да
определи за обществените ангажименти, макар че това са отношения приравнени
към трудовите. За мен, по същество ние с тази докладна изменяме правилника на
ОбС. Тук бих искала юристите да ми помогнат, защото в чл.15 освен ал.1, която е
буквално преписана от чл.26, ал.1 от ЗМСМА има и ал.2 и ал.3 в чл.15. Там са
определени и продължителността на работното време на председателя на ОбС и
неговото възнаграждение. Аз направих справка. Винаги когато сме променяли, а
това се наложи в предния ОбС, всъщност ние изменихме правилника, а не взехме
самостоятелно решение за възнаграждението. Кое е правилно ми е въпросът ?”
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви. Юристите имат ли нещо да кажат? Заповядайте.”
Изказване на Галина Георгиева – юрист към ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Аз само пропуснах дали става въпрос за заместник-председателите и за
председателя? Защото по отношение на заместник-председателите е налице
възможност и в правилника понастоящем и в закона да се взема отделно решение.
За заместник-председателите. По отношение единствено на председателя аз считам,
че е законосъобразно да вземете решение към настоящия момент без да бъде
изменян правилника, като съображенията ми са две. На първо място, в правилника
тази разпоредба е сложена единствено и само с оглед прецизност по-скоро, за да не
се търси и в закона ,и в правилника, къде точно е регламентирано. В закона, който е
основният, предвижда възможността на ОбС да определя обема на задълженията на
заместник-председателите и на председателите, и възнаграждението съобразно с
този обем. Тъй като настоящия ОбС е нов, съвсем резонно е да бъде взето решение
към настоящия момент с оглед оперативността на действията му. Няма да нарушим
закона. Това е конкретния ми отговор. Няма да нарушите закона, ако в момента
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вземете изрично решение за определяне продължителността на работната време на
председателя.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Не нарушаваме закона, но нарушаваме правилника. В правилника пише точно
160 часа. Не до, а пише 160 часа. Не пише до 85%, а пише 85%. В тази връзка аз
можех да внеса по същата логика докладна, но не съм я внесъл. Ще я внеса на
следващата сесия, защото нямаше комисии. Нямаше определена комисия за промяна
в правилника и затова я задържах. Точно говорим за възнагражденията. Няма
просто кой да ми приеме докладната и съответно да бъде гласувана за промяна.
Предлагам тази докладна, защото в момента тя е направена като промяна в
правилника, да бъде отложена за следващата сесия, да бъде обсъдена на
новоизбраната комисия и гласувана на следващото заседание, съответно вече с
допълнителните докладни, които бъдат донесени за промяна в правилника.
Благодаря.”
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Според мен, ние няма как да го докладваме на комисията. Комисията не може
да се произнесе. Произнася се ОбС т.е. вие сега предлагате председател на ОбС да
остане без възнаграждение, докато не се вземе новия правилник.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Не, не предлагам. Значи, просто предлагам докладната да бъде отложена за
следващия път. Към момента си има действащ правилник, който може да се прилага,
но моето мнение е, много по-законосъобразно ще бъде, тази докладна да бъде
внесена, разгледана на следващата сесия.”
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Според мен, ако беше обратното от половин бройка да минем на цяла бройка,
тъй като е фиксирано в правилника би било по-голямото нарушение. Заповядайте.”
Изказване на Гергана Николова - юрист към ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Искам само да допълня, че правилникът по принцип трябва да урежда
организационната дейност на ОбС. Такива въпроси, като работно време, заплащане,
би трябвало да бъдат в отделни решения. Това, че в настоящия правилник се
съдържа възнаграждението на заместник-председателите и на председателя и
работното време не означава, че задължително трябва да присъства в правилника.
Съвсем спокойно може да бъде прието такова решение да бъдат уредени тези
въпроси. По този начин решението ще дерогира действието на правилника в тази му
част. Няма нарушение на правилника, няма нарушение на закона. Това са конкретни
неща, които не трябваше да бъдат в самия правилник. Има ги, но могат да бъдат и
игнорирани по някакъв начин сега с решение. Ние считаме, че няма нарушение.
Заместваме тази част с това решение. Не го изменяме.”
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Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Добре. Предлагам няма смисъл да спорим. Има предложение да се оттегли
докладната и да се гледа на следващото заседание. Предлагам това предложение за
гласуване. Който е съгласен, докладна записка с вх.№17, касаеща работното време и
възнаграждението на председателя на ОбС да бъде отложена за следващото
заседание на ОбС, моля да гласува. За”-5, „против” -3, „възд.се” -11. Предложението
не се приема.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник
Ивайло Илиев докладна записка с вх.№17, относно продължителността на работното
време и възнаграждението на председателя на ОбС да бъде отложена за следващото
заседание на ОбС и от общо 19 с 5 гласа „за”, „против” -3, „възд.се”-11 не приеха
предложението.
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Продължаваме с разискванията. Има ли някакви други коментари по
докладната. Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги, съжалявам тогава, че не внесох докладната. В тази връзка, в момента
тази докладна е за възнаграждението на председателя, председателят на ОбС
Провадия – 4 часов работен ден с възнаграждение 42,5 %. Знаете, че по време на
предизборната кампания навсякъде казвахме, че за да си в ОбС Провадия е въпрос
на чест. Не е необходимо да се заплаща този труд, но по трудовото законодателство,
няма как, всеки труд е възмезден. В тази връзка предлагам, по точно, предложенията
за ОбС ще ги внеса допълнително, в момента говорим за председателя на ОбС
Провадия. Доколкото знам, той е добър специалист, доста добър, високо платен и
доста търсен. В тази връзка, за да му освободим малко повече време, предлагам да е
на два часа. Възнаграждението, според мен, поне по думите на кмета Филев е,
неговото възнаграждение, на кмета казвам, е около 3 300 лв. Не знам, не съм го
виждал, но от неговите уста съм чувал, че е 3 300 лв. Т.е., ако едни 20% от тези. Вие
сам ми го казахте това нещо. Когато имахме среща, колко ми казахте? В момента
колко ви е възнаграждението? Бруто? Добре. Извинявам се. Оттеглям си думите.
При разговор, преди това с кмета, аз останах с впечатление, че е 3 300 лв. Извинявам
се, за което. Казвам, извинявам се, за което. Така, т.е. редно е да има някакво
възнаграждение и предлагам за тези две часа това възнаграждение да е 10% от
заплатата на кмета. Благодаря.”
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Илиев. Като председателстващ заседанието, все пак, искам и
аз да взема отношение. Не знам, според мен, председател на ОбС на два часа при
положение, че трябва да има приемни дни и да осигурява цялата тази документация.
Как ще се оправи за два часа? Не знам. Аз четири часа ми се виждаха малко и затова
предлагах да има още един заместник-председател, защото четири часа ми се
виждаха малко. Има предложение за два часа и 10% възнаграждение. Който е
съгласен, моля да гласува. За”-1, „против” -15, „възд.се” -3. Предложението не се
приема.”
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Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник
Ивайло Илиев Илиев за два часа работно време на председателя на ОбС Провадия и
10% възнаграждение и от общо19 с 1 гласа „за”, „против” -15, „възд.се”-3 не приеха
предложението.
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Други коментари? Няма ли да е поименно гласуването. Не. Ако няма,
преминаваме към гласуване на проекта за решение. “
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
18 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 16
На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и чл.15 от „Правилник за организацията
и дейността на Общинския съвет Провадия“, Общински съвет Провадия реши:
1.Определя продължителността на работното време на председателя на
Общинския съвет – Христо Драгомиров Гичев на 4 часов работен ден.
2.Определя, считано от 06.11.2015 год., възнаграждение на председателя на
Общинския съвет – Христо Драгомиров Гичев в размер на 42.5 процента от
основното месечно възнаграждение на кмета на община Провадия.
3.В качеството си на председател на Общинския съвет същият не получава
възнаграждение за участието си в работата на заседанията на Общинския съвет и
неговите комисии.
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Може да извикате председателя да си поеме задълженията. Заповядайте.”
Кворум:20
Председателят на ОбС Провадия Христо Драгомиров Гичев влиза в залата и
поема ръководството на заседанието на ОбС Провадия.
Шеста точка - Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2015 г.
а/№19-Докладна записка от инж. Филчо Филев - Кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Искам да съобщя само, че има деклариран конфликт на интереси от г-н Стоян
Гигов и г-н Йордан Михалев. Съобщили са за такъв и ще ги помоля да напуснат
залата.”
Кворум:18
Общинските съветници Стоян Добрев Гигов и Йордан Иванов Михалев
напускат залата. Обявен конфликт на интереси.
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми общински съветници,
На вашето внимание е трета актуализация на бюджета на община Провадия.
Тя се налага по няколко причини. Първата е, че очакваме преизпълнение на
приходите с около 105 000 лв. Втората причина е това, заради което вашите колеги,
общински съветници, напуснаха, а именно увеличението на субсидията на ПГХРТ
„Цар Симеон Велики” с 10 244 лв. и намаление на други четири учебни заведения.
Следващата причина е, че предвидената за финансиране улица тупик,
ул.Скобелев, квартал 68 с 38 000 лв. с целевите капиталови средства, поради все още
неприключилия търг и лошото време няма да може да бъде реализирано и за да не
загубим средствата от 30 000 лв. предлагаме те да отидат към основния ремонт на
водопровода в кв.Север, като същевременно и наименованието на този обект се
променя. Знаете, че той е съвместен между община Провадия и ВиК- Варна. При тях
се води като ремонт. Редно и ние така да го заведем. Средствата, които няма да
бъдат похарчени, ще бъдат отнесени към резерва на община Провадия. Това са
основните акценти в докладната записка. Ако имате някакви въпроси, готов съм да
отговарям.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има ли въпроси? Да. Г-жа Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Щях да попитам дали четирите училища и най-вече Градинарово и Блъсково,
дали са знаят, че тези пари ще им се вземат. Иначе, не съм против финансирането,
доплащането на „Цар Симеон” предвид повечето ученици и начина на изкарване на
издръжката на училищата до нова година, когато вече от декември нататък ще
получат паричките си. Разбрах, че е така, защото колегите бяха около мен и
излязоха. За пореден път Синдел - Царевци, като ремонт няма да се случи. Видях, че
го предлагате и в новия бюджет в капиталовите разходи за 2016 год. Но там са
11 000 лв. за ремонт на път, който е в ужасно окаяно състояние. В същото време в
поименния списък за капиталовите разходи за спешните аварийни работи по
подмяна на металната конструкция на кооперативния пазар, за мен това е
повдигането на козирката, която падна и беше укрепена е оценена на 49 000 лв.
Основният ремонт на тротоарните настилки и джобове, едни снимки имаше във
фейсбук, може би всички сме ги гледали, за качеството на ремонта е 73 000 лв. и
продължават да се ремонтират. Основният ремонт на стълбището на ул.Климент е
близо 30 000 лв. В Провадия 30 000 лв. струва едно жилище. Прави ми впечатление,
че и двете детски площадки са ремонтирани за 35 000 лв. и аз предпочитам за 30 000
лв. да ремонтираме детски площадки, вместо да правим основен ремонт на
стълбища.”
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Агностева,
За пореден път или има неразбиране, или заяждане. Тези обекти, които не са
коментирани, те са реализирани. Сега за стълбищата – на подписката на гражданите
отидете в отдел „ТСУ” или следващия път, когато ние заложим обект и има стотина
човека подписани, вие ще им обясните, че не е важно. Стълбището е реализирано.
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Конструкцията на градския пазар е финансирана от комисията по бедствия и аварии.
Реализирана е също. За пътя Синдел-Царевци знаете, че той е направен и за да
постигнем 100% реализация на капиталовите средства, ние залагаме собствени
средства 11 000 лв., за да обявим тръжната процедура за определена сума и
състезанието винаги е от тавана надолу. Не можем да реализираме повече от това,
което сме описали, като квадратни метри. Икономията, обаче е факт. На пътя
Синдел-Царевци са вложени 50 000 лв. и догодина ще продължи. Факт е, обаче, че
тези 11 000 лв. след приключила тръжна процедура да разходваме там. Кой друг
обект споменахте? Не знам, но това са. Тротоарите - в момента има две подписки в
общината и ние на всички хора отговаряме, че за следващата година са предвидени в
проекта за бюджет. Тротоарите и пътищата, улиците ще се рушат и ние сме длъжни
да ги ремонтираме, според възможностите. Ако има много и различни, те ще
участват и според финансовите си възможности - приоритезираме дадена улица,
тротоар, път. Част от тротоарите, аз виждам, се разбиват и от превозните средства.
Миналата, по миналата вечер на ул.Янко Сакъзов, до военните блокове на тротоара
имаше качен тир. Не, то снощи стана катастрофата. Аз говоря преди няколко
вечери- паркиран тир, който, според мен, е четиридесет, петдесет тона. Няма как да
издържи тази тротоарна настилка. Просто не реагирах по начина, по който трябваше
тогава, а трябваше да направя снимки, да извикам комисия и да се види този
шофьор, който е качил тира на тротоара. Факт е, че в нашия град паркоместата са
много по-малко от наличните превозни средства. Превозните средства са с около 3040% повече от наличните паркоместа и всички тротоари почти са заети.
Сигнализираме полицията. Те казват, обаче - къде да паркират хората? Хората си
купуват автомобили и омагьосан кръг. Но това, което мен ме шокира е тира на
тротоара. В така ситуация няма как да издържи тротоарната настилка, но точно за
това място ще го проверим. Ще го проверим. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Очевидно
няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 17
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение № 40783/12.02.2015 г., в следния смисъл:
1.Одобрява актуализация в приходната част на бюджета на общината към
31.10.2015 г. по показатели, както следва:
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№

