П Р О Т О К О Л № 12
Днес, 14.10.2016 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димитър Тунчев Димитров
7. Димо Владимиров Димов
8. Елина Георгиева Димитрова
9. Ивайло Илиев Илиев
10. Иво Райчов Гочев
11. Йордан Иванов Михалев
12. Капка Ангелова Радева
13. Кръстю Василев Кръстев
14. Лидия Николаева Димитров
15. Милена Иванова Драгнева
16. Мустафа Али Ибрям
17. Наталина Младенова Златева
18. Стоян Добрев Гигов
19. Христо Драгомиров Гичев
20. Хюсни Осман Асем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е двадесет общински съветници. Общинският съветник
Хюлия Ахмедова Мустафова не присъстват на заседанието. Г-жа Хюлия Ахмедова
Мустафова е информирала в деловодството на ОбС и е подала писмено уведомление
за отсъствието си на днешното заседание с вх.№730 от 13.10.2016 год. Причините за
неявяването си на днешното заседание. В качеството си на съдебен заседател в
Окръжен съд град Варна е задължена да присъства при провеждане на НХОД
№279/2015, насрочено от 9.00 ч. до 12.00 ч. в Наказателна зала -1.
Откривам дванадесетото заседание на ОбС Провадия, което е извънредно и е
свързано със заповед №№РД-16-7706-206/05.10.2016 г. на г-н Стоян Пасев-областен
управител на област с административен център Варна. Предлагам заседанието да
протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Вземане на решение във връзка със Заповед №РД-16-7706-206/05.10.2016 г.
на Стоян Пасев-областен управител на област с административен център Варна,
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относно върнато решение №11-196 обективирано в протокол №11 от заседание на
ОбС Провадия, проведено на 21.09.2016 г. / вх.№710
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Илиев, заповядайте. Аз също ще
направя предложение.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Добро утро, колеги. В дневния ред предлагам, като точка едно от дневния ред,
да бъде разгледано мое възражение с вх.№703 от 29.09.2016 год. за некоректно
изготвен протокол. Тази сутрин Ви го раздадоха. Това се случи след разговор с
председателя на ОбС Провадия. Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев
„Тъй като г-н Илиев пропусна да каже нещо, аз ще го допълня. Бих искал това
възражение да бъде включено в дневния ред и след това да бъде включено, като точка
първа от дневния ред. Нали така, г-н Илиев? Понеже не е включено в поканата.
Предлагам го аз да бъде включено в дневния ред и съответно предложението на г-н
Илиев да бъде разгледано, като точка първа от дневния ред.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нека да гласуваме предложенията. Първото предложение ще бъде следното:
Да включим в дневния ред възражение с вх.№703 от 29.09.2016 год. от общинския
съветник Ивайло Илиев Илиев и същото да бъде разгледано в първа точка от дневния
ред. Който е съгласен да бъде включено самото възражение в дневния ред. Да,
извинявам се, аз не Ви дадох думата, заповядайте г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Искам само към докладна №710, не знам дали не е редно, да бъде променено от
„Предвид изложеното предлагам следния проект за решение.” на „Предвид
изложеното след обсъждане предлагам …”, както са всички останали докладни
„Предвид изложеното след обсъждане предлагам следния проект за решение.”
Просто да има част за обсъждане. Не едно решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, нека юристите да кажат, аз няма да казвам нищо.”
Изказване на Димо Димов
„Ще Ви кажа доводите ми какви са. В чл.45 от ЗМСМА, ал.4 казва „Областният
управител упражнява контрол по законосъобразността на актовете на Общинските
съвети освен, ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразни
актове за ново обсъждане в ОбС или да ги оспори в съответния административен
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съд.” Притеснява ме да не минем – „Хайде да не го обсъждаме и хоп.” Затова
предлагам да се поправи „след обсъждане”.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Мога да се обоснова, защо е така решението. Аз не мога да променя
решението, затова съм сложил в докладната точно така решението.”
Изказване на Димо Димов
„Това не е решението. Това е преди решението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предвид изложеното предлагам следния проект за решение. Както знаете в
самия дневен ред има нещо друго, което явно трябва да се изясни, че при самата
докладна се дава думата на вносителя и на общинските съветници за предложения.
То може да бъде изменено, да бъде променено и ние ще прегласуваме и това
решение. Нали така?”
