ПРОТОКОЛ №8
Днес, 26.05.2016 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:
1. Блага Калчева Петрова
2. Диан Парушев Николов
3. Димо Владимиров Димов
4. Димитър Тунчев Димитров
5. Елина Георгиева Димитрова
6. Иво Райчов Гочев
7. Йордан Иванов Михалев
8. Капка Ангелова Радева
9. Кръстю Василев Кръстев
10. Милена Иванова Драгнева
11. Наталина Младенова Златева
12. Стоян Добрев Гигов
13. Христо Драгомиров Гичев
14. Хюлия Ахмедова Мустафова
15. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е 15 общински съветници. В деловодството на ОбС
Провадия постъпиха писмени отговори на питания, зададени към кмета на община
Провадия от заседанието на ОбС Провадия, проведено на 27.04.2016 год.
Ще връча писмени отговори на общинските съветници г-н Диан Николов, г-н
Димо Димов. Има постъпили писмени отговори на г-жа Кадрия Мехмед, г-н Петър
Милчев и г-н Димо Петров, които не присъстват в залата.
Откривам осмото заседание на ОбС Провадия. Кворумът е 15 общински
съветници. Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова уведоми с
уведомление с вх.№468 от 25.05.2016 год., че поради служебни ангажименти не
може да присъства на осмото заседание. Кворумът вече е 16 общински съветници.
Г-н Ивайло Илиев влезе в залата. Предлагам заседанието да протече при следния
проект за дневен ред.”
Кворум:16 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.03 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2015 г. /вх.№452
2.Отчет на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2015 г. /вх.№450
3.Докладни записки с вх.№440, 442, 443, 446, 453, 455.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Няма. Предлагам заседанието да
протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2015 г. /вх.№452
2.Отчет на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2015 г. /вх.№450
3.Докладни записки с вх.№440, 442, 443, 446, 453, 455.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания в община Провадия за 2015 г.
а/№452-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 144
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия :
1.Приема информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания в община Провадия през 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Трима общински съветници влизат в залата. Кворумът вече е 19 общински
съветници от общия брой 21.”
Кворум:19 Общинските съветници Мустафа Али Ибрям, Антон Илков Янев,
Георги Атанасов Габровски присъстват на заседанието на Общински съвет
Провадия от 09.10 ч.
2