вид приход

год.
план

Параграф

1
2
3
4
5
6
7
8
9

раф
13-03 Данък върху превозните средства
13-04 Данък при придобиване на
х,дбгр имущество
24-06 Приходи от наеми на земя
аф Приходи от лихви по срочни
24-09
депозити
27-10 Такси за технически услуги
27-11 Такси за административни услуги
27-15 Такси за откупуване на гробни
места
28-02 Глоби, санкции, неустойки
28-09 Наказателни лихви за данъци
Всичко:

увеличение/
намаление

нов
план

325 000
290 000

20 000
25 000

345 000
315 000

284 000
12 500

35 000
2 000

319 000
14 500

50 000
75 000
3 050

3 000
2 000
1 000

53 000
77 000
4 050

20 000
59 400
1 118950

7 000
10 000
105 000

27 000
69 400
1223950

2. Одобрява актуализация в разходната част на бюджета със 105 000 лв. в
т.ч.:
■ в увеличение на:
§ 10-30 дейност 606 „ Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ - 20 000 лв.
§ 97-00 дейност 998 „Резерв“ - 85 000 лв.
3.Одобрява корекция във функция „Образование“, по бюджетите на
училищата - второстепенни разпоредители на делегиран бюджет ,както следва:
■в намаление на дейност 322 „Общообразователни училища” - 10 244 лв. в
т.ч.:
- І-во ОУ „Хр.Смирненски“ - 3 152 лв.
- СОУ „Д.Благоев“ - 4 334 лв.
- ОУ с. Градинарово - 1 576 лв.
- ОУ с. Блъсково - 1 182 лв.
■в увеличение на дейност 326 „Професионални училища” - 10 244 лв. в т.ч.:
-ПГХРТ „Цар Симеон Велики” - 10 244 лв.
4.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на
общината за 2015 г., съгласно Приложение № 1 от 890 387 лв. на 879 349 лв. намаление с 11 338 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както
следва:
■ в намаление на:
§ 52-02 дейност 122 „Общинска администрация“ - 5 288 лв.
§ 51-00 дейност 122 „Общинска администрация“ - 55 лв.
§ 52-06 дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - 71 000 лв.
§ 51-00 дейност 606 „ Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ - 12 лв.
§ 52-06 дейност 745 „ Обрядни домове и зали“ - 8 лв.
§ 52-03 дейност 831 „ Регулиране на дейностите по пътищата“ - 424 лв.
§ 51-00 дейност 832 „ Поддържане и ремонт на пътищата“ - 11 000 лв.
■в увеличение на:
§ 51-00 дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - 75 000 лв.
§ 52-05 дейност 604 „Осветление на улици и площади“ - 1 449 лв.
5.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
38