Изказване на Галина Георгиева-юрист на ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
На първо място, съдържанието на докладната следва да бъде обсъдено след
приемане на дневния ред. Това е процесуално. По отношение на съдържанието на
изречението „след обсъждане” също е ненужно да бъде включено. Ако бъде
включено, няма по никакъв начин да въздейства. Обсъждането и мотивите, всъщност
мотивите, които са резултат на обсъждането, са задължителен елемент, определящ
законосъобразността на всяко решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Мустафа Али, заповядайте.”
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Колеги, аз мисля, че няма смисъл даже да коментираме предложението на
колегата. Всеки е прав, когато тълкува правилника. Но за една думичка да добавим
„обсъждане” и да го обсъждаме дали да попадне в докладната или не, просто е
излишно. След като има предложение на общински съветник, то е редно да се
гласува. Аз мисля, че е нормално да се добави една думичка „обсъждане”.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други допълнения и предложения има ли? Няма. Нека да гласуваме. Г-н
Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
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Предложението ми е свързано, то е обвързано и с възражението ми, защото в
предложената докладна от председателя Гичев пише: ”Приема повторно решение
№11-196, обективирано в протокол №11.” В протокол №11 е посочено, само
секунда.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев”
Изказване на Ивайло Илиев
„Само секунда.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само секунда аз да кажа нещо. Дайте да гласуваме дневния ред.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Правя предложение. Нали трябва да си обоснова предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Във въпросния протокол е посочено, че отказвам да гласувам. Приели са
решение с 10 гласа. Казвам с 10 гласа решение еди-кое си. След това напускам
заседанието и след една минута се връщам. Възражението ми е свързано точно в тази
точка. Подобно решение не е приемано. Този текст не е приеман на сесията,
предходната сесия. Всеки може да го види, да го чуе, по-точно, от аудиозаписа. След
като не е приемано това решение, защо трябва да приемаме повторно? Това решение
не е приемано. Предлагам проекта за решение на въпросната докладна да е: ”След
обсъждане и приемане на решение по докладна №667. Точно така. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на юристите да обосноват решението защо така е написано.
Съгласни ли сте или? Във връзка с изявлението на г-н Илиев. Аз мога да го обоснова,
но няма да ми позволят общинските съветници.”
Изказване на Галина Георгиева-юрист на ОбС Провадия
„Не разбрах добре за какво става дума, но отново до кажа, че преди да е приет
дневния ред не следва да бъде обсъждано съдържанието на докладните с всички
други предложения. Да, промяна на наименованието на точката в дневния ред, така
ли? Добре, дневния ред гласуван ли е?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не е гласуван дневния ред. Това се опитвам да обясня на г-н Илиев, но няма
разбиране.”
Изказване на Галина Георгиева-юрист на ОбС Провадия
„След като не е гласуван дневния ред, първо, следва да гласуват всички
дневния ред и едва тогава да се обсъжда съдържанието на докладната и другите
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елементи от нея. Това на първо място. На второ място, изцяло е възпроизведен текста
на закона. Дали е прието или не предходно решение към настоящият момент е без
значение, защото областният управител го е върнал твърдейки, че има
незаконосъобразност. С настоящото гласуване порокът, който съществува или не, ще
бъде отстранен. Законът казва – повторно да бъде прието, да бъде изменено и да бъде
отменено. Друга хипотеза няма. Добре. Да бъде потвърдено ли е казано? Сега ще го
прочета. Аз не го нося. Това, което Вие казахте е съвсем правилно – той може да
върне незаконосъобразен акт. Незаконосъобразен акт е всеки акт, на който му липсва
кой да е елемент, определящ законосъобразността. В случая - гласуването, колко
човека, кворумът, това са всички елементи, които определят незаконосъобразността.
Т.е. съвсем правилно е върнато решението. Не казвам, че е прав областният, казвам,
че това е основанието. След което възможностите на ОбС са точно определени –
отмени, измени и приеме повторно върнатият акт. Друга възможност няма. Не знам
дали това е отговорът на въпроса Ви, понеже казах, че не съм убедена колко
правилно съм го разбрала. Според Вас, каква хипотеза трябва да бъде изписана тук,
за да мога да отговоря? Това няма никакво значение. Сесията е свикана.Аз исках да
кажа какви са възможностите на ОбС. Те са три - приемане на повторно върнатият
акт, отмяна или изменение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Парушев, заповядайте.”
Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз искам да направя лек коментар без да давам конкретно предложение. По
смисъла, на това, което е направил областният, аз разбирам, че той връща докладната
записка предвид на това, че няма яснота за начина на гласуване. Тъй като там са
записани – присъствали 11, „за”-10, „против”-0, „възд.се”-0. Аз считам, че това е
мотива за връщане на тази докладна. Оттук нататък просто апелирам към колегите и
към всички да проведем едно заседание, в което да има възможност всеки един от
нас, който желае да се изкаже по тази докладна, която е била в първичен вид, след
което да пристъпим към гласуване. Колкото повече задълбаваме в тези членове,
казуси и т.н. мисля, че повече се объркваме. Това е. Просто да проведем едно
нормално заседание. Имаме налични юристи вече. Ако имаме някакви въпроси към
тях, да ги зададем. Да обсъдим докладната и да прегласуваме. Като предварително,
още веднъж, да се каже ясно и категорично - какво ще гласуваме? Потвърждаване на
предно решение или разглеждаме докладна във вида, в който е била внесена и се
произнасяме по нея. Това е, което просто искам да бъде изяснено, преди гласуването.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли? Няма. Предлагам да включим в дневния ред
възражение с вх.№703 от 29.09.2016 год. от общинският съветник Ивайло Илиев
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Илиев и същото да бъде разгледано като първа точка от дневния ред. Който е
съгласен да го включим в дневния на заседанието, моля да гласува. Който е „за” - 15,
„против” - 1, „възд.се” - 4. Приема се да бъде включено в дневния ред.
Подлагам на гласуване предложението възражението с вх.№703 от 29.09.2016
год. да бъде включено, като първа точка от дневния ред. Който е „за”, моля да
гласува. „За” - 15, „против”- 2, „възд.се”- 3. Приема се. Предлагам заседанието да
протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Вземане на решение във връзка с възражение с вх.№ 703 от 29.09.2016 г. от
общинския съветник Ивайло Илиев Илиев.
2.Вземане на решение във връзка със Заповед №РД-16-7706-206/05.10.2016 г. на
Стоян Пасев-областен управител на област с административен център Варна, относно
върнато решение №11-196 обективирано в протокол №11 от заседание на ОбС
Провадия, проведено на 21.09.2016 г. / вх.№710
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Вземане на решение във връзка с възражение с вх.№ 703 от
29.09.2016 г. на общинския съветник Ивайло Илиев Илиев
а/№703-Възражение от Ивайло Илиев Илиев-общински съветник, относно
некоректно изготвен протокол №11/21.09.2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища и изказвания по това възражение има ли? Г-н Илиев, заповядайте.
Само да вметна, че аз също изслушах записа на протокола. Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, след като се запознах с изготвения протокол от злополучната сесия се
натъкнах на нещо, което, бих казал, ме учуди. В протокола се е появил един текст,
който въобще не е изчетен на микрофон. Става въпрос за решение №11-196 по
докладната, с която искаме прекратяване на правомощията на председателя на ОбС
Гичев. Там е отразено, че общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в
залата при гласуването на проекта за решение по докладна записка 667, но отказва да
гласува. Но отказва да гласува – повтарям. Не съм отказвал да гласувам. След това
общинските съветници гласуваха проекта за решение по докладна записка 667,
отразено е броят на гласуваните 0 гласа „за”, 10-„против”, 0-„възд.се” и общинските
съветници приеха следното решение. Показвам Ви го, как е направен протокола. Това
е решението. Това решение, подобно решение не е казвано, не е изчитано по време на
сесията. След като се гласува, всички бяхте тук, стоях до Галя Тунчева, по време на
гласуването напуснах. Така ли беше?”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изчакайте, нека да има ред в залата. Нека да се изслушваме.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Само да довърша, да. Разбира се, коректен. Казах Ви, че изчаквам да си
оттегля докладната. Така ли беше? Така беше. Бях в залата, разбира се. Не отричам.