Втора точка – Отчет на Програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2015 г.
а/№450-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Провадия за 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 145
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2015 г.
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства
заседанието на Общински съвет Провадия от 09.13 ч.
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Трета точка – Докладни записки
а/№440-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно вземане решение за приемане на дарение на недвижим имот в полза на
община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Очевидно няма. Аз ще направя едно допълнение.
Съпругата на собственика на имота Стоянка Иванова Янева е входирала
декларация, с която дава съгласие, като собственик на 1/2 идеални части от
гореописания имот, същият да бъде дарен в полза на община Провадия. 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
20 общо с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 146
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.3 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие община Провадия да придобие, чрез дарение от Янко
Маринов Янев и Стоянка Иванова Янева собствения им, недвижим имот, находящ
се в с.Славейково, община Провадия, а именно: дворно място съставляващо имот с
пл.№485 с площ 2 620 /две хиляди шестстотин и двадесет/ кв.м., от които 2 200
кв.м., включени в УПИ ІІІ-485, в кв.4 по плана на селото при граници: улица, УПИ 484, УПИ ІV-486, съгласно нотариален акт №87, том І, дело №139/1997 год. на
ПРС.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
б/№442-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно удължаване срока за погасяване на предоставения безлихвен заем на СНЦ
„Местна инициативна група /МИГ/-Възход”, съгласно решение №3-44 от 21.12.2015
г. на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? 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 №8 – 147
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия изменя т.2 от свое решение
№3-44 от 21.12.2015 год. в следния смисъл:
1.Удължава срока за погасяване на предоставения безлихвен заем на СНЦ
„МИГ - Възход” за изпълнение на проект по подярка 19.1”Помощ за подготвителни
дейности” по мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие” от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. до 30.09.2016 год.
2.Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
в/№443-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и
интеграция /ЦСРИ/ - гр.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 148
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36/в/, ал.3, т.1, предложение 3
от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет
Провадия реши:
1.Дава съгласие за увеличаване на капацитета на Център за социална
рехабилитация и интеграция – гр.Провадия от 25 на 40 места, считано от 01.01.2017
г.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
г/№446-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на
еднократни помощи
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? 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 №8 – 149
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Йорданка Василева Калчева от с.Бозвелийско, ул.Втора №22 се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Руска Вълчева Василева от гр.Провадия, ул.Цар Освободител
№124 се отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Маринка Тодорова Иванова от с.Блъсково се отпуска парична
помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
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1.4.На лицето Рада Иванова Великова от гр.Провадия, ул.Ивайло №4 се
отпуска парична помощ в размер на 350.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Тошко Илиев Атанасов от гр.Провадия, ул.Янко Сакъзов №21
бл.15, вх.В, ет.5 се отпуска парична помощ в размер на 350.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Силвия Петрова Димитрова от гр.Провадия, ул.Пенчо
Славейков №3 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Снежанка Великова Атанасова от гр.Провадия, ул.Георги
Димитров №69, бл.3, ет.3, ап.11 се отпуска парична помощ в размер на 450.00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.8.На лицето Павлина Кирякова Николова от гр.Провадия, ул.Камчия №36
се отпуска парична помощ в размер на 380.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.9.На лицето Марин Иванов Жеков от с.Бозвелийско, ул.Тринадесета №14 се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети е решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с решение №33657/28.05.2014 г. на следните лица:
2.1.На лицето Христо Иванов Радев от с.Снежина не се отпуска парична
помощ. Не е налице здравословен инцидент и няма приложени
разходооправдателни документи.
2.2.На лицето Розалина Асенова Йонкова от гр.Провадия, ул.Бойчо Желев №
82А не се отпуска парична помощ. Не е налице здравословен инцидент.
2.3.На лицето Янаки Ангелов Димитров от с.Житница не се отпуска парична
помощ. Не е налице здравословен инцидент. Няма приложени разходооправдателни
документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
д/№453-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне на временен безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна
група /МИГ/- Възход”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8 – 150
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГВъзход” в размер на 62 000 лв. /шестдесет и две хиляди лева/ във връзка с
кандидатстване по подмярка 19.2.”Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” по ПРСР за периода 2014-2020 г., в случай на одобрение на
Стратегията за местно развитие на МИГ.
2.Средствата, предмет на безлихвения кредит да бъдат усвоявани по
подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” по ПРСР
2014-2020 г. и възстановени от община Провадия с
верифицирането на направените разходи от страна на ДФЗ-РА.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
e/№455-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заседание на Общото събрание на акционерите на Многопрофилна
болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Заповядайте, г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Имам следния въпрос. В материалите по това Общо събрание на
акционерното дружество искам да попитам за информация по две точки. Едната е Колко е размерът на печалбата на дружеството за 2015 год.? Следващият ми
въпрос, относно промяната на капитала на дружеството. Искам да знам - В каква
посока ще бъде и по какъв начин направено?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважеми г-н Николов,
Общинският съвет е собственик на част от капитала на дружеството и може
да се запознае с материалите. Ако Вие не сте запознати, ще Ви ги изпратим. По
отношение на промяната на капитала на дружеството, водеща роля има основният
акционер, а той е държавата. Тя определя стратегията и изпълнението й във сферата
на здравеопазването. По всяка вероятност на Общото събрание държавата ще
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предяви и ще предложи своите претенции, да го кажем. За Ваше сведение община
Провадия не е внасяла средства в капитала на дружеството. При сформиране на
търговските дружества за бившите окръжни болници е решено да бъдат със
смесено участие – държавно и общинско. Като на общините на база брой население
е разпределен някакъв капитал. Печалбата, честно да Ви кажа, аз не я знам каква е.
Материалите ще Ви ги изпратим, ако трябва на всички съветници, за да ги видите.
Още нещо, предложението ми е г-жа Полизанова да представлява община
Провадия, свързано е с това, че тя е и член на комисия към Националното
сдружение на общините, свързана с лечебните заведения. Има доста информация,
включително от министъра и неговия заместник.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Позволих си да задам тези два въпроса, тъй като с подобен въпрос поисках
да получа информация по време на обсъждането на комисията. Към този момента
също тогава нямаше получена информация за материалите по Общото събрание.
Г-н Филев е прав, че тези материали ги има на разположение, предполагам в
администрацията на дружеството във Варна, но тъй като ние делегираме права на
човек, който трябва да участва в това Общо събрание, тези материали, ако не
бъркам, по закон месец преди провеждането са налични. Учудването ми е, че до
момента не е направено действие, по което общинска администрация, най-малко
лицето, което ще присъства на това събрание, да ги разгледа материалите. Освен
това, почти всяка година, ако не се лъжа, се провежда Общо събрание и стават тези
отчети. Г-н Бисер Денев и той спомена, че участието на общината е 1,6 %, ако не се