да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да поканим г-н Михалев и г-н Гигов да заемат местата си.”
Кворум: 20
Общинските съветници Стоян Добрев Гигов и Йордан Иванов Михалев
присъстват в залата.
Кворум: 19 Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС Провадия напуска
залата.
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Иво Гочев – заместникпредседател на ОбС Провадия.
а/№17-Докладна записка от Йордан Иванов Михалев-общински съветник,
относно определяне продължителността на работното време и размера на
възнаграждението на председателя на Общински съвет Провадия.Иво Гочев-зам.председател на ОбС Провадия
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Връщаме се към пета точка от дневния ред-Определяне продължителността
на работното време и размера на възнаграждението на председателя на ОбС
Провадия. Уважаеми колеги, няма да правим коментари. Само ще прегласуваме
решение, като тук трябва да кажем, че беше пропуснато и това, което г-жа
Агностева каза в началото, че е изтърван чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, за това ще ви
прочета решението вече, както трябва да бъде направено: На основание чл.21, ал.1,
т.8, чл.26, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Определя продължителността на работното време на председателя на
Общинския съвет – Христо Драгомиров Гичев на 4 часов работен ден.
2.Определя, считано от 06.11.2015 год., възнаграждение на председателя на
Общинския съвет – Христо Драгомиров Гичев в размер на 42.5 процента от
основното месечно възнаграждение на кмета на община Провадия.
3.В качеството си на председател на Общинския съвет същият не получава
възнаграждение за участието си в работата на заседанията на Общинския съвет и
неговите комисии.
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-1
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 16
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.26, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия реши:
1.Определя продължителността на работното време на председателя на
Общинския съвет – Христо Драгомиров Гичев на 4 часов работен ден.
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2.Определя, считано от 06.11.2015 год., възнаграждение на председателя на
Общинския съвет – Христо Драгомиров Гичев в размер на 42.5 процента от
основното месечно възнаграждение на кмета на община Провадия.
3.В качеството си на председател на Общинския съвет същият не получава
възнаграждение за участието си в работата на заседанията на Общинския съвет и
неговите комисии.
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гичев може да заповяда в залата.”
Кворум:20 Председателят на ОбС Провадия Христо Драгомиров Гичев влиза
в залата.
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Христо Драгомиров Гичев.
Седма точка - Одобряване на извършени промени по бюджета на община Провадия
през третото тримесечие на 2015 год.
а/№20-Докладна записка от инж. Филчо Филев - Кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през третото
тримесечие на 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.
Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 –18
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на промените по общинския
бюджет, приет с решение №40-783/12.02.2015 год., за третото тримесечие на 2015 г.,
съгласно приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Осма точка - Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства в община Провадия
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а/№25-Докладна записка от инж. Филчо Филев - Кмет на община Провадия,
относно определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства от община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?”
инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Искам първо да направя две промени в моята докладна записка. Първото е, че
е допусната, аз съм допуснал техническа грешка при даването за отпечатване на
докладната. На г-жа Александра Нанева Симеонова предлагам възнаграждението да
бъде 590 лв. – кметицата на с.Храброво и съответно на Димитричка Тошкова Дичева
– кметицата на с.Добрина да бъде 590 лв. също. Аз имах тук. Няма техническа
грешка за кметицата на с.Добрина. Имах своите мотиви, но след разговорите с нея,
тя каза, че не е редно да бъде отличавана от другите кметове на населени места.
Схемата, по която съм предложил възнагражденията са – кметове на населени места
до 500 жители, до 750 жители, до 1000 жители и над 1000 жители, съответно първи
мандат и повече от един мандат.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илиев,
Специално се обръщам към теб. Понеже с изключение на един мандат само не
съм бил общински съветник, мога да ти гарантирам, че до първия мандат на г-н
Филев всички кметове получавах тавана на възнагражденията. Единствен той
получаваше по-малко през първия си мандат – 1950 лв., 1920 лв., но имайки предвид
изключително успешния му мандат – да приемеш общината на минус три милиона и
да приключиш на плюс четири милиона. Това нещо беше доказано при изборите.
Хората го уважиха. Аз предлагам за вторият му мандат, този път, той да получава
тавана. Таванът мисля, че е 2 400 лв. 2 400 лв. Благодаря.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз нямам нищо против г-н Филчо Филев да получава тавана, но при условие,
аз съм го изразявала това мнение и друг път, понеже съм последователна в
изказванията си, знаете какво ще кажа. Ще кажа, че бих искала всички да получават
тавана и да бъдат равнопоставени. Кметовете, в наредбата за заплатите в
администрацията, просто не е цитиран точно в момента е казано, че кметовете до
500, там са разделени до 500 души и от 500 до 1000 бяха, където тавана е 1300-1400
лв. Аз мисля, че г-н Филев на този етап би трябвало да запази възнаграждението си
от 1920 лв., а с новия бюджет, ако има възможност да се увеличат заплатите на
всички би трябвало и неговото да се увеличи. Моето предложение е да се запази
1920 лв. основно месечно възнаграждение. Щях да попитам какви са критериите за
определяне на възнагражденията на кметовете по населени места. Вече получих
отговор по този въпрос, но въпреки всичко аз виждам, че има несъответствие.
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Вероятно и други технически грешки, тъй като и на Черковна и на Овчага кметовете
на са първи мандат кметове, независимо, че бяха кметове, а след това бяха кметски
наместници. Сега отново са кметове, а техните заплати са 580лв. не са 590 лв. Не
говорим за 10 лв., а говорим за принципите в момента. Толкова получава и кмета в
момента на Бързица, който е първи мандат. Значи, ако критерият е повече от един
мандат, както вие казахте, тук също има някакво несъответствие и трябва да го
коригираме. Петров дол е с 590 лв., а е втори мандат. Черковна и Овчага са трети
мандат и са с 10 лв. надолу. Тутраканци е втори мандат. Само да видя, извинявайте.
Добре, трети мандат. Извинявам се. Нищо, само 10 лв. е увеличението независимо
от това. За другите – Храброво, казахме. Исках да видя Снежина и Манастир.
Манастир също възнаграждението би трябвало да бъде нагоре.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Специално отношение и няма как да не взема думата. Сега, 2400 лв. –
максимум, когато община Провадия ще стане 50 000 човека. Това е
възнаграждението, което се получава за 50 000 община. Да, до 50 000 е правилно.
Ако г-н Филев през този мандат направи така, че през този мандат община Провадия
стигне близо до 50 0000 човека с двете ръце ще гласувам, но за да не бъда обвиняван
в нещо предлагам да не е максимума, а в случая 2 000 лв. възнаграждение т.е. пак ще
има повишение. Благодаря.”
Изказване на Блага Петрова
„Аз изцяло подкрепям предложението на д-р Гочев за максималното
възнаграждение на кмета на общината. Мандат и половина съм общински съветник.
Сега вече трети започвам. През всичките тези години съм в бюджетната комисия –
комисията по бюджет, финанси, местни данъци и такси. Била съм и председател и
виждам какви са постигнатите резултати от ръководството на общината в частност
от кмета и неговия екип. Общината на фона на цялата обстановка в момента в
нашата държава и политическа, и икономическа стои изключително добре.
Персоналът си получава редовно възнагражденията, няма просрочени задължения
към доставчици. Реализираха се няколко много големи проекта на територията на
общината. Не знам ще има ли някакви наказателни санкции. Мисля, че няма да има.
Ако има, няма да са големи. Общината има финансовия ресурс да ги посрещне.
Мисля, че г-н Филев заслужава това възнаграждение. Благодаря.”
Реплика на Иво Гочев
„Заплатата се определя не според това колко души е общината, а според това
как работиш. Затова в света има просперитет, защото плащат на тези, които могат да
работят и са го доказали, а не колко души е общината. За пръв път след шестмесечна
ревизия в община Провадия няма нито един акт на кмета или на някой негов
служител. Не е установено нарушение. Да излезе г-н кмета и да каже дали има
някакъв акт. Всички останали имаха актове по петдесет, шестдесет къде успяват,
къде не успяват да ги съборят. Това са административни нарушения. Актове при
нарушения, допуснати. Качеството на работата трябва да се възнаграждава, ако
искаме да задържаме хората в тази държава, да не бягат навън качествените хора, да