След това, за да не се отчете моят глас, напуснах залата, изчаках пред вратата и
влязох, за да си оттегля докладната. Така ли беше? Разбира се, по време на
гласуването бях тук, но. Момент, момент да уточним. По време на гласуването бях
тук и напуснах в момента, в който ме попитахте дали ще гласувам. Казах, че. Така е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
”Г-н Илиев, аз предлагам.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Моля, не ме прекъсвайте да довърша изказването си. Подобно решение
изчетено ли е на микрофон? Г-н председател, може ли да ми се пусне микрофона.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз не съм го спирал микрофона, извинявайте много, но.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Аз чувам как спират тонколоните.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Хайде да не превръщаме днешното заседание в цирк.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н председател, подобно решение изчетено ли е на микрофон? Моля, да
отговорите.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, аз отсъствах от залата по причините, които казах и заявих в
предходното заседание. Не присъствах в залата.”
Изказване на Ивайло Илиев
„В момента, в който аз напуснах Вие влязохте в залата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„До момента, в който Вие гласувахте решението. До тогава. В момента, в който
Вие тръгнахте да гласувате решението, аз напуснах залата и бях пред залата.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н Гичев, в момента, в който аз напуснах залата Вие влязохте в залата.
Подобно решение беше ли изчетено на микрофон?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, предлагам Ви да чуем записа.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Аз мога да дам видеозапис.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да влизаме в един словесен диспут. Нека да прослушаме записа и ще стане
ясно на общинските съветници кой е бил в залата и кой не е бил в залата.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Искам да ми отговорите. Елементарен въпрос. Изчетено ли е на микрофон?”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не мога да Ви отговоря на този въпрос, тъй като Ви казах, че мен ме нямаше в
залата, когато се гласува решението и когато се обявява решението. Но нека да
изслушаме записа.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Аз мога да Ви пусна видеозапис да Ви кажа къде сте били в залата. Добре.
Зам.-председателят, г-н Йордан Михалев, е в залата той беше водещ на заседанието.
Може ли г-н Михалев да ми отговорите подобно решение изчитано ли е на
микрофон? Предлагам в протокола да отпадне - Общинските съветници приеха
следното решение. Решение 11-196 и текста, който е написан към това решение.
Предлагам да отпадне, защото подобно нещо на микрофон не е изчитано. След като
си направих труда да проверя как е написано решението, приетото, се натъкнах на
още нещо. Решение 11-196 по въпросната докладна, във всяко едно решение се
отбелязва броя на гласувалите за, против, възд.се. В това решение няма отбелязан
брой гласували. За да си направя изводи реших да разпечатам предходно решение и
няколко следващи. Във всяко едно решение се отбелязват 14-за, 0-против, 0-възд.се.
Това е решение №11-197. Момент само. №11-198.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, имате още много малко време, за да прекратим.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Момент, момент.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Времето Ви изтича. По правилник имате пет минути.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Решение 11-195. Разпечатка на протокола. Постъпи предложение от г-н Илиев да
бъде прекратена сесията. Г-н Михалев. Председателят на заседанието на ОбС подложи
на гласуване предложението за прекратяване на заседанието на ОбС Провадия и прие
решение 11-195 предложение за прекратяване правомощията на председателя на ОбС.
Приемаме, гласуваме, по-точно, дали да се прекрати, а в самото решение е отразено
съвсем друго. Ето го решението. В тази връзка предлагам протокола да бъде коригиран,
съответно в момента включваме това решение 11-195 да бъде коригиран текста в него,
като от протокола да отпадне текста, с който се приема решение 11-196 текста. Подобен
текст на микрофон не е изчитан. Благодаря. Искам да попитам кой разпореди по този
начин да бъде изготвен протокола. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища има ли? Г-н Тунчев, заповядайте пред микрофона.”
Изказване на Димитър Тунчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кметове,
Уважаеми гости,
Предлагам да прекратим разискванията по първа точка и да я подложим на
гласуване. Стига сме правили циркове тук или нещо подобно.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз ще направя едно предложение. Няколко пъти прослушвах заседанието, тъй
като се води звукозапис. Предлагам същото да бъде изслушано. Кратко е около минута.
Съгласни ли сте? Г-н Тунчев, трябва да гласуваме да прекратим дебатите и да
изслушаме записа.
Който е съгласен да бъде изслушан звукозаписа от предходното заседание на ОбС
в частта му, в която се гласува решението, моля да гласува. Който е „за”. „За” - 20,
„против” - 0, „възд.-се”- 0.
Който е съгласен с направеното предложение на г-н Илиев, на г-н Тунчев да
прекратим дебатите. То всъщност първо Вашето трябва да гласуваме и след това да
прекратим дебатите. Добре, да го изслушаме. Сега да го пусна. Добре. Изслушваме го.