лъжа, което е пренебрежимо малко и ми е интересно – Има ли вариант, в който
например общината да излезе като акционер и да не се занимава? Ние нямаме
направени разходи т.е. не сме направили някакви вноски и т.н., но има някакви
разходи. Затова исках също да попитам - Имаме ли някакъв интерес от това участие
и някой задължава ли ни да участваме там? При положение, че явно няма никаква
заинтересованост от участието ни в това дружество.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважеми г-н Николов,
Само ще добавя, че в материала, който Ви е раздаден е записано, че
материалите на Общото събрание са на разположение на акционерите в
управлението всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Ако наистина можем да ги
вземем, ние ще ги предоставим на общинските съветници. Ще ги поискаме от
административното ръководство на МБАЛ „Св.Анна”. По отношение, дали имаме
интерес общината да е акционер в това дружество? Ще изразя лично мнение,
защото собственикът, пак казвам, е ОбС, на малкото участие. Една голяма част от
нашите съграждани се лекуват в „Св.Анна”. Ние я знаем, като Окръжна болница.
През годините назад, близо петнадесет години, в които съм в течение на работата,
нееднократно ръководството на дружеството е искало от акционерите средства за
погасяване на стари задължения, на загуби. Ние такива средства не сме превеждали.
Нямам информация и някоя от общините да е превеждала, включително и община
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Варна. Но за интереса, смятам, че имаме интерес, защото капиталът-сградният
фонд, материалният актив на дружеството е много голям. Ако някой ден се стигне
до ликвидация или до закриване и разпределение на имуществото, нещо ще
получим.
Например на 17.05 беше Общото събрание на „ВиК”-Варна. Печалбата отиде
за покриване на стари задържения, но до 2012 год. ние получавахме всяка година,
като третия по големина акционер, 15 000-20 000 лв., колкото са и разходите за вода
на общината. Смятам, че имаме интерес от участието в подобно дружество.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? 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 №8 – 151
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя Милена Драгиева Полизанова- зам.-кмет на община Провадия за
представител на община Провадия в Общото събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД, което ще се
проведе на 07.06.2016 год. от 11:00 часа в заседателната зала на управлението на
болницата в гр. Варна.
2.Определя следния мандат на Милена Драгиева Полизанова - 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";
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”;
По Шеста точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Седма точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
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По Осма точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Девета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Десета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Единадесета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед
защита на интересите на Община Провадия”;
По Дванадесета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед
защита на интересите на Община Провадия”;
По Тринадесета 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 настоящото решение.
Четвърта точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От заседанието, проведено на 27.04.2016 год. има зададени въпроси от
общинските съветници - Диан Николов и Димо Димов. В началото на заседанието
връчих писмените отговори. Давам думата на кмета на общината за отговори на
питанията.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До г-н Николов-общински съветник в ОбС Провадия
Отговор на питане, зададено на предходното заседание на ОбС Провадия.
Уважаеми г-н Николов,
Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното:
Питанията на общинските съветници постъпват официално в общинска
администрация Провадия с представянето на протокола от предходното заседание,
като неделима част от него в седем дневен срок след провеждане на заседанието.
Общинската администрация Провадия своевременно подготвя съответните
отговори и ги внася в деловодството на общински съвет Провадия. В изпълнение
на чл.104 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет” в
началото на следващото заседание, председателят съобщава за наличието на
писмени отговори и връчва екземпляр от тях на съветница, който е отправил
питането. В изпълнение на ал.1от чл.105 на същия правилник, общинският съвет
изслушва отговорите в края на заседанието.При реализиране на взаимоотношенията
между общински съвет и общинската администрация, ние изпълняваме стриктно
разпоредбите на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет”,
приет от същия общински съвет.
С една дума, да допълня, ако ние своевременно сме готови с отговорите и
преди заседанията на комисиите те бъдат депозирани в ОбС, по преценка на
председателя, могат да Ви бъдат дадени. По правилник се четат в деня на
заседанието. Някои отговори се подготвят бързо. Други изискват доста проверка. В
зависимост от готовността.
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До г-н Димо Владимиров Димов-общински съветник в ОбС Провадия
Отговор на питане зададено на заседание на Общински съвет Провадия на
27.04.2016 г., относно неправилно монтиран тротоарен кран на ул. „Д. Грънчаров“
Уважаеми г-н Димов,
Във връзка с подадената от Вас информация на 27.04.2016 г. за това, че в
гр.Провадия на ул. „Димитър Грънчаров“, преминавайки по тротоара гражданка се
е наранила, спъвайки се в тротоарен кран от южната страна на бившата сграда на
ДЗИ. Незабавно бе извършена проверка на място, от която се установи, че в
действителност пръта на въпросния кран е с около 3-4 см. над нивото на тротоара.
На 28.04.2016 г. е изпратено уведомително писмо с изх. № РД2600-772 до
ръководителя на „В и К - Варна“ ООД Експлоатационно Териториален Район Провадия.
На 14.05.2016 г. в общинска администрация е получено писмо от ръководител
ЕТР-Провадия инж.М.Михова, с което ни уведомява, че кранът е обезопасен.
Стърчащата част е отрязана до нивото на тротоара.”
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми присъстващи в залата,
Има питане до Адвокатска колегия Варна от Ивайло Илиев Илиев - общински
съветник в ОбС Провадия, Адрес: гр. Провадия, ул. „Камчия” № 7, телефонът му е
изписан, с което пита:
Уважаеми г-н председател,
Моля Адвокатска колегия Варна даде становище, относно следния въпрос:
1.Необходимо ли е да се преустанови упражняването на адвокатската
професия, когато адвокатът бъде избран за председател на Общински съвет?
С решение 1-5 по Протокол №1 от 06.11.2015 г. за председател на Общински
съвет Провадия бе избран адвокат Христо Драгомиров Гичев.
Изпълнявайки трудовите си задължения, като председател на ОбС-Провадия,
адвокат Гичев практикува и адвокатска професия, което е несъвместимо с
упражняването на длъжността - председател на ОбС Провадия и е в нарушение
разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т.3 от Закона за адвокатурата. В цитираната разпоредба
е посочено, че не може да бъде адвокат лице, което работи по трудово
правоотношение. Съгласно чл.26, ал. 2 от ЗМСМА, председателят на Общинския
съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат
или са несъвместими с неговото правно положение. Наличието на трудово
правоотношение и упражняване на адвокатска професия е несъвместимо, съгласно
чл. 5, ал. 2, т.3 от Закона за адвокатурата.
Статутът на председателя на ОбС е уреден в чл.25-26 от ЗМСМА. Същият се
избира от ОбС и има правомощията основно да свиква заседанията на ОбС и да ги
ръководи, да представлява съвета пред външни лица и организации. Като
изпълняващ изборна длъжност, председателят на Общинския съвет на общината е в
трудово правоотношение от момента на избора, съгласно чл.86 ал.1 от КТ във вр.с
чл.83 ал.1 и вр.с чл.88 от КТ. Тези разпоредби на КТ уреждат възникване на
трудово правоотношение не въз основа на сключен трудов договор, а въз основа на
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избор за длъжностите, предвидени да се заемат въз основа на избор. Именно такава
е длъжността „Председател на ОбС”, видно от чл.25-26 от ЗМСМА.
Изрично в чл.26, ал.2 от ЗМСМА е посочено, че председателят има всички
права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са
несъвместими с неговото правно положение. Основните права по трудово
правоотношение са правото на възнаграждение, осигуряване по реда на КСО и ЗО,
правото на отпуск, обезщетение, на допълнителни трудови възнаграждения и други
плащания при условията и по реда на Кодекса на труда. Трудовото правоотношение