не стане така, както каза г-н Бойко Борисове, само втора категория хора тук. Да не
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стане, аз се слагам в нея категория. Да не останем само втора категория тук, а да
задържим тези, които могат. Трябва да се плаща. Това е пазарния принцип.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Изказаха се колеги, които са били по няколко мандата. Аз не съм бил нито
един мандат. И си мисля, че моето мнение може да бъде съпоставено с мнението на
мнозинството от гражданите. Задължение, колко казахте там – три, четири милиона
лева, сега резерв еди-колко, някаква разлика около седем милиона. Доколкото
разбирам при другите кметове не е имало такъв успех. Мисля ,че с прости цифрички
това нещо, което д-р Гочев предлага, се доказва или се подкрепя.”
Изказване на Дияна Агностева
„Нека да не забравяме, че част от успеха на кмета на общината се дължи и на
кметовете по населени места. Аз зададох въпрос за критериите до сега не получих
отговор. Тогава трябва да направя предложение и да се съобразя с това, с което
кметът е предложил. На кметовете на Черковна и Овчага заплатата, основното
месечно възнаграждение от 580 лв. да стане 590 лв., а на Манастир да стане 610 лв.
Това е моето предложение. Оттеглям си предложението за заплатата на кмета на
общината и съм съгласна с това, което направи Ивайло Илиев на микрофон.
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Моята реплика е за това колко е направил кмета. Някой виждал ли е тези
четири милиона някъде? Аз мога да ви кажа, че имам десет милиона по банкова
сметка. Мога ли да го докажа? Всеки казва, че има, добре. Така е. В град Провадия,
излезте и се разходете, какво е направено за четири години? Освен.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, отклонявате се от въпроса.„
Изказване на Ивайло Илиев
„Да. Отговарям.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще ви помоля да се придържате към въпроса.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Реплика на г-н Гочев. Понеже мотивът за повишаване на заплатата е това
колко е направил кмета. Аз в момента правя реплика на това. Има ли осветление?
Почистен ли е града? Проектите, големите, големите проекти бяха завършени. Не
бяха спечелени от сегашното управление. То после ги наследи. Как е било? Няма
значение. Друг е въпросът за санкциите. Четири милиона по големия проект.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
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Първо, ще репликирам г-н Илиев. Две години от март месец 2014 год. вие се
упражнявате чрез сайта Провадия днес, който предполагам е ваш. Ваш ли е?
Отговорете? За моето възнаграждение. От март месец 2014 год. то е 1920 лв. Бруто
е 2420 лв. Вие написахте една статия, не знам дали сте вие, но във вашия сайт –
„Кметът на Нови пазар си намали възнаграждението, кметът на Провадия не иска.”
Тази статия е с напълно невярно съдържание. Аз ви попитах писмено – кой написа
тази статия? Нямахте честта и доблестта да кажете кой. Знаете защо. Когато се
срещахме преди петнадесет, двадесет дни, също ви попитах. Кой я написа? Имате ли
достойнството да излезете тук на микрофона и да кажете вие ли написахте тази
статия? Какво е направено и какво е наследено? Може да се види. Наистина от 31
януари 2015 год. в ИСУН има качена нередност по проекта за Пречиствателната
станция в размер на три милиона и двеста, триста хиляди лева. Точният размер не
мога да го цитирам. Министерството на някои места води проекта за приключен. На
други за неприключен. Вероятно ще се съдим. А това, което казахте. Някой да ви
покаже парите. Казано от икономист или финансист, или какъвто вие се наричате –
шокиращо за мен. Нали не очаквате милион и двеста хиляди депозит да го държим в
касата и да може да ви го покажем. Или милион и петстотин хиляди, които са в
извънбюджетната сметка да ви ги показваме. Има банкови извлечения. Вие сте
общински съветник отивате и ги виждате. Има си ред, по който може да се снабдите
с тази информация, даже и да не сте общински съветник. Това, което искам да ви
помоля. Мога да отговоря и на г-жа Агностева, но не искам да слизам на това ниво.
Ще й го кажа по телефона или в личен разговор. Не искам да го кажа от микрофона.
Ще ви го кажа, обаче веднага след заседанието.”
Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми колеги,
Аз ще направя предложение официално, но преди това искам да кажа
следното. Персонално за себе си ще дам становище. Заплатата на кмета, за мен, дали
ще бъде 2000 лв. или 2400 лв., няма никакво значение. На годината сметнете ги не са
такава голяма сума. За някои има, за мен няма, защото аз също представлявам едно
предприятие и знам как се работи, за да работиш с контингент от хора по
потенциални въпроси и т.н. Друго искам да кажа. По-добре да наблегнем на
работата си, с която да дадем своя дял за увеличаването на приходите и
спечелването на обществени поръчки, с които биха постъпили свежи пари в
общината, отколкото този въпрос, мисля, че чак толкова вече малко се
персонализира и не искам да го задълбаваме. Самите вие и аз включително, които
присъстваме тук, се замислете върху едно - след като обществеността е избрала
един кмет, независимо Филев или кой щеше да бъде, значи това е човекът, който
трябва да води тази община. Тук сред нас присъстващите някой да е видял да има
някой бизнесмен от ранг да е проявил интерес да стане общински съветник, кмет,
зам.-кмет, председател на ОбС? Няма. Отговорете си - защо няма? Защото това,
което се получава тук от всички нас за тях е пренебрежимо малко и ще им пречи да
си развиват бизнеса, от който да получават. Докато тук ние се джавкаме и т.н. има
хора, които си работят и си гледат интереса, и не влизат в такива отношения. После
се поздравяват и с всички са добре и т.н. моето предложение е да прекратим
дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има предложения, които да гласуваме. Има предложение на г-н Ивайло
Илиев. Добре. Гласуваме предложението за прекратяване на дебата. Който е за моля
да гласува. „За – 20, „против” – 0 , „възд.се” – 0.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник
Диан Парушев Николов за прекратяване на дебатите и от общо 20 с 20 гласа „за”,,
„против” – 0 , „възд.се” – 0 предложението се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложението на г-н Илиев и г-жа Агностева за заплатата на
кмета на общината в размер на 2 000 лв. Който е „за”, моля да гласува. „За – 2,
„против” – 13 , „възд.се” – 5.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинските съветници
Ивайло Илиев Илиев и Дияна Стоянова Агнотева основното месечно трудово
възнаграждение на кмета на общината да бъде в размер на 2 000 лв. и от общо 20 с 2
гласа „за”,, „против” – 13 , „възд.се” – 5 не приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложението на общинските съветници Иво Райчов Гочев и
Блага Калчева Петрова за основното месечно трудово възнаграждение на кмета на
общината да бъде в размер на 2 400 лв. Който е „за”, моля да гласува. „За – 18,
„против” – 0 , „възд.се” – 2.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинските съветници
Иво Райчов Гочев и Блага Калчева Петрова основното месечно трудово
възнаграждение на кмета на общината да бъде в размер на 2 400 лв. и от общо 20 с
18 гласа „за”,, „против” – 0 , „възд.се” – 2 приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да има. Ще го кажа и него. Кметове по населени места. Гласуваме
предложението за кметовете по населени места. Предложението е на г-жа Агностева
за основното месечно трудово възнаграждение на кмета на с.Черковна и с.Овчага да
им бъде увеличено възнаграждението от 580 лв. на 590 лв. Който е „за” моля да
гласува. „За – 12, „против” – 0 , „възд.се” – 8.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник
Дияна Стоянова Агнотева основното месечно трудово възнаграждение на кметовете
на с.Черковна и с.Овчага да бъде в размер на 590 лв. и от общо 20 с 12 гласа „за”,,
„против”-0, „възд.се” -8 приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложението основното месечно трудово възнаграждение на
кмета на с.Манастир да бъде увеличено от 600 лв. на 610 лв. Който е „за” моля да
гласува. „За – 13, „против” – 0 , „възд.се” – 7.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник
Дияна Стоянова Агнотева основното месечно трудово възнаграждение на кмета на
с.Манастир да бъде в размер на 610 лв. и от общо 20 с 13 гласа „за”,, „против”-0,
„възд.се” - 7 приеха предложението.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение. Гласуването не
е поименно.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
18 гласа „за”, 2 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 –19
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Постановление на Министерски
съвет №67, Приложение №5, Общински съвет Провадия:
1.Определя основните месечни трудови възнаграждения на кмета на община
Провадия и кметовете на кметства от община Провадия, считано от 06.11.2015 год.,
както следва:
№ кметство
по
ред
Община Провадия
1.
Блъсково
2.
Бозвелийско
3.
Бързица
4.
Венчан
5.
Градинарово
6.
Добрина
7.
Житница
8.
Златина
9.
Кривня
10. Комарево
11. Манастир
12. Овчага
13. Петров дол
14. Равна
15. Снежина
16. Славейково
17. Тутраканци
18. Храброво
19. Черковна
20. Черноок