Добре. 51.40 секунди, това е от сесията. Пускам го.”
В залата се пуска звукозапис от заседанието, проведено на 21.09.2016 год. в частта
на гласуването по докладна записка с вх.№667.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, смешно е. Смешно и плачевно е в същото време. Някъде да чухте да се
прочете решение 196 на основание чл.21, ал.1 т.3 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.3 от
Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, ОбС Провадия не приема
проект за решение по докладна записка с вх.№667, относно прекратяване правомощията
на председателя на ОбС Провадия- адв.Христо Драгомиров Гичев във връзка с получено
становище от Висш адвокатски съвет. Някъде да чухте подобно нещо? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев. Заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да попитам - какво сме гласували тогава? Попитах - Какво сме гласували
тогава, след като трябва след всяко изречение да се повтаря какво гласуваме? Веднъж го
гласуваме, после пак ни четат, че това нещо сме решили. Какво сме гласували?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Г-н Филев,
Колеги, първо, искам да зачета - Какво в момента обсъждаме? Моля, в протокола
да бъде коректно отразено, че съм напуснал заседанието на Общинския съвет
Провадия по време на гласуването на докладна записка с вх.№ 667, а не че съм
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отказал да гласувам. Което не е вярно. Да минем по същество. Ако искате, после си
разисквайте протокола в останалата си част, но това е точката, която ние в момента
трябва да разгледаме.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, два пъти по една и съща точка. Това е третият Ви път. Има
предложение на г-н Ивайло Илиев, което трябва да гласуваме, след което ще
гласуваме предложението на г-н Тунчев. Който е съгласен с предложението на г-н
Илиев, ще ми помогнете ли да го кажа, да го формулирате, защото аз не можах да го
формулирам. Заповядайте на микрофон го кажете.”
Изказване на Ивайло Илиев
„От протокола да отпадне текста – решение 11-196. На основание чл.21, ал.1,
т.3 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.3 от Правилник за организацията и дейността на ОбС
Провадия, ОбС Провадия не приема проект за решение по докладна записка с вх.№667,
относно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Провадия-адв.Христо
Драгомиров Гичев във връзка с получено становище от Висш адвокатски съвет. Този
текст да отпадне от протокола.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е за това предложение, моля да гласува.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Момент, момент и още нещо. Да отпадне от протокола, че отказвам да
гласувам. Не съм казвал, че отказвам да гласувам. Това нещо да отпадне също от
протокола. Това ми е предложението. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с първото предложение. Те са две предложения. Добре.
Който е съгласен с предложението на г-н Тунчев за прекратяване на дебатите, моля
да гласува. Който е „за”. „За”- 15, „против”- 1, „възд.се”- 4. Приема се. Прекратяваме
дебатите.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте. Нищо, тръгнали сме, нека да се изказваме всички.”
Изказване на Мустафа Али
„Гласувах „против”, за да мога да кажа защо. Тъй като не ми стана ясно, отсега
нататък - какво да гласувам? Аз за пръв път не чух да се изчете наистина решение10- „против”, 1-„възд.се” и кворумът колко е? Как да гласувам за следващата точка да
кажем или цялостна докладна? Честно Ви казвам, не разбрах. При всяко едно
решение, на всяка една докладна, накрая се изчита 5-„против”, 2-„възд.се”, 13-„за”.
Аз това нещо не чух на записа. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Пуснахме го. Записът го пуснахме. Гласувахме и Вашето предложение. Нали
така? Сега ще гласуваме Вашето предложение. Аз вече и аз се обърках с тези
предложения, като г-н Ибрям. Който е съгласен с предложението, направено от г-н
Илиев, моля да гласува. Който е „за” да отпадне от протокола текста на решение
№11-196 от 21.09.2016 год. на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и и чл.10, ал.1,
т.3 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия, ОбС Провадия не
приема проект за решение по докладна записка с вх.№667, относно прекратяване
правомощията на председателя на ОбС Провадия-адв.Христо Драгомиров Гичев във
връзка с получено становище от Висш адвокатски съвет, както и текста, че г-н Илиев
отказва да гласува да отпадне от протокола. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува. Който е „за”. „За”- 8, „против”- 12, „възд.се”- 0. Не се
приема. Г-н Неделчев, заповядайте.”