се потвърждава и от разпоредба на чл.26, ал.3 от ЗМСМА, която изрично
предвиждаща правото на обществено осигуряване и допълнително социално
осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на
здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване,
отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни
трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на
труда и има уточняващ характер относно категорията „всички права по трудово
правоотношение”, упомената в разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗМСМА.
В Чл.22, ал.(1), т.2. от Закона за адвокатурата е регламентирано, че адвокатът
трябва да се отпише от адвокатската колегия при наличие или настъпване на
обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл.5. В допълнение, чл.23,
ал.(1) на същия закон постановява, че адвокатът временно преустановява
упражняването на адвокатската професия, когато бъде избран на длъжност, която е
несъвместима с упражняването на адвокатската професия.
При извършена проверка в регистъра на адвокатите във Варненска адвокатска
колегия към настоящият момент се установи, че председателят на Общински съвет
Провадия адв. Христо Гичев е със статут на практикуващ адвокат, вписан под
номер 1105 в Списъка на действащите адвокати в Република България-2016, Обн.
ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016 г. От направената справка става ясно, че при
встъпването си в длъжност през месец ноември 2015 г., като председател на ОбС
Провадия, адв. Христо Гичев не е изпълнил изискванията на чл.22, ал.1, т.2 от
Закона за адвокатурата за отписване от адвокатската колегия и временно
преустановяване упражняването на адвокатската си професия при наличието на
условия по чл.5 от същия закон.
С уважение: Ивайло Илиев
Това е питането на г-н Илиев. Адвокатската колегия Варна са ми го
изпратили това писмо на имейл, като същевремено аз дадох становище, което е мое
задължение. Ще прочета становището, след което ще помоля г-н Илиев да прочете
решението на Адвокатска колегия Варна.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Не съм го получил протокола.”
Изказване на Христо Гичев
„Не. Ще го получите. Аз съм го получил. Това е вярно с оригинала. Преписизвлечение от прококол-подписан и подпечатан.
До
Председателя на Адвокатската колегия Варна
Становище от адв. Христо Драгомиров Гичев – Адвокатска колегия Варна,
служебен адрес: гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. „Дунав” № 70
Уважаеми г-н председател,
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Във връзка с питане от Ивайло Илиев Илиев - общински съветник в ОбС
Провадия, относно дали са налице основания за временно преустановяване на
адвокатските ми права, с оглед избора ми за Председател на Общински съвет гр.
Провадия, изразявам следното становище:
С решение №1-5/06.11.2015 г. по протокол №1 на ОбС Провадия, съм избран
за председател на ОбС Провадия, с продължителност на работното време - 4 часа,
съгласно решение №2-16/26.11.2015 г. по протокол №2 на ОбСПровадия на
основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
Статутът на председателя на Общинския съвет е уреден в чл.25 - чл.26 от
ЗМСМА. Същият има правомощия основно да свиква и ръководи заседанията на
Общински съвет и да представлява съвета пред външни лица и организации.
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗМСМА, председателят на Общинския
съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези които противоречат
или са несъвместими с неговото правно положение. Не е налице обаче трудово
правоотношение между общинския съвет и неговия председател.
Трудовото правоотношение е регламентираното в КТ, като такова между
работодател и работник, възникнало по някои от начините посочени в КТ.
Общинския съвет не е работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ.
Законодателят не би приел тези специални норми в чл.26, ал.2 и 3 от ЗМСМА, ако
правоотношението между ОбС и председателя му по своя характер е чисто трудово
правоотношение. В тази връзка следва да се посочи и че съгласно чл.29а от
ЗМСМА, Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се
подпомага и осигурява от Общинската администрация. Тълкувайки разпоредбите
на чл.29а и чл.26, ал.2 и 3 от ЗМСМА се стига до логичния извод, че
правоотношението между Общинския съвет и неговия председател не е трудово
правоотношение по своя характер и правна същност, но за целите на социалното и
данъчното законодателство, специфични области на правото, то е приравнено на
трудово /в т. см. Решение №3244/2006 г. на ВАС - 5 членен състав, както и Решение
№114/29.10.2004 г. на Висш адвокатски съвет/.
Приложение: Извадки от Протокол №1/06.11.2015 г. и Протокол №2/
26.11.2015 г. на ОбС Провадия.
С уважение: Христо Гичев
Тук е протоколът. Ще го прочетете ли г-н Илиев или не?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Реших да не взимам този път думата, но ме принуждават. Колеги, за пореден
път виждате, какво става? Човекът, който иска становище не го получава. Получава
го лицето, срещу което се пише и се иска тълкуване. Така. Както виждате,
Варненската адвокатска колегия тълкува законите, както дяволът чете Евангелието.
Казвам го.Защо? В мен има отговор на Висшия адвокатски съвет. Съжалявам,
че не го взех, защото не мислех тази сесия да взимам думата. В отоговора на
Висшия адвокатски съвет пише, че председателят на ОбС, ако не се ползва по
трудовите правоотношения – отпуски, всичко що се полага по КТ, той има право да
е председател. Но, ако се ползва от тях, той е длъжен да се отпише. Цитирам по
спомен, ако беше тук писмото, щях да Ви го прочета. Той е длъжен да се отпише от
Адвокатската колегия. Защо не съм получил отговор от Варненската адвокатска
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колегия? Все още не знам. Но, ако адв.Гичев ползва по КТ всички права,
преимущества да го кажа, защото ползването на платен годишен отпуск си е чисто
трудово правоотношение. Изрично е казано в ЗМСМА, че председателят по
провоотношение, че провоотношенията на председателя на ОбС са приравнени на
трудови провоотношения. По спомен чл.87 от КТ. По спомен казвам, може и 86 или
87, но мисля, че е чл.87. Е казано, че имаме два вида - налични и безналични. В
случая неговите са безналични - нямат трудов договор, хартиен носител. Той е
избран. Той е назначен по КТ. Не Ви цитирам мои измислици. Чел съм доста
съдебна практика, за да напиша това нещо, което Ви го прочете г-н Гичев.
Съдът, съдията, съдийски състави се произнасят, че е в трудови
правоотношения. Водих разговор с. Как се води? Председател ли е на Варненската
адвокатска колегия? Председателят на Варненска адвокатска колегия. Много, как
да кажа, пристрастно. Направо ми каза, да го кажа с две думи, ми се каза направо,
да си гледам работата.Това е резултатът.Този отговор, който се тълкува. Защо
Висшият адвокатски съвет дава коренно различен отговор? Питам аз. Съжалявам,
че писмото не е тук. На следващото заседание ще го донеса и ще го прочета, защото
тази сесия не исках да взимам думата. Нагледах се, ще Ви кажа на четири, пет
сесии, вече, може би, от началото присъствам, нагледах се на неспазване на
закони.”
Изказване на Христо Гичев
„До настоящия момент сесиите на ОбС са осем.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Осем, няма проблем. На потъпкване на правилници. Просто няма смисъл.
Няма смисъл да си трошим нервите. Относно това, г-н Гичев, писмото, ще следя
дали ползвате, дали се ползвате от придобивките по КТ. В този случай Вие нямате
право. Това го казва Висшия адвокатски съвет. Ако се ползвате, Вие, казвам Ви,
уведомявам Ви, Вие трябва да се отпишете от Адвокатската колегия. Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев
„Ще го прочетете ли протокола или не? Добре. Само да кажа нещо. В самото
становище съм цитирал и решения №3244 от 2006 год. на Върховен
административен съд – 5 членен състав. Хубаво е да се запознаете със самото
решение, както и решение №114/29.10.2004 г. на Висш адвокатски съвет. Мога да
кажа и нещо друго. В област Варна председателят на ОбС се каза Тодор Балабанов,
който е мой колега. В община Дългопол председателят е Злати Златев, който също
е мой колега. В Димитровград – Гергана Кръстева, която също е мой колега. Ще
дам думата на г-н Михалев да прочете протокола от заседанието на Съвета на
Адвокатска колегия гр.Варна, за да не останем в заблуждение. Аз не искам да го
чета.”
Кворум:19 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев излиза от залата.
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
Ще Ви прочета протокола, за който става дума на Адвокатска колегия гр.
Варна
Препис - извлечение
ПРОТОКОЛ №5 от 27.04.2016 г.
На 27.04.2016 година от 16.00 ч. се проведе редовно заседание на Съвета на