Кмет на населено място
Филчо Кръстев Филев
Антон Бисеров Златев
Живко Николов Панев
Галя Иванова Тодорова
Димитър Станков Димитров
Симеон Андреев Андреев
Димитричка Тошкова Дичева
Марин Христов Демерев
Иван Йорданов Иванов
Дора Радева Кирякова
Димо Калушев Тодоров
Стоян Проданов Георгиев
Татяна Димитрова Вълчева
Добромир Добрев Пенчев
Борислав Николаев Бойчев
Ахмед Ахмед Идриз
Михаил Георгиев Терзиев
Росен Иванов Горанов
Александра Нанева Симеонова
Румяна Светославова Николова
Анифе Зийнел Ахмед

ОМЗ

2400.00
850.00
850.00
580.00
580.00
750.00
590.00
750.00
580.00
580.00
610.00
610.00
590.00
590.00
580.00
660.00
630.00
590.00
590.00
590.00
580.00

2.Възлага на кмета на община Провадия да определи допълнително
възнаграждение за прослужено време на лицата по т.1, съобразно действащата
нормативна уредба.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия
– срок : 30.11.2015 год.
Изказване на Мустафа Али
„Искам да изразя мнение. Защо бях против? Не съм против заплатите на
кметовете на общината, тъй като тази докладна, считам, че беше редно за се
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разгледа в комисиите, за да има по-голяма яснота и по-голямо съгласие на ОбС.
Повечето случаи, когато има подобно, как да кажа несъгласие, в един момент се
предлага прекратяване на дебатите и всеки един от общинските съветници не може
да вземе отношение по докладната. Първо, изразявам моето виждане. Опитът, който
имам и съм виждал. Критерият наистина е население, брой на населението в
населеното място. Не съм. Мое мнение изразявам, не съм много съгласен критерият
първи номер. Кметът си е кмет, независимо кой мандат. За да се избегнат, за мен
комичните ситуации, 600-610 лв., тези неща щяха да се изчистят в комисиите. Т.е,
ако имахме групи три или четири. В първата група, условно говоря, две или три
села попадат - да са приравнени. Втората група по същия начин. Сега какво се
получи? Аз например, не успях да изляза да дам предложение, забелязахте ли
последното село с 10 лв. е по-ниско. Така. Просто изразих собствено мнение и се
надявам на следващия бюджет това, което го споделих предполагам, че ще се вземе
под внимание. Благодаря.”
Девета точка – Докладни записки
а/№12-Доклад на основание чл. 58, ал.1 от Закона за концесиите от инж.
Филчо Филев - Кмет на община Провадия, относно определяне на концесионер на
обект публична общинска собственост №000003 по КВС на землището на с.
ТУТРАКАНЦИ, община Провадия, с начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ
на имота 25,728 дка, с Акт за публична общинска собственост №498/ 22.03.2000 год.
Кворум:19 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?
Становища, изказвания и питания по докладната? Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
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 №2 – 20
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 58, ал.2,т.1, чл. 59, ал.1 и ал.4 от
Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за
концесиите, Решение № 43-861 от 28.05.2015 г. на Общински съвет Провадия за
откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл. 48, ал.2 от
Закона за концесиите на комисията, назначена със заповед №1577 от 19.06.2015
година на кмета на Община Провадия и доклад по чл. 58, ал.1 от Закона за
концесиите на Кмета на Община Провадия:
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І.Определя „Прокопф“ ООД, ЕИК200593200, със седалище и адрес на
управление в гр. Варна, Район р-н Одесос, ул. Котел 6, Ет. 2, представлявано от
Малина Николаева Димитрова и Светослав Матеев Филков за концесионер на обект
публична общинска собственост № 000003 по КВС на землището на с.
ТУТРАКАНЦИ, община Провадия, с начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ
на имота 25,728 дка, с Акт за публична общинска собственост № 498
/22.03.2000година
ІІ.В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи
на концесията се конкретизират, както следва:
1.Предмет концесията е услуга – управление, поддържане и експлоатация със
средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обект публична общинска
собственост №000003 по КВС на землището на с. ТУТРАКАНЦИ, община
Провадия, с начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ на имота 25,728 дка, с
Акт за публична общинска собственост №498/22.03.2000 г., срeщу правото на
концесионера да експлоатира обекта на концесия, предлагайки възможност за
активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Провадия.
2.Допълнителен предмет на концесията:
- извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
- извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
- извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
- постоянно наблюдение на язовирната стена;
- запазване на фауната и флората в района на язовира;
- задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
- извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения.
3.Други стопански дейности - извършване на други разрешени от закона
стопански дейности, свързани с основната дейност – развлекателни и атракционни
дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
4.Цена на концесията 1 900,00лв. с ДДС. Концесионната вноска се превежда
по банков път по сметката на Община Провадия или се заплаща в брой в касата на
Общината.
Еднократното концесионно плащане е в размер на 1 000 (хиляда) лева и се заплаща
при сключване на настоящия договор по банковата сметка на Община ПРОВАДИЯ.
Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за предоставеното
право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор и се издължава:
За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен срок от
сключване на договора;
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За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на съответната
година.
Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след
края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който ръста
на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния
статистически институт през изминалия период.
5.Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава
да направи в обекта на концесията 99 803,00 с ДДС. Разпределението на средствата
по график за изпълнение на видовете дейности са посочени от участника в
Инвестиционно предложение, който представлява неразделна част от концесионния
договор.
6.Определя концесионерът да разкрие 4 работни места.
7.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на
годишното концесионно възнаграждение дължимото от концесионера плащане се
прихваща от концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът
дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок
8.Срок на концесията - 15 години.
ІІІ.Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в
съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
ІV.Определя Кмета на Община Провадия като орган, който да сключи договор
и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнение на договора, с изключение на тези по прекратяването му и като орган,
който организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
V.Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото
решение, Решение № 43- 861 от 28.05.2015 година на Общински съвет - Провадия и
предложената от „Прокопф” ООД оферта за участие в откритата процедура.
VІ.Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след
представяне на предвидената гаранция, необходимите документи съгласно Закона за
концесиите и при условията, определени в него.
VІІ.Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност,
пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от уведомяване на
заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
б/№13-Доклад на основание чл. 58, ал.1 от Закона за концесиите от инж.
Филчо Филев - Кмет на община Провадия, относно определяне на концесионер на
обект публична общинска собственост № 000394 по КВС на землището на с.
КРИВНЯ, община Провадия, с начин на трайно ползване „Изключителна водна
площ”, с площ на имота 21,950 дка, актуван с Акт за публична общинска
собственост № 61/29.01.1998 год.
Кворум:20 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства в
злата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ? Няма.
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Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Кворум:19 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева не присъства в
залата.
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-1
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 21
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 58, ал.2,т.1, чл. 59, ал.1 и ал.4 от
Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за
концесиите, Решение № 43-862 от 28.05.2015 г. на Общински съвет Провадия за
откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл. 48, ал.2 от
Закона за концесиите на комисията, назначена със заповед №1576 от 19.06.2015
година на кмета на Община Провадия и доклад по чл. 58, ал.1 от Закона за
концесиите на Кмета на Община Провадия:
І.Определя „Алвас“ АД, ЕИК 103593959, със седалище и адрес на управление
в гр. Варна; Район р-н Приморски; ул. „Генерал Киселов” 25, представлявано от
Васил Илиев Василев и Николай Василев Василев, за концесионер на обект
публична общинска собственост №000394 по КВС на землището на с. КРИВНЯ,
община Провадия, с начин на трайно ползване „Изключителна водна площ”, с площ
на имота 21,950 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 61
/29.01.1998 година.
ІІ.В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи
на концесията се конкретизират, както следва:
1.Предмет концесията е услуга – управление, поддържане и експлоатация със
средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия,
недвижим поземлен имот № 000394 по КВС на землището на с. КРИВНЯ, община
Провадия, с начин на трайно ползване „Изключителна водна площ”, с площ на
имота 21,950 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 61 /29.01.1998
г., срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, предлагайки
възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Провадия.
2.Допълнителен предмет на концесията:
- извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
- извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
- извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
- постоянно наблюдение на язовирната стена;
- запазване на фауната и флората в района на язовира;
- задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
- извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения.
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3.Други стопански дейности - извършване на други разрешени от закона
стопански дейности, свързани с основната дейност – развлекателни и атракционни
дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
4.Цена на концесията 1 250,00 лв. с ДДС . Концесионната вноска се превежда
по банков път по сметката на Община Провадия или се заплаща в брой в касата на
Общината.
Еднократното концесионно плащане е в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лв.
и се заплаща при сключване на настоящия договор по банковата сметка на Община
ПРОВАДИЯ.
Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за предоставеното
право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор и се издължава:
За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен срок от
сключване на договора ;
За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на съответната
година.
Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след
края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който ръста
на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния
статистически институт през изминалия период.
5.Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава
да направи в обекта на концесията 200 000 лева с ДДС. Разпределението на
средствата по график за изпълнение на видовете дейности са посочени от участника
в Инвестиционно предложение, който представлява неразделна част от
концесионния договор.
6.Определя концесионерът да разкрие 2 работни места.
7.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на
годишното концесионно възнаграждение дължимото от концесионера плащане се
прихваща от концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът
дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок
8.Срок на концесията - 15 години.
ІІІ.Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в
съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
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ІV.Определя Кмета на Община Провадия като орган, който да сключи договор
и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнение на договора, с изключение на тези по прекратяването му и като орган,
който организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
V.Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото
решение, Решение № 43- 862 от 28.05.2015 година на Общински съвет-Провадия и
предложената от „Алвас” АД оферта за участие в откритата процедура.
VІ. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след
представяне на предвидената гаранция, необходимите документи съгласно Закона за
концесиите и при условията, определени в него.
VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност,
пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от уведомяване на
заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Заповядай, д-р Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Това, за което гласувахме язовира „Измътец” ли е ? Сградата влиза ли?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Сградата е частна. Мога да кажа, че е частна собственост, като юрист само го
казвам. Сградата е частна собственост и е на едно дружество, на юридическо лице.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Тя не влиза в концесията?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не влиза в концесията. Говорим само за язовира. Не говорим за сградата,
която е собственост на юридическо лице, което не е община Провадия. Може би
оттам ви идва заблудата най-вероятно.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Добре. Виждам разлика между, първата, предната докладна за язовира и тази.
Разлика в цената. В декарите? Добре. Благодаря.”
в/№14-Доклад на основание чл. 58, ал.1 от Закона за концесиите от инж.
Филчо Филев - Кмет на община Провадия, относно определяне на концесионер на
обект публична общинска собственост № 000346 в землището на с. Манастир,
община Провадия, с ЕКАТТЕ 45975 и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с