Обяснение на отрицателен вот от Дамян Неделчев
„Сигурно в протокола е записано, че съм присъствал на предишната сесия.
Гласувал съм, както съм намерил за редно. Сега пак гласувах. Г-н Илиев, макар и не
на микрофон пита дали сме добре. Може би трябва да ме освидетелстват. Това ми е
обяснението на отрицателния вот. Изглежда не съм добре и трябва да ми се отнемат
правомощията.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Елина Димитрова, заповядайте.”
Обяснение на отрицателен вот от Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Г-н Филев,
Колеги,
Да, г-н Илиев, аз съм добре. Лично ние с д-р Неделчев изказахме отрицателен
вот във Ваше присъствие.За да изкажем отрицателен вот означава, че сте присъствали
в залата и Вие трябва да сте го чули.Ако вече Вие имате някакви други съображения?
Това не е наш проблем. Бяхте в залата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други общински съветници ще изкажат ли отрицателен вот? Предлагам на
Вашето внимание следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
Не допуска поправка на Протокол №11 от 21.09.2016 год. на ОбС Провадия,
относно входирано възражение с вх.№703/29.09.2016 год. от Ивайло Илиев Илиев, в
качеството на общински съветник.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. „За”- 12, „против” - 6 ,
„възд.се” - 2. Приема се решението.”
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Общинските съветници гласуваха проект за решение и от общо 20 с 12 гласа
„за”, 6 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №12 – 222
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
Не допуска поправка на Протокол №11 от 21.09.2016 год. на ОбС Провадия,
относно входирано възражение с вх.№703/29.09.2016 год. от Ивайло Илиев Илиев, в
качеството на общински съветник.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По втора точка от дневния ред на основание чл.11, ал.1 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия” във връзка с чл.24, ал.4 от
ЗМСМА Общинският съвет избира с решение един от заместник-председателите, който
да председателства заседанието на ОбС Провадия или общински съветник.
Аз ще направя предложение заседанието да се води отново от г-н Йордан
Михалев-зам.-председател на ОбС. Други предложения ще има ли? Да, заповядайте, г-н
Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, предвид многото процедурни нарушения на предходната сесия по
време на тази докладна аз ще предложа друг да води заседанието с ясното съзнание,
че няма да се приеме. Предлагам г-жа Лидия Димитрова да води заседанието.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Ще откажа да водя заседанието, защото не съм готова. Нямам готовност да водя
заседанието.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Който е съгласен с предложението, направено от
мен, заседанието по втора точка да бъде председателствано от г-н Йордан Михалевзаместник-председател на ОбС Провадия, моля да гласува. Който е „за”. 19 -„за”,
„против”- 1, „възд.се”- 0. Предложението се приема.”
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 20 с 19 гласа „за”,
1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №12 – 223
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия
реши:
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Заседанието по втора точка да бъде председателствано от Йордан Михалевзаместник-председател на ОбС Провадия.
Заседанието на ОбС Провадия се председателства от Йордан Иванов Михалев заместник-председател на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия, Христо Драгомиров Гичев, заема мястото сред
присъстващите на заседанието общински съветници.
Втора точка - Вземане на решение във връзка със Заповед №РД-16-7706206/05.10.2016 г. на Стоян Пасев-областен управител на област с административен
център Варна, относно върнато решение №11-196 обективирано в протокол №11 от
заседание на ОбС Провадия, проведено на 21.09.2016 г.
а/№710-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно заповед №РД-16-7706-206/05.10.2016 г. на Стоян Пасев-областен
управител на област с административен център Варна, относно върнато решение №11196 обективирано в протокол №11 от заседание на ОбС Провадия, проведено на
21.09.2016 г.
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Колеги, благодаря за избора. Всички Вие сте запознати с решението на областния
управител. Ние в момента сме изправени пред възможността да потвърдим, да
променим или да отхвърлим предходно взето решение. Съответно в началото на
днешната сесия възникнаха предложения и основания дали ще има обсъждане по
същество на тази предходна докладна. Стигнахме до консенсус, че е по-добре тези,
които от Вас желаят да изкажат своето становище да го направят. И така, имате думата
за становище по въпроса. Извинявайте, дамата. Добре, тя се отказа, г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Ще си позволя да поискам от юристите разяснения по два въпроса. Първият ми
въпрос е свързан с процедурата за вземане на решение на присъствие. Въпросът ми е
следния: Ако общински съветник изкаже становище и мнение, че се оттегля при
гласуването на дадена докладна записка, но остане в залата, както в случая в момента е
г-н Гичев и аналогичен случай, който е бил с Ивайло Илиев, как третираме кворума при
тази ситуация? Първият въпрос.