Адвокатска колегия гр. Варна.
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На заседанието присъстваха следните основни членове:
1.Мария Николова Димитрова
2.Бердж Масис Хаджолян
3.Георги Аврамов Аврамов
4.Любен Иванов Варнев
5.Ренета Колева Стойчева
6.Тодор Петров Касабов
7.Росен Живков Иванов
Отсъстваха следните основни членове: Юлиян Георгиев Георгиев, Живко
Петков Калев и Кремена Асенова Маринова.
От резервните членове присъстват: Калина Милославова Петрова Милачкова.Отсъстваха следните резервни членове: Георги Борисов Амуджиев,
Мадлен Врамшабух Славова и Митко Няголов Гроздев.
На заседанието присъства адв. Димитър Димов Петров.
Установи се, че е налице изискуемия от закона кворум от членовете на АС,
поради което заседанието е редовно и може да взема решения.
Заседанието се води от секретаря Мария Димитрова.
Протоколът се води от Жана Ковачева - деловодител в АС - Варна.
Заседанието протече при следния дневен ред, обявен в поканата, изпратена до
основните и резервни членове на АС.
………………………………………………………………………………….
12.4 Доклад на адв. Живко Калев по питане вх. № 423/06.04.2016 г. от Ивайло
Илиев Илиев и искане вх. № 404/04.04.2016 г. от Лидия Димитрова и Ивайло
Илиев, относно председателя на Общински съвет гр.Провадия адв.Христо
Драгомиров Гичев.
Адв. Живко Калев запознава АС с изготвения от него доклад.
След проведени разисквания АС единодушно реши:
Прекратява преписка по питане вх.№ 426/06.04.2016 г. и искане вх.№404/
04.04.2016 г.
Мотиви: Съгласно разпоредба на чл.26, ал.2 от ЗМСМА, председателя на
Общински съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези които
противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. Общинският
съвет не е работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ. Също така съгласно чл.
29а от ЗМСМА, Общинският съвет няма самостоятелен щат, неговата дейност се
подпомага и осигурява от Общинската администрация. Тълкувайки разпоредбите
на чл.29а и чл.26, ал.2 и 3 от ЗМСМА се стига до извода, че правоотношението
между Общинския съвет и неговия председател не е трудово правоотношение по
своя характер и правна същност, но за целите на социалното и данъчното
законодателство, то е приравнено на трудово.
Решението подлежи на обжалване от заинтересованото лице пред Висш
адвокатски съвет в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
Председател: /п/ Ю.Георгиев
Протоколчик: /п/ Ж.Ковачева”
Изказване на Дамян Неделчев
„Имам един въпрос - Мога ли да взема отношение към това, което се
говори?”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове,
Уважаеми г-н председател на ОбС,
Ще си позволя да кажа нещо по адрес на колегата, който току-що излезе, в
негово отсъствие, защото започва да става обидно вече поведението му. Според
мен, малко работа сме свършили по същество. Редовно се занимаваме с преценки и
други работи, които не са в полза на гражданите, на ОбС, на общинската
администрация. Не знам, имам чувството, че определено нанасят вреда. На някои
хора, явно, им трябва повечко време да го осмислят това нещо. С тези важни
приказки дотук.
Оттук нататък искам да попитам, бях задал питане за обозначаване на
номерата на улиците, Вие, г-н кмет, бяхте казали, че ще ми се връчи писмено. Още
не съм го получил. Надявам се, че ще се случи. Мисля, че беше не предната, а попредната сесия. Добре. След това искам да споделя нещо.
По време на изминалите празници една група организирани, изключително
активни туристи, бяха в Провадия и в околностите. Посетили са доста от
забележителностите, които са важни за нас и не само за нас, явно. На фона на това,
че по думите на провадийски гражданин, който ги води, те са посетили голяма част
от важните неща в България, са изключително впечатлени от това, което са видели
тук, като изредено - Пробитата скала или Пробития камък, не знам точно как да го
обознача, срещу ж.п. спирка „Равна”, Скалният манастир, крепостта ни и Кара
пещера. Но им е направило неприятно впечатление, това, да кажем, при обиколката
на платото по южния скален венец, не е била почистена, не е била окосена трева, за
да се върви спокойно по пътеката. Освен това, по пътеката към Кара пещера също
не са могли да пътуват или да пристигнат удобно. Същите са изявили учудване, че
общината не намира средства, не знам дали е в прерогативите на общината да го
прави, но съм длъжен да го задам, като въпрос, не намира средства, ако не да
реставрира то да консервира в достатъчно добра степен манастира до спирка
„Равна”.
Въпросът ми е по това, което изложих - Дали община Провадия може да
направи нещо по отношение на реклама от една страна, защото това, което са
видели тези хора ги е изненадало? Ако не е бил провадийския гражданин, който да
ги води, нямало как да получат информация за тези обекти. От друга страна, ще
можем ли да направим нещо за по-лесния достъп на тези обекти, които изредих?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Преди да си задам въпроса, искам малък коментар върху отговора, който
получих от г-н Филев. Аз нямах конкретно питане. Не съм имал мнение, че има
някакво нарушение на процедурата, просто, молбата ми беше по възможност. Да не
останем с грешното впечатление по този въпрос.
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Въпросът, който искам да задам е следния. Касае извършен ремонт на
железен мост, който е срещу ІІ ОУ. Въпросът ми е следният - Там има заложен
бюджет. Как? По какви критерии е определен този първоначален бюджет? Второ,
фирмата изпълнител, коя е? И понеже знам, че там има два проекта, искам да
попитам на база втория проект, който е значително опростен - Фирмата направила
ли е корекция на първоначалната оферта и има ли намаление на стойността, която е
заложена в бюджета за ремонта на този мост?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям. Всъщност, г-н Филев, ще отговорите ли веднага на въпросите
или не? Да, на следващата сесия. Добре.”
Кворум:20 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Тази сутрин, преди сесията, по една от телевизиите, гледайки едно предаване,
разбрах, че в големите общини и области вече блоковете, които се санират има
приключили, готови. В тази връзка искам да питам г-н кмета – Докъде стигна
нашето саниране в нашата община? Аз не виждам да е започнало. В тази връзка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Да, г-н Ивайло Илиев. Заповядайте. В четвърта точка сме –
Питания и отговори на питания на общински съветници.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря. Колеги, целият отговор ето го – Висш адвокатски съвет. Целият
отговор няма да го чета - членовете, статут и т.н. Зачитам Ви последните абзаци.
Председателят на ОбС, който е адвокат няма права по трудово правоотношение,
тъй като тези права са несъвместими с неговото правно положение на адвокат. Той
няма право на трудово възнаграждение, на отпуски, на синдикално сдружаване,
социални придобивки и т.н. Всичко, което се полага по КТ. Председателят на ОбС
има право на възнаграждение, съгласно чл.26 от ЗМСМА, което не е трудово
възнаграждение. Ако адвокатът, председател на ОбС, желае да има всички права по
трудово правоотношение т.е. отпуски, социални придобивки, всякакви видове,
тогава е длъжен да преустанови временно упражняването на адвокатската си
професия, съгласно чл.23 от Закона за адвокатурата. Висш адвокатски съвет.
Виждам г-н Бисер Денев, ако си спомняте неговия случай беше подобен.
Извинявам се, че го намесвам, ако си спомняте по него време, той беше държавен
служител. Да не казвам. Да не Ви обяснявам случая - защо беше освободен от
длъжност, защото знам подробности защо е освободен, затова Ви казвам.
Разбирам, че някои колеги казват, че се занимаваме с глупости. Не, дами и
господа, върховенство на закона. Няма ли върховенство, за какво са ни тези закони?
Всеки си прави каквото си иска? За какво говорим? За какво сме се събрали тук?
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Иначе сме като една шайка бандити. Много приказваме, имаме закони, а никой не
спазва законите. Ето, това е. Ето, г-н Гичев, Висш адвокатски съвет казва, че Вие
нямате права. В случая, ползвате ли се от тези облаги от Кодекса на труда, Вие
трябва да се отпишете. Аз ще следя четири години дали ще си вземете отпуск или
някоя придобивка, която се полага по КТ. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще Ви бъда много благодарен да ме следите дали спазвам законите. Поне,
ще има някой, който да ме следи. Благодаря. Други питания има ли на общински
съветници? Да, заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Питането ми е към общинска администрация. Защо в града продължават да
се опъват кабели на кабелни оператори? Преди години имаше цели преписки през