площ на имота 71,140 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 267/
02.04.1999 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ? Няма.
Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение. Г-н Костадинов, това се гласува от ОбС и
ще ви помоля да не се обаждате.“
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Кворум:19
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 №2 – 22
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 58, ал.2,т.1, чл. 59, ал.1 и ал.4 от
Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за
концесиите, Решение № 43-860 от 28.05.2015 г. на Общински съвет Провадия за
откриване на процедура за предоставяне на концесия на обект публична общинска
собственост № 000346 в землището на с. Манастир, община Провадия, с ЕКАТТЕ
45975 и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ на имота 71,140 дка, актуван
с Акт за публична общинска собственост № 267/02.04.1999г., протоколи по чл. 48,
ал.2 от Закона за концесиите на комисията, назначена със заповед №1578 от
19.06.2015 година на кмета на Община Провадия и доклад по чл. 58, ал.1 от Закона
за концесиите на Кмета на Община Провадия:
І.Определя „Климавент” ООД, ЕИК 148129454, със седалище и адрес на
управление в гр. Варна; Район р-н Приморски; ул. Дружба 24, представлявано от
Даниел Христов Николов и Антония Николаева Николова, за концесионер на обект
публична общинска собственост № 000346 в землището на с. Манастир, община
Провадия, с ЕКАТТЕ 45975 и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ на
имота 71,140 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 267
/02.04.1999 г.
ІІ.В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи
на концесията се конкретизират, както следва:
1.Предмет концесията е услуга – управление, поддържане и експлоатация със
средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обект публична общинска
собственост № 000346 в землището на с. Манастир, община Провадия, с ЕКАТТЕ
45975 и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, с площ на имота 71,140 дка, актуван
с Акт за публична общинска собственост № 267/02.04.1999 г., срeщу правото на
концесионера да експлоатира обекта на концесия, предлагайки възможност за
активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Провадия.
2.Допълнителен предмет на концесията:
- извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
- извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
- извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
- постоянно наблюдение на язовирната стена;
- запазване на фауната и флората в района на язовира;
- задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
- извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения.
3.Други стопански дейности - извършване на други разрешени от закона
стопански дейности, свързани с основната дейност – развлекателни и атракционни
дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
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При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
4.Цена на концесията 11 000,00 лв. Концесионната вноска се превежда по
банков път по сметката на Община Провадия или се заплаща в брой в касата на
Общината.
Еднократното концесионно плащане е в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лв. и
се заплаща при сключване на настоящия договор по банковата сметка на Община
ПРОВАДИЯ.
Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за предоставеното
право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор и се издължава:
За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен срок от
сключване на договора ;
За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на съответната
година.
Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след
края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който ръста
на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния
статистически институт през изминалия период.
5.Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава
да направи в обекта на концесията 450 000,00 с ДДС. Разпределението на
средствата по график за изпълнение на видовете дейности са посочени от участника
в Инвестиционно предложение, който представлява неразделна част от
концесионния договор.
6.Определя концесионерът да разкрие 15 работни места.
7.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на
годишното концесионно възнаграждение дължимото от концесионера плащане се
прихваща от концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът
дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок
8.Срок на концесията- 15 години.
ІІІ.Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в
съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
ІV.Определя Кмета на Община Провадия като орган, който да сключи договор
и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнение на договора, с изключение на тези по прекратяването му и като орган,
който организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
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V.Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото
решение, Решение № 43- 860 от 28.05.2015 година на Общински съвет - Провадия и
предложената от „Климавент” ООД оферта за участие в откритата процедура.
VІ.Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след
представяне на предвидената гаранция, необходимите документи съгласно Закона за
концесиите и при условията, определени в него.
VІІ.Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност,
пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от уведомяване на
заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
г/№21-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избор на общински съветници за включване в комисия по чл.6, ал.1 от
Наредба №11 „За условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване
в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Има ли? Няма?
Становища, изказвания и питания по докладната?
Колеги, предложения за членовете.”
Изказване на Диан Парушев
„За членове на тези комисия предлагам Димо Владимиров Димов и Антон
Илков Янев.”
Изказване на Йордан Михалев
„За членове предлагам Блага Калчева Петрова и д-р Дамян Ташев Неделчев.”
Изказване на Милена Драгнева
„Моето предложение е за инж.Капка Ангелова Радева.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Който е съгласен в комисията да бъде избран
общинският съветник Димо Владимиров Димов, моля да гласува. „За” – 7, „против”
– 0, „възд.се” – 12
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Антон
Илков Янев, моля да гласува. „За” – 10, „против” – 0, „възд.се” – 9
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Блага
Калчева Петрова, моля да гласува. „За” – 18, „против” – 0, „възд.се” – 1
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Дамян
Ташев Неделчев, моля да гласува. „За” – 19, „против” – 0, „възд.се” – 0
Който е съгласен в комисията да бъде избрана общинският съветник Капка
Ангелова Радева, моля да гласува. „За” – 19, „против” – 0, „възд.се” – 0
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Димо Владимиров
Димов да бъде включен в комисията и от общо 19 с „За” – 7, „против” – 0, „възд.се”
– 12 не приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Антон Илков Янев да
бъде включен в комисията и от общо 19 с „За” – 10, „против” – 0, „възд.се” – 9
приеха предложението.
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Общинските съветници гласуваха общинският съветник Блага Калчева
Петрова да бъде включена в комисията и от общо 19 с „За” – 18, „против” – 0,
„възд.се” – 1 приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха
общинският съветник Дамян Ташев
Неделчев да бъде включен в комисията и от общо 19 с „За” – 19, „против” – 0,
„възд.се” – 0 приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник да бъде включена в
комисията Капка Ангелова Радева и от общо 19 с „За” – 19, „против” – 0, „възд.се”
– 0 приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Първо, трябва да кажа за г-н Димов са гласували седем човека, а за г-н Янев
десет. За г-жа Петрова осемнадесет, за г-н Неделчев деветнадесет и за г-жа Радева
деветнадесет. Да, да го уточним за името.
Г-жо Радева, единствено личната карта е документ за самоличност, по който
се установява вашата самоличност. Актът ви за раждане не е документ за
самоличност, тъй като няма снимка и няма изискуемите от закона реквизити. По
лична карта, да. Легитимираш се с лична карта.
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 №2 – 23
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Наредба
№11 „За условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в
общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“, Общински съвет
Провадия:
1.Избира за членове на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба №11 „За условията
и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти“, следните общински съветници:
1.1.д-рДамян Ташев Неделчев
1.2.Капка Ангелова Радева
1.3.Блага Калчева Петрова
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
д/№22-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне състава на местната комисия по чл.8, ал.2 Закона за уреждане
правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ?
Становища, изказвания и питания по докладната? Има ли?
Колеги, предложения за попълване състава на комисията.
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми колеги,
В предишния мандат представител в тази комисия беше г-н Кръстю Кръстев.
Предлагам го отново да бъде в тази комисия.”
Изказване на Блага Петрова
„Аз предлагам за член на тази комисия г-н Йордан Михалев. Той също се е
занимавал с тази проблематика.”
Изказване на Димо Димов
„Аз предлагам в състава на тази комисия да бъде г-жа Дияна Агностева, като
смятам, че тя също може да бъде полезна за тази комисия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Няма.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Кръстю
Василев Кръстев, моля да гласува. „За” - 15 , „против” - 0 , „възд.се” - 4
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Йордан
Иванов Михалев, моля да гласува. „За” - 16 , „против” - 0, „възд.се” - 3
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Дияна
Стоянова Агностева, моля да гласува. „За” - 6, „против” - 0, „възд.се” - 13
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Кръстю Василев
Кръстев да бъде включен в комисията и от общо 19 с 15 гласа „за”, 0-„против” и 4„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Йордан Иванов
Михалев да бъде включен в комисията и от общо 19 с 16 гласа „за”, 0-„против” и 3„възд.се” приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха общинският съветник Дияна Стоянова
Агностева да бъде включен в комисията и от общо 19 с 6 гласа „за”, 0-„против” и
13-„възд.се” не приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 24
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл.16,
ал.3 от ППЗУПГМЖСВ, Общински съвет Провадия:
1.Създава местна комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с
многогодишни жилищно-спестовни влогове, в състав от 5 /пет/ члена с мандат 4
/четири/ години.
2.Определя за членове на комисията по т.1 и предлага за утвърждаване от
Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд към
Министерски съвет, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Анатоли Стоянов Атанасов – Зам.-кмет на Община Провадия
СЕКРЕТАР:
инж. Светлана Илиева Раднева - Общинска администрация
ЧЛЕНОВЕ:
1. Кремена Пенкова Митева – представител на вложителите
2. Кръстю Василев Кръстев – Общински съветник
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3. Йордан Иванов Михалев – Общински съветник
3.Възлага кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
е/№23-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ? Няма.
Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
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 №2 – 25
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост Общински съвет Провадия:
I. Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на
договора, част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно Акт
за публична общинска собственост № 60/ 23.01.1998 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под № 117, том V, вх. рег. № 3908, н.д. № 964
от 08.10.2001 година, находящ се в с.Блъсково, общ. Провадия, област Варна, а
именно: помещения /зъболекарски кабинет, манипулационна, чакалня, сервизни
помещения, стълбище/, с обща площ от 51.00 /петдесет и един/ кв.м., разположени
на първия етаж от двуетажна сграда - здравната служба на с. Блъсково, общ.
Провадия, със застроена площ - 330 кв.м., изградена в дворно място цялото с площ
16670 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № I в квартал 28 по плана на с.
Блъсково, община Провадия, при граници на помещението – улица; кабинет; аптека;
двор; двор, при граници за УПИ – улица; улица; улица; парцел II-359, III-358, IV358; улица, за осъществяване на здравно обслужване на населението.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
ІII.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
ж/№24-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно поставяне на паметник с имената на загиналите войни от село Бързица в
Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни на площада
в с.Бързица, парцел №1-„Наркооп“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?
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Становища, изказвания и питания по докладната?”
Изказване на Диан Парушев
„Ще ме извините, че ви занимавам с тази докладна, тъй като имам няколко
въпроса, трябва да ги задам. Не разбрах точно къде ще бъде разположението на
паметника? Вторият ми въпрос – тук има няколко размера посочени. Искам да знам
къде е базата на тези размери? От кота къде е? Тук е кмета на село Бързица. Мястото
на поставянето на тази паметна плоча? Моля?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ След т.3-Между тротоарите в най-южната им част, на площада в центъра на
село Бързица, парцел 1.”
Изказване на Диан Парушев
„Това е на централния път. Затова остава втория ми въпрос, относно тези
разстояния откъде се намират? Т.е. кота нула къде е? Какво искам да кажа, защото
там познавам мястото тротоарът и пътната настилка е високо и паметникът ще бъде
върху ниското. Моето предложение е тези 23 см. да бъдат от кота тротоара. Да се
надигне още малко, за да може да се вижда хубаво от пътната настилка. Това просто