Вторият въпрос ми е свързан с докладната, която в момента разглеждаме и
коментираме. Искам да попитам: Ако на председателя на ОбС са му вменени права да
ползва, които са по същество такива по трудово-правни взаимоотношения, но той не се е
възползвал от тези права, на практика може ли да се счита, че той ползва или не ползва
тези права. Първият въпрос. Под думичката - всички права по трудово-правни
взаимоотношения, какво е тълкуванието? Поисках два въпроса, но ги направих три.
Моля, да ме извините. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Заповядайте.”
13

Изказване на Гергана Николова-юрист на ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Ще започна с процедурата, че когато върви една докладна и се разглежда всички
въпроси трябва да бъдат поставени по същество. Не трябва да бъдат поставени други
въпроси. Също така, искам да кажа и какво е особеното в днешното заседание. Това, че
областният управител връща едно решение, не докладна, както казахте преди това, г-н
Николов, особеното и специфичното тук е, че той го връща на точно определено,
конкретно основание. В случая не му става ясно колко гласове има „за”, „против” и
„възд.се”. Това е основният му мотив. Когато се връща едно решение в ОбС, той не
може да излиза извън тези рамки, които законът дава. Както колегата преди малко каза,
ОбС може да отмени, да измени или да прегласува повторно това решение – да го
потвърди. След като мотивът е бил на областният управител, само проблемът е в
гласовете, това означава, че не може да бъде разисквана по самата докладна. Това е по
процедурата.
По първия Ви въпрос, макар че не е по тази докладна, ще Ви кажа, че заседанието,
което се води на ОбС е в определена зала. Присъстващите общински съветници-това е
кворумът. Никой няма право да казва, че отказва, че се съмнява или, че се оттегля, или,
че се въздържа по някакъв различен начин от гласуването „за”, „против” и „възд.се”.
Наличието на един общински съветник в залата вече прави кворум.
По втория въпрос, макар че моето мнение е, че не трябва да се произнасяте по
съществото на тази докладна, законът приравнява всички права, които председателят на
ОбС получава във връзка с работата, която изпълнява, са приравнени на трудови
правоотношения, като му дава възможност да се ползва от всички права по трудово
правоотношение, включително ползването на платен годишен отпуск, социално
осигуряване, здравно осигуряване, както и обезщетение за неизползван платен годишен
отпуск. Ползването на всички тези привилегии не го прави, обаче, председателят на
ОбС, че осъществява дейност по трудово правоотношение. Напротив, самият
законодател изключва категорично, че това е трудово правоотношение и, че се намира
по трудов договор председателя. Той никога не може да бъде по трудов договор. Аз не
виждам никаква разлика, г-н Илиев, каквато Вие, правите в думичките.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Искам да благодаря за направените разяснения. Ще отворя една скоба, че преди
малко, когато се изказах, лично обясних смисъла и мотива за връщането на докладната
от областния управител. Преди Вас, това означава, че аз съзнавам какъв е мотива на
връщането на докладната и не би следвало да ми се обяснява втори път, тъй като и
въпросът ми не беше в тази връзка. Другото, което ми е малко притеснително. В
предното си изказване просто помолих колегите да имаме възможност да обсъдим тази
докладна. Вие, поне три пъти повторихте и подчертахте дебело, че не е необходимо да
се разглежда тази докладна. Само да се проведе гласуване. Това леко е тенденциозно
отношение и подкрепа на половината, на повече от половината от общинските
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съветници. Ние добре съзнаваме коя е управляващата група и коя е второстепенната
група, но Вие като юристи на ОбС поне не го демонстрирайте, че подкрепяте
определена група. Това просто е молба. Нищо повече.