строителен надзор, принудително премахване и в момента е ужасно. Говоря за
частта от центъра надолу, църквата на долния край. Ако слезете при подлеза между
Сухата чешма и І ОУ. Подлезът, който е – ако го видите за какво става въпрос.
Какви снопове от кабели са навити. Ще Ви стане лошо. Въпросът ми е – Защо
общинска администрация не упражнява контрол? Ще упражни ли контрол, за да се
премахнат тези незаконно поставени кабели? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници има ли? Г-жа Драгнева, не е ли
питане? Становище.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважеми г-н кмет, зам.-кметове,
Колеги, присъстващи в зала 119,
Искам само да направя едно изказване по отношение на въпроса на д-р
Неделчев. Културноисторическите обекти – Кара пещера и Пробитият камък не
мога да ги коментирам, но по отношение на състоянието на Крепост „Овеч” ще
кажа две изречения. От, може би, месец, по програма „Клио” са назначени двама
човека, които се грижат за състоянието на крепостта. Аз съм свидетел, че всеки ден,
когато, разбира се, времето позволява, знаем, че месец май беше дъждовен, всеки
ден тези хора косят горе на крепостта. Знаете, платото е голямо. Къде е отишла тази
група, може би, наистина е попаднала на място, където има трева, но крепостта се
поддържа ежедневно. Още повече, че и на входовете има назначени хора.
Съжалявам за впечатлението, което е направила крепостта, още веднъж, мога да
свидетелствам, че крепостта се поддържа ежедневно. А по отношение на рекламата
също, мисля, че се грижим, Историческият музей, се грижи да има добра реклама
на крепостта.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници има ли? Преминаваме към точка
пет.”
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Пета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От заседанието, проведено на 27.04.2016 г. има зададени въпроси от г-н
Петър Милчев и г-жа Кадрия Мехмед. С вх.№423/28.04.2016 год. и
вх.№432/05.05.2016 год. в деловодството на ОбС Провадия от г-н Димо Иванов
Петров с постоянен адрес гр.Провадия, ул.”Козлодуй” №5 са получени по
електронната поща питания за заседанието на ОбС през месец май. Те бяха
изпратени до кмета на община Провадия по компетентност.
В началото на заседанието не съм връчил писмените отговори. Нямаше ги
гражданите тук, но ще дам думата на кмета на община Провадия да прочете
писмените отговори.
Отговорите са три, доста са дълги, между другото, ако искате да не бъдат
прочетени, те ще бъдат оставени в деловодството на ОбС Провадия и всеки от
заинтересованите може да си ги получи. Съгласни ли сте така да го направим?
Съгласни сте. Нека да го подложим на гласуване. Който е съгласен, моля да
гласува. Който е „за”. 19-„за” Да, ще ги включим и към протокола от заседанието.
Г-н Петър Милчев влезе в залата. Тъкмо навреме. Г-н Милчев, изчакайте
малко да Ви връча писмения отговор.
След гласуването „за” -19, „против”-0, „възд.се”-0. Отговорите на кмета на
питанията на гражданите да бъдат включени към протокола, който се обявява на
страницата на община Провадия.”
Общинските съветници гласуваха предложението отговорите на кмета на
питанията на гражданите да бъдат включени към протокола и от общо 19 с 19 гласа
„за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Писмени отговори от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия на
питания на гражданите г-н Петър Милчев, г-жа Кадрия Мехмед, г-н Димо Петров.
Уважаеми г-н Милчев,
В отговор на Вашето питане, Ви информирам за следното:
1.Според Вашите думи в понеделник, 25.04.2016 г., във Варна се е състояла
среща на Министъра на младежта и спорта с кметовете на общини от Варненска
област, като на тази среща е нямало представител на Община Провадия. За подобно
събитие в общинска администрация Провадия не е получавано писмо или покана за
участие. След проведен разговор с областна администрация Варна бе установено,
че на 25.04.2016 г. не е планирана и провеждана среща с Министъра на младежта и
спорта.
В област с административен център Варна е изграден Областен
консултативен съвет „Младежки дейности и спорт“, в който община Провадия има
свой представител. Съставът на този съвет се определя със заповед на областния
управител. На 26.02.2016 г. се състоя заседание на Областния консултативен съвет
„Младежки дейности и спорт“, на което присъства и представителят на община
Провадия. Министърът на младежта и спорта взе участие в заседанието на съвета,
като запозна присъстващите с Проектозакона за спорта и новите моменти в него.
Новият закон ще дава по-големи възможности на кметовете на общини и
областните управители по отношение на финансирането на масовия спорт. Ще
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бъдат въведени и нови изисквания към спортните клубове, ще има нови моменти в
сроковете и възможностите за ползване и инвестиции в спортната инфраструктура.
2.Община Провадия има спортен календар за 2016 г., който е качен на
електронната страница на общината. Календарът е съставен на база на
представените от всички общински спортни клубове и туристическото дружество
годишни програми за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност през
2016 г.
3.Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, в чл.4, ал.1 е
записано следното: „Държавата насърчава развитието на физическото възпитание и
спорта, като: 1. признава заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм за
вътрешно присъща потребност и право на всички български граждани да
поддържат и усъвършенстват своите двигателни възможности;”
В глава Пета на същия закон, в чл.30, ал.1 законодателят е посочил че:
„Физическото възпитание, спортът и социалният туризъм са основа за укрепване на
здравето и физическата годност на нацията и се поощряват и подпомагат от
общините и държавата.”
А глава Пета „а“ в Закона за физическото възпитание и спорта е посветена
изцяло на социалния туризъм. Да, туризмът не е спорт, но законодателят
разпорежда подпомагането му и в този смисъл се подпомага и туристическото
дружество, като форма на социален туризъм.
Финансовото подпомагане на туристическото дружество се осъществява
според глава трета. Методика за разпределение на средствата от общинския бюджет
за подпомагане дейността на спортните организации и туристическите дружества
на Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации и туристическите дружества в община Провадия.
Уважаема г-жо Мехмед,
Във връзка със зададените от Вас въпроси Ви уведомявам следното:
По отношение на първата група от въпроси относно наличие на корупционна
схема в Община Провадия и предоставяне на достъп до лични данни на децата от
детските градини:
В Община Провадия още през 2012 година са въведени антикорупционни
процедури съобразно които са вменени задължения на служители в общинската
администрация за предприемане на определени действия за предотвратяване на
злоупотреби. Отделно от това служителите и цялото ръководство на Община
Провадия предприемат необходимите действия при постъпване на информация от
граждани или други институции при наличие на съмнения за корупционни
практики. Създадената организация и въведените правила за работа на служителите
в Общинска администрация - Провадия ми дават основание да Ви информирам, че в
Община Провадия няма създадена корупционна схема. По отношение на зададения
от Вас въпрос, относно начина за предоставяне на лични данни на деца от детските
градини Ви уведомявам, че служителите на Общинска администрация - Провадия
не са предоставяли лични данни на децата от детските градини. В тази връзка
считам, че следва да бъде отбелязано, че Община Провадия е администратор на
лични данни и са разработени процедури свързани със защита на личните данни на
всяко лице чрез систематизирана обработка на данните, непозволяващи
разкриването им по нерегламентиран начин.
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По отношение на втората група от въпроси, относно цветовете на автобусите,
които са обслужвали вътрешноградския транспорт на територията на гр.Провадия:
До 10.06.2010 година въз основа на договор сключен между Община
Провадия и „Провадия - Автотранспорт” ЕООД с подизпълнител ЕТ „Сева 70 Станчо Йорданов” е изпълняван вътрешноградски транспорт на територията на гр.
Провадия. Транспортните средства, с които е изпълняван общественият превоз на
пътници, включително и вътрешноградски линии, са както следва:
- Транспортни средства собственост или ползвани на различни правни основания
от „Провадия - Автотранспорт” ЕООД:
№ по ред
Марка
Цвят
Peг.
номер
на
превозното средство
1
В 1688 НМ
Мерцедес Спринтер
Червен
2
В 6253 РТ
Кинг Лонг ХМК 6886ХБ2 Бял
3
В 2504 ВВ
Мецедес Спринтер
Червен
4
СА 0796 СК
Ман Лионе Коач
Сив
5
В 6741 КХ
Чавдар 11 М3
Основен цвят - син,
допълнителен цвят - бял