предлагам, а вече компетентните по службата да си дадат окончателното.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По принцип трябва да бъде спазен закона и техническата документация. Нали
така? То си има проект, да. Аз точно това го търся в самото решение. Искам да го
преправя, за това се забавих. Можем да го вмъкнем. Първо да го прегласуваме.
Който е „за” моля да гласува така направеното предложение - 23 см. от кота
тротоара. „За” -20, „против” – 0, „възд.се” -0 Предложението се прие.”
Изказване на Милена Драгнева
„Само искам нещо да кажа. Първо, приветствам инициативата на хората от
село Бързица. Знаете, че тази година беше годишнина от войните. Хубаво е да се
правят паметници. Хората паднали в тези войни го заслужават. Аз искам, като
предложение да повторя, това което като препоръка излезе от последното заседание
на комитета за защита на културното наследство в община Провадия, а именно при
провеждане на конкурса да се вземе изрично под внимание каква ще бъде
гаранцията за устойчивост на материалите, от които ще бъде направен паметника,
тъй като никъде не се цитира от какво ще бъде направен паметника. През
последните години ставаме свидетели на издигане на паметници, които се правят от
нетрайни материали. Обикновено след години или две буквите падат или просто се
руши материала. Просто да се обърне внимание на материалите, разбира се, те ще
бъдат съобразени със сумата, която е отделена за паметника.”
Изказване на Диан Парушев
„Не знам дали има вече процедурно възможност да се оттегли тази докладна
записка, защото като се има предвид предложението, което се направи от прежде
говорещия и предложението, което аз направих, не знам дали ще може да вземем
тези решения предвид на определен лимит от 4 000 лв. за този обект. Правя
предложение, ако не нарушавам някаква процедура, тази докладна записка да я
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разгледаме на следващо заседание. След обсъждане на постоянните комисии, на
които ще има компетентно лице, което да може да даде становище. Да. Ако е така,
просто оттеглям си предложението.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Парушев,
Отпуснатите средства от фонда са 4 000 лв. и са предоставени целево на
община Провадия за изграждането на съответния паметник. Тези средства трябва да
бъдат изразходвани до края на календарната 2015 година. Относно материалите.
Има една проектосметка към докладната записка. Тя е до областния управител на
област Варна. Там е казано с какви материали ще бъде изработена паметната плоча.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Проектосметката материали общо, калъп, отливки и т.н. В новия проект за
решение към докладна записка с №24 пише: Паметникът да се състои от постамент
с плоча от мрамор / гранит, т.е. материалът е ясен и устойчив.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания? Гласувахме, че трябва да бъде на 23 см. от
тротоара. За кота нула да се смята тротоара. Нали? Аз не съм техник, но. Да.
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 №2 – 26
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.29, ал.2 от „Наредба № 3 за условията и реда за
поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално декоративни елементи на територията на община
Провадия“, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие за поставяне на паметник с имената на загиналите от с.
Бързица в Балканската, Междусъюзническата. Първата и Втората Световни войни
на площада в с.Бързица, парцел 1-„НАРКООП“;
2.Средствата за изграждане на паметника са осигурени по Постановление на
Министерски съвет 187/20.07.2015 г.
3.Задължава кмета на община Провадия да обяви конкурс за избор на
изпълнител за изграждането на паметника при следните параметри:
-Изграждане и поставяне на паметник между тротоарите в най-южната им
част, на площада в центъра на село Бързица, парцел 1-„НАРКООП“, на който да
бъдат изписани имената на загиналите от с. Бързица в Балканската,
Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, като тротоарната
настилка да се счита за кота нула.
-Стойността на проекта да не надвишава сумата от 4000 лв.;
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-Изисквания към визията на паметника - Паметникът да се състои от
постамент с плоча от мрамор / гранит, с изображение на български войник и лаврова
клонка. На плочата да бъдат изписани имената на загиналите във войните от с.
Бързица и надпис: „В памет на загиналите във войните 1912 – 1918 г. от село
Бързица“.
4.Възлага на кмета община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
з/№30-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заседание на общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна-Варна“ АД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ? Няма.
Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
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 №2 –27
На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия, реши:
1. Определя Христо Драгомиров Гичев – Председател на Общински съвет
Провадия за представител на Община Провадия в общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД, което ще се
проведе на 11.12.2015 година от 10:00 часа в заседателната зала на управлението на
болницата в гр. Варна.
2.Определя следния на мандат на Христо Драгомиров Гичев – Председател на
Общински съвет – Провадия, както следва:
По Първа точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“;
По Втора точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“;
По Трета точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“;
По Четвърта точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия“.
По Пета точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“.
3. Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
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и/№31-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община
Провадия за мандат 2015 – 2019 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.
Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 28
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.46а, ал.1 от ЗМСМА, Общинския съвет
Провадия:
1.Утвърждава 4 /четири/ броя кметски наместници за срока на мандата в
населените места, които не са административен център на кметство: Китен, Чайка,
Неново и Староселец.
2.Броят на кметските наместници да бъде включен в утвърдената численост и
структура на общинска администрация Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
й/№32-Докладна записка от Елина Георгиева Димитрова - общински
съветник, относно определяне на представител на Общински съвет Провадия в
Областния съвет за развитие на област Варна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната?”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
В чл.22, ал.2 от ЗРР е записано „Председател на областния съвет за развитие е
областния управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един
представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на
областните структури на представителните организации на работодателите и на
работниците и служителите на национално равнище.“ Ние с точка първа определяме
представител – председателя, което е добре. С точка втора определяме заместникпредставители от представителите на ОбС. Тук изрично горе пише, че те трябва да
са от общинските съветници. Не знам защо изменяме така самия закон и приемаме
автоматично.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Зам.-председателите са общински съветници.”
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Изказване на Димо Димов
„Така е, но защо избираме зам.-председателите? Ние трябва да изберем от
всички общински съветници, а не от зам.-председателите.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще направите ли предложение или няма да направите?”
Изказване на Димо Димов
„Това ще го направя. Предложението е да може да се избира от всички
общински съветници. Правя предложение – г-жа Дияна Агностева.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Юристите ги няма, но зам.-председателите, когато председателят не може да
присъства на събранията или т.н той трябва изрично да упълномощи някой от ОбС.
Това ли искате да го включим като решение? Или предлагате конкретно Дияна
Агностева да не са заместник-председателите, изрично упълномощени от
председател, а да бъде Дияна Агностева. Точно това не можах да разбера.
Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Димо Димов да
отпадне от т.2 да не е заместник-председателите, моля да гласува. ”За” – 13,
„против” -0, „възд.се” – 6. Сега гласуваме предложението за г-жа Агностева. Да.
Няма как да стане. Аз за това се и обърках. Председателят на ОбС решава кой да го
представлява. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 29
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.22, ал.2 Закона за регионално
развитие, чл.62, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие,
Общински съвет Провадия:
1.Определя за представител на Общински съвет Провадия в Областния съвет
за развитие на област Варна – Христо Драгомиров Гичев - председател на Общински
съвет Провадия.
2.Определя за заместник-представител в Областния съвет за развитие на
област Варна общински съветник, който да замества,
определения по т.1
представител, при временното му възпрепятстване да участва в работата на
Областния съвет за развитие, след изрично писмено упълномощаване.
к/№39-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избор на комисия за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми общински съветници,
Обръщам се към вас с предложението по възможност да включите в тази
комисия доктори. Благодаря ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната? Има ли.
Колеги, предложения за попълване състава на комисията.”
Изказване на Диян Парушев
„Съгласен съм с предложението на г-н Филев, но искам да предложа г-жа
Дияна Агностева, тъй като тя е била председател на ОбС по предни мандати и се е
сблъскала с такива проблеми. Посещавали са я граждани доста и мисля, че има опит
в тази позиция.”
Изказване на Блага Петрова
„В състава на ОбС има двама лекари и аз предлагам д-р Гочев и д-р Неделчев
да влязат в състава на тази комисия. Там се работи с една терминология, която на
нас, хората с образование, различно от медицинското не ни е понятна. Предлагам
двамата доктори.”
Изказване на Мустафа Али
„Аз мисля, че няма да е лошо в комисията да попадне юрист. В тази връзка
предлагам Хюлия Мустафова. Допълвам, тя остана като присъствие само в една от
комисиите, постоянните имах предвид.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Четири предложения. Предлагам да гласуваме
анблок тези четири предложения, понеже четири общински съветници трябва да
заемат места в тази комисия. Който е съгласен да гласуваме анблок, моля да гласува.
„за”-19, „против” -0, „възд.се” -0.”
Общинските съветници гласуваха предложението да се гласува анблок и от
общо 19 с 19 гласа „за”, „против” -0, „възд.се” -0 приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха предложението в комисията да бъдат
избрани общинските съветници: Дияна Стоянова Агностева, д-р Иво Райчов Гочев,
д-р Дамян Ташев Неделчев, Хюлия Ахмедова Мустафова и от общо 19 с 19 гласа
„за”, „против”-0 и „възд.се” – 0 приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„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 №2 – 30
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
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1.Създава постоянна комисия за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди към Общински съвет Провадия в състав от 7 /седем/ членове.
2.Определя за членове на комисията по т.1, както следва:
2.1.Мухамедин Мухидин Суфиян – заместник-кмет на община Провадия
2.2.Катя Живкова Пеева – главен счетоводител в община Провадия
2.3.Серпил Ниязиева Хюсеинова-старши специалист в община Провадия
2.4.Дияна Стоянова Агностева - общински съветник
2.5.д-р Иво Райчов Гочев - общински съветник
2.6.д-р Дамян Ташев Неделчев - общински съветник
2.7.Хюлия Ахмедова Мустафова - общински съветник
л/№40-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на
Общински съвет Провадия, относно определяне представител на Общински съвет в
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна.
Становища, изказвания и питания по докладната?
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:19
„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 №2 – 31
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на
НСОРБ, Общински съвет Провадия:
1.Определя за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България, представителя на Общинския съвет:
Христо Драгомиров Гичев - председател на Общински съвет Провадия.
2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание да бъде заместван от един от заместник-председателите на
Общински съвет Провадия, посочен от председателя след изрично писмено
упълномощаване.
м/№41-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за предоставяне на част от имот-публична общинска
собственост за гаражни клетки на РДПБЗН Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ?
Становища, изказвания и питания по докладната?
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
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Кворум:19
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 №2 – 32
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя за безвъзмездно ползване част от имот-публична общинска
собственост представляващи два броя терени от по 20.000 м2 – позиция №1 и
позиция №2, по съгласуваната с решение №47-959 по протокол №47 от 23.09.2015
год. на ОбС Провадия схема №34 за разполагане на два броя преместваеми обекта –
гаражни клетки за обслужваща техника на Районна дирекция “Пожарна безопасност
и защита на населението“ и община Провадия - площадно пространство западно от
парцел ХХІІІ – административна сграда, квартал 38 по плана на град Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
н/№47-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна с
обхват обособената територия на „В и К - Варна“ ООД – гр.Варна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Тъй като все още не сме получили проект на бюджета на Асоциацията за 2016
год. и процентните дялови вноски, утре в десет часа има съвещание при областния
управител и по всяка вероятност ще ни ги дадат, предлагам по първа точка от
дневния ред да бъде записано – „по преценка с оглед защита на интересите на
община Провадия”. Докладната записка е на вашето внимание сега, защото по всяка