6

В 6542 СТ

7
8
9

В 2534 НК
В 7703 РХ

10

В 3228 КВ

В 7698 РХ

Мерцедес Спинтер
ЦДИ
Ивеко 35 С11
Мерцедес 518
Спринтер КА43
Мерцедес 518
Спринтер КА43
Ютонг ЗК 6100 X

411 Бордо
Бял
ЦД Бял
И
ЦД Бял
И
Основен цвят - син,
допълнителен цвят - жълт

- Транспортни средства собственост или ползвани на различни правни
основания от ЕТ „Сева - 70 - Станчо Йорданов”:
№ по
ред

Марка

Цвят

Рег. номер на
превозното средство
В 0672 KT
Фолксваген ЛТ 35
Бял
1
2
В 0118 КН
Мерцедес Спринтер ЦДИ Бял
3
В 7190 РС
Фолксваген Крафтер 2.5 Червен
ТДИ
В периода от 11.06.2015 година до 20.04.2016 година общественият превоз на
пътници е извършван отново от „Провадия - Автотранспорт” ЕООД, но с
подизпълнител „Ани Транс - Иван Иванов” ЕООД
Транспортните средства, с които е изпълняван общественият превоз на
пътници, включително и вътрешноградски линии, са както следва:
-Транспортни средства собственост или ползвани на различни правни основания от
„Провадия-Автотранспорт” ЕООД:
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№ по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Марка
Рег. номер на
превозното средство
В 1688 НМ
Мерцедес Спринтер
В 6253 РТ
Кинг Лонг ХМК6886ХБ2
В 2504 ВВ
Мецедес Спринтер
СА 0796 СК
Ман Лионе Коач
В 6741 КХ
Чавдар 11МЗ
В 6542 СТ
В 2534 НК
В 7703 РХ
В 7698 РХ

Мерцедес Спинтер 411
ЦДИ
Ивеко 35 С11
Мерцедес 518 ЦДИ
Спринтер КА43
Мерцедес 518 ЦДИ
Спринтер КА43

Цвят
Червен
Бял
Червен
Сив
Основен цвят - син,
допълнителен цвят - бял
Бордо
Бял
Бял
Бял

- Транспортни средства собственост или ползвани на различни правни основания от
„Ани Транс-Иван Иванов” ЕООД:
№ по ред

1
2

Марка
Рег. номер на
превозното средство
В 9696 СХ
Форд Транзит
В 9383 СХ
Ивеко 49-10

Цвят
Бял
Основен цвят - бял,
допълнителен цвят
тъмно син

На 21.04.2016 година, в резултат на проведена обществена поръчка по реда на
Закона за обществените поръчки, между Община Провадия и „Лъки Транс БГ”
ЕООД, са сключени два договора за възлагане на обществен превоз на пътници по
транспортната схема на община Провадия. Транспортни средства собственост или
ползвани на различни правни основания от „Лъки Транс БГ” ЕООД:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Рег. номер на
превозното средство
В 4032 РР
В 0685 СК
В 5193 СС
В 9285 СМ
В 9108 СМ
В 9606 КК
В 9604 КК
В 0684 СК
В 5192 СС
В 8602 НА
В 4977 РТ
В 4929 НА
В 9616 КК
В 9597 КК

Марка
Мицубиши Маратон
Мицубиши Маратон
Мицубиши Принцес
Даф Ван Хол
Скания Иризар
Форд Транзит
Форд Транзит
Мицубиши Маратон
Мицубиши Принцес
Мицубиши Маратон
Лаг
Мерцедес
Форд Транзит
Форд Транзит

Цвят
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
Бял
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По отношение на третата група от въпроси относно намаляване на средствата
за представителни разходи на кмета на Община Провадия с цел изграждане на
естакада между първия и втория етаж на старческия дом:
Сградата, в която се помещава дома за възрастни хора с физически
увреждания в гр.Провадия действително не е адаптирана за потребителите на
предоставяните социални услуги, т.к. същата е била изграждана с друго
предназначение. По експертната оценка на специалисти достъпът на потребителите
обитаващи вторият етаж от сградата би могъл да бъде решен чрез изграждане на
подвижна платформа, която да бъде монтирана върху по-голяма част от
стълбището или отвън до сградата, като се осигури вход към втория етаж.
Поставянето на подобен вид съоръжение изисква инвестиция в размер далеч над 2
000,00 лева. Отделно от горепосоченото със Заповед № РД01 - 1847 от 30.12.2015
година на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е спряно
настаняването на потребители в Дом за възрастни хора с физически увреждания гр. Провадия, считано от 01.01.2016 година. Преустановяването на прием на нови
потребители е свързано и с провежданата социална политика на национално ниво с
цел деинституционализация на възрастните хора чрез предоставяне на нови
социални услуги в среда по-близка до семейната, поради което и считам, че към
настоящият момент не е целесъобразно извършването на допълнителни разходи с
цел адаптиране на съществуващите помещения в дома за хора с увреждания.
Отговори на въпросите на г-н Димо Петров
1.От кога не се плаща данък в отдел „Местни данъци и такси“ при Община
Провадия за проектираната улица с дължина от 33 метра и широчина от 3 метра от
парцел №ХVІ в кв.126 по плана на гр.Провадия?
На основание чл.10 ал.2 пр.първо от ЗМДТ не се облагат с данък поземлените
имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и
железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии.
2.В случай, че не се плаща данък още от декларирането на имота от
13.11.2007, моля да обявите публично колко пари е изгубила Община Провадия за
неплатен данък на проектираната улица с дължина 33 метра и широчина от 3 метра
от парцел №ХVІ в кв. 126 по плана на гр.Провадия?
Община Провадия не е изгубила никакви пари.
3.Колко
е данъка
на от
проектираната
улица
с дължина
от 33
и широчина
На основание
чл.11
ЗМДТ данъчно
задължени
лица
са метра
собствениците
на
от
3 метра отс парцел
в кв.126
по плана
гр.Провадия
за 2016
И кой
ще
облагаеми
данък №ХУ1
недвижими
имоти.
На наоснование
чл.14
от год.
ЗМДТ
всеки
го
плаща, аз подава
или Михаил
Димов за
Иванов?
собственик
декларация
облагане с годишен данък върху недвижимите
имоти. Служителят в общинска администрация проверява подадените декларации.
Данъкът по чл.14 ал.1 и 4 определя от служител на общинската администрация по
местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото
лице или на негов законен представител. Съгласно чл.10, ал.1 от ЗМДТ, с данък
върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната
сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и
селищните образования, както и поземлените имоти извън тях, които според
подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 ЗУТ. Разпоредбата
на чл.10, ал.1 ЗМДТ установява общ принцип на облагане на недвижимите имоти.
Изключените от данъчна тежест отделни категории имоти са лимитативно изброени
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от законодателя в разпоредбите на чл.10, ал.2 и ал.3 и чл.24 ЗМДТ. Статутът на
описания имот е улица и на основание чл.10 ал.2 пр. първо от ЗМДТ не се облагат с
данък поземлените имоти, заети от улици.
4.Кой и кога ще окоси тревата на ул.“Инж.Петър Моллов“ в гр.Провадия?
Косенето на тревните площи се извършва с приоритет на места за обществено
ползване-училища, детски градини.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 10.20 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 №440
решение №8-146
№

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
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №442
решение №8-147
№

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
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №446
решение №8-149
№

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
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №453
решение №8-150
№

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
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №455
решение №8-151
№

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
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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