вероятност следващото заседание на ОбС ще е на 21 или 22 декември след
заседанието на Асоциацията по ВиК и за да мога, като представител на община
Провадия да участвам, не със съвещателен глас, предлагам този проект за решение
вече изменен. Начинът на гласуване да бъде –„по преценка с оглед защита на
интересите на община Провадия” и по двете точки.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания има ли? Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.“
Кворум:19
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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 №2 – 33
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.10в, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет Провадия реши:
1.Определя при невъзможност на кмета на община Провадия – инж.Филчо
Филев да участва лично в заседание на Общото събрание на ВиК в област Варна,
което ще се проведе на 18.12.2015 год. в гр.Варна, община Провадия да се
представлява от Анатоли Стоянов Атанасов – зам.-кмет на община Провадия.
2.Определя следния мандат на кмета на община Провадия или при негово
отсъствие на Анатоли Стоянов Атанасов-зам.-кмет на община Провадия, както
следва:
По първа точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на община Провадия”;
По втора точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на община Провадия”;
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
Десета точка – Питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за питания. Г-н Иво Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„По тази точка се дава думата на общинските съветници. Искам да ви кажа, че
със заповед на кмета на общината бях официален представител на община Провадия
в изготвянето на областната здравна карта. Явно четете във вестниците, че има
голяма опасност около 80% от общинските болници да бъдат ликвидирани.
Областните здравни карти няма да ликвидират болниците, въпреки че нашата
областна здравна карта затваря две : Девня и МБАЛ - Варна, бившата Транспортна
болница. Затваря ги, като болници за активно лечение. Предлагаме на министъра да
ги трансформира, в болници за продължително лечение и рехабилитация, за да не
останат хора без работа, а там е болното място в момента в България, че няма къде
да се долекуват болните. Битката беше огромна. Осемстотин легла бяха закрити във
Варна. Мога да ви гарантирам, че от първи януари листа на чакащите ще има и тя
ще е страхотна, особено листа за хирургични легла. Оставят се само двадесет и пет
очни легла. Въобще катастрофално е положението при положение, че Варна е найвисоко технологичната област по отношение на здравеопазване в България. Подобре е технологично оборудвана и от София. Тук идват от Разград, от Търговище,
от Шумен. Да се тегли от Плевен до Пловдив една права черта и всички идват във
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Варна. Само една болница има в Бургас сравнително добре оборудвана. Всички
останали идват тук във Варна, но това никой не го интересува. Остават 1890 легла
от 2 800. Нашата болница остава. Къде е заровено разковничето? Къде е заровено
кучето? Чака се всеки момент да излезе наредба, която ще определи методиката, по
която ще определи как Здравната каса, Регионалната здравна каса ще сключва
договор със съответните болници и никой не знае какви ще бъдат критериите за
сключване. Ако критериите са персонал, да знаете, че нашата болница няма да я
има. Просто Провадия имаме неблагополучието да се намира в област, в която
областния център е и университетски град. Има университетска болница, има
областна болница, има много частни болници и тези болници издърпаха всички
специалисти. Които бяха по-качествените заминаха навън, които бяха понекачествени, бяха изтеглени към Варна. Положението е много сериозно. Чакаме
резултатите, но трябва да ви уведомя, че по областна здравна карта нашата е
оставена, защото има едни стандарти на световната здравна организация, че един
болен може да бъде най-далече на 60 километра от болница или на един час път с
автомобил. Нас по принцип ни пазят в момента Дългопол и селата около него –
Лопушна, Медовец, Партизани. Зимно време, като се затвори Айтоския проход къде
ще умират хората от този район? Не, че могат да дойдат и до тук, но по-голяма е
вероятността. Просто искам да ви информирам, че за сега провадийската болница
си остава като болница за активно лечение с всичките й седемдесет и пет легла. Не
се пипа нищо от нея, не се пипа персонал. Ако дойдат някакви лоши указания от
страна на министъра, нищо чудно да бъде закрита болницата. Само това исках да се
знаете, като общински съветници, като четете вестниците да знаете, че засега ние
оставаме, но вероятността да бъдем закрити не е малка.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Искам само да обърна внимание. То не е въпрос. Прави впечатление по
главната улица, че не цялото улично осветление работи. Смисъл такъв, на доста от
пешеходните пътеки няма осветление. Изгорели лампи има и на много от
пешеходните пътеки се пада това, а сега, както знаем, е зимен период. По-рано се
стъмнява, децата се връщат от училище. Искам да попитам и просто да обърнем на
това нещо някакво внимание, за да не станат инциденти някакви.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Димов,
Не само по участъци от ул.”Св.Св.Кирил и Методий” и по „Генерал Манзей”,
а има цели улици, който от две седмици не светят. Ситуацията е следната.
Специалисти на „Енерго-про” подменят проводниците, захранващи уличното
осветление. Ние правим всичко възможно, но те работят, освен по тази регулярна
планова тяхна дейност и по аварии. След вятърът, който беше събота и неделя, нищо
не са правили по уличното осветление.
Само да ви информирам за последната докладна, за която ме упълномощихте.
Дойдоха материалите и проектобюджетът на „В и К – Асоциацията” за област Варна
е 28 500 лв. Вноската от общините е 18 500 лв., а вноската на община Провадия 895
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лв. Смятам да гласувам „за” и за бюджета, и за вноската, която община Провадия
следва да направи на база дялово участие. Благодаря.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да попитам, вас колеги и вас, г-н кмет, не е ли възможно да се проведе
сесия или не знам как да се оформи, знаете, че нямам опит, на която да се изработи
становище за това, което д-р Гочев каза преди малко. Не знам, сега ли му е мястото
да се повдига въпроса, нещата са много сериозни. Ако не знаете, работя на половин
бройка в Бърза помощ. От шефа на Бърза помощ знам, че от 4 000 фиша за миналата
година т.е. 4 000 адреса, така да го кажем, посетени от провадийската Бърза помощ
четиридесет и двама човека са хоспитализирани в провадийската болница. Това е
само един от аспектите за работата на болницата. За нуждата от нея и работата й
въобще. Пада се 1% използваемост на болницата поне по отношение на спешността,
а това, мога да кажа е най-сигурната част от пациенти, които могат да влязат в
болницата или по-скоро да оправдаят съществуването на болницата, тъй че
проблемите на болницата, по мое мнение са сериозни. Мисля, че е редно да се
проведе някакъв форум, в който ние да решим каква визия имаме за съществуването
на тази болница и дали имаме някакви средства да въздействаме. Нали е общинска
болница, наша собственост? Това ми е въпроса. Може ли да се проведе форум, на
който да се уточни - Какво е отношението ни към болницата и как ние го
реализираме? Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Аз като кмет и администрацията, а и досегашния общински съвет, имам
предвид предишния, сме правили всичко възможно болницата да я има. В какво се
изразява нашата помощ? Тя е била винаги финансова. Има ли средства давали сме
ги. Проектът за бюджет за 2016 год., ако не се лъжа, за болницата предвидихме
160 000 лв. Болницата има дело за неразплатени лекарства от 2010, 2009-2010 год.,
които те разплащаха по 10 000 лв. на месец. Бяха около 450 000 лв., наследените
задължения, когато аз станах кмет. Общината регулярно е превеждала субсидията,
но е имало моменти, в които болницата не винаги е превеждала по старите си
задължения или в непълен размер, защото уговорката между мен и д-р Св.Неделчев,
а преди това и Елена Лилкова е била минимум по 10 000 лв. на месец да
превеждаме. Но в момента, в който им преведем ние парите от общината
ръководството на болницата си преценява приоритетите.
По отношение на медицинските стандарти какъвто и форум да направим ние
няма да можем да им помогнем нито ще можем да променим стандартите, които ще
въведе държавата. В сегашната ситуация, в която се намираме, аз нееднократно съм
го казвал, докато не стане ясно какво се случва с финансовата корекция от три ли,
три и триста, четири ли милиона да се реши този проблем, ние имаме възможност да
помогнем на болницата. Пак казвам, в сметката депозитната имаме милион и двеста
хиляди лева. В извънбюджетната милион и половина. Но, ако се окажем в ситуация
ние да се съдим с държавата за финансовата корекция, болницата с нейните
кредитори, това, което вие като визия имате предвид, но не казахте - ние можем
първо да привлечем лекари и среден персонал със солидни възнаграждения. Няма да
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има как да се случи. Още повече, че лекарите, които са при нас всеки е на поне две
места, ако не три. Проблемът не е на лекарите. Проблемът е на населението. Нашето
население застарява и боледува все повече. Не възразявам да се преведе какъвто и
да е форум и да се видят, да се намерят, ако е възможно всякакви решения да
подпомогнем болницата, но с магическа пръчка не можем две неща да оправим.
Това е сградния фонд и оборудването. Те не са конкурентни, защото другите
болници в мандата до 2011 год. от нашия мащаб бяха преоборудвани и ремонтирани
на стойност по няколко милиона всяка. Аз още си спомням как сегашния премиер
като премиер в предното правителство държеше чека за сто четиридесет и осем
милиона лева за болниците, но нашата болница не беше вътре. Вторият проблем е
този с кадрите. Той не може да бъде решен с магическа пръчка. Тук е точно мястото
на държавата, ако реши болници, като нашата да ги има и освен дофинансирането,
което ние даваме като ОбС, което към момента държавата дава за обслужване на
трудни и отдалечени райони, да има още някакво финансиране от гледна точка, че
този тип болници са елемент на националната сигурност на държавата. Ако нашата
болница я няма жителите на град Провадия, да кажем ще бъдат на един час път дали
с линейка, ако я има линейката или със собствен транспорт в болниците във Варна,
но жителите, например на нашите села, които са в Сърта няма да бъдат на един час
път. Всичките села от Дългопол няма да бъдат на един час път. Тук наистина
държавата трябва да каже тежката си дума. От коя година започна реформата в
болничното здравеопазване 2001-2002 год.? Средствата за здравеопазване растат със
стотици милиони лева всяка година и всяка година болниците приключват с още
повече задължения. Има областни градове, като Варна, които имат няколко десетки
болници. Има градове, като Шумен, които имат само една или две и например тамШумен и Нови пазар кадрово са обезпечени, но, както каза д-р Гочев, Провадия
няма как да бъде обезпечена кадрово, защото лекарите предпочитат да си работят
във Варна. Но, още веднъж искам да кажа, това е много тежък и болен проблем и
администрацията няма да възрази на какъвто и да е форум, включително и
специално заседание на ОбС, но ние трябва да знаем какво искаме и как да го
постигнем. Защото всички знаем, че ние искаме болница, но в случая не знаем как
да я направим конкурентна, така че да отговори на изискванията, които се очакват за
сключване на договор със Здравната каса. Благодаря.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Съжалявам, ако сте ме разбрали, че подтекста ми е бил – парите, които
общината дава за болницата са малко. С едно изречение. Според мен,
организационно болницата не работи добре. Не става въпрос само за пари. Казах,
четири хиляди фиша – четиридесет и двама приети. Оттук нататък могат да се
правят доста изводи, според мен, не съм убеден, че този един процент е
максимумът, който нашата болница може да приеме с клиничните пътеки, които
притежава в момента. Пак да кажа, разговорът е дълъг, затова помолих за някакъв
такъв във форум, който аз не мога да преценя, който да ги уточни тези неща.
Благодаря.”
Единадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Камен Костадинов, иска ли думата? Не.
Има постъпило питане по електронната поща от Димо Иванов Петров, което е
към кмета на Община Провадия, до председателя на Общински съвет Провадия, до
Областния управител и до всяка една институция. Направили сме запитване. Правим
съответните справки в община Провадия. Ще му бъде отговорено писмено на
посочения от него адрес, тъй като е по закона за достъп до обществена информация.
Смятам, че и кмета на община Провадия ще му отговори и ние ще му отговорим, но
след предоставяне на справка от община Провадия.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседание на
Общинския съвет Провадия в 14.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :

…………………… Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №17
решение №2-16
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №19
решение №2-17
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №20
решение №2-18
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №12
решение №2-20
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

75

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №13
решение №2-21
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

76

Против Възд.се

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №14
решение №2-22
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

77

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №23
решение №2-25
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

78

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №30
решение №2-27
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

79

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №40
решение №2-31
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

80

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №41
решение №2-32
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

81

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №47
решение №2-33
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

82

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

Против Възд.се