По отношение на това, присъствието на общински съветници в залата, ще задам
следния въпрос-Мотивът на областния управител, както казахме вече, че няма яснота
по отношение на гласуването, тъй като присъстват 11, гласуват 10 „за”,0-„възд.се” и 0„против”. Кворумът не излиза. Да, това имам предвид, 10-„против”. Кворумът не
излиза. Г-н Ивайло Илиев е заявил, че не желае да гласува. Присъствал е в залата. Той го
е заявил. Чухме го и на микрофон. Въпросът ми е следния сега в момента. Сега пак ще
има гласуване. Кворумът ще бъде 20, 19 ще гласуват. Искам да попитам, г-н Гичев ще
гласува ли? Ако той не гласува, Вие пак ще запишете кворум 20, гласували „за”,
„против” и „възд.се”. Ще бъдат 19. Да очакваме повторно връщане на следваща
докладна. Г-н Гичев е в залата. Казах. По принцип той няма да гласува. Аналогичен е
случая, както с Ивайло Илиев. Преди малко, Вашата колежка каза, че когато общински
съветник присъства в злата той участва в кворума. Секунда. Добре, това не го знам.
Подобна е ситуацията. Това Ви казвам. ”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Гичев.”
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове и зам.-кметове,
Уважаеми общински съветници,
Бих искал да прочета само нещо от ЗМСМА, където се казва следното. Чл.26,
ал.2. Ще го зачета дословно: „Председателят на общинския съвет има всички права
по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с
неговото правно положение.”Аз, като председател на ОбС, не мога да се откажа
писмено, защото отказът ще бъде нищожен. Придобивките, които се полагат на
работещите по трудово правоотношение, а те са: купони за храна, облекло и др., даже
и да се откажа то отказът ми ще бъде нищожен. Ако ги получа, както е и в
становището на Висшия адвокатски съвет, което бе зачетено само в някои части, а не
цялото, тогава вече може би ще вляза вече в трудово правоотношение и тогава аз ще
нося дисциплинарна отговорност пред Варненска адвокатска колегия, ще ми бъде
образувано дисциплинарно производство и може да бъде решено да ми бъдат отнети
правата, като адвокат. Каквото и да е решението, то подлежи на обжалване във
Висшия адвокатски съвет. Доколкото знам, вече има пратено запитване до Висшия
адвокатски съвет, относно моя статут. Другото, което искам да кажа е, че самото
отказване от гласуване означава - „въздържам се от гласуване.” „Въздържам се” стоя в залата. Има кворум в залата, но се въздържам от гласуване. Това е.
Отказването е въздържал се от гласуване.”
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Изказване на Гергана Николова-юрист на ОбС Провадия
„Г-н Николов, във връзка с моето изказване, че било тенденциозно. Искам само да
ме разберете правилно. В конкретния случай говоря. Защото, ако областният управител
беше казал, че липсват мотиви и да върне на това основание решението,тогава съм
съгласна, че можете да си обсъждате колкото искате.”
Изказване на Диан Николов
„Аз пак казвам, персонално, лично аз, добре съзнавам какво се случва. Просто Ви
обърнах внимание, че не е необходимо на няколко пъти да го подчертавате дебело, че в
момента не е необходимо по закон, не сме длъжни да обсъждаме докладната. Това ми е
ясно. Вие няколко пъти го подчертахте това нещо. Преди това помолих, по възможност,
да я коментираме тази докладна, защото благодарение на Вас на предната сесия аз нямах
възможност да разисквам докладната. Вие не присъствахте. Бъркам ли? Бъркам. Вие сте
били в залата на обсъждането на тази докладна? Не. Прощавайте, аз не знам, когато Вие
сключвате договор, като юристи на ОбС, какви Ви са задълженията, но смятам, че едно
от нещата е, което трябва да присъствате на сесия. Както сега, аз имах възможност да
помоля за становище от Ваша страна, както съм го правил винаги, Вие предния път ме
лишихте от тази възможност. Третата възможност беше г-н Гичев, като юрист, но той
имаше отношение към тази докладна и аз към него не мога да си задам въпроса. Това Ви
казвам, просто помолих, днес присъствате-задавам си въпроса. Много добре съзнаваме,
че принципно не е необходимо да се обсъжда тази докладна, а само да се пристъпи към
гласуване, тъй като областния управител това му е мотивът, за да я върне. За
осемнадесети път го казвам. За това просто помолих. Аз съзнавам, да не ми се повтаря
по сто пъти едно и също. Когато преди малко зададох въпросите си не съм попитал
казусът, който разследваме, дали касае приравняваме някого към трудово-правни
правоотношения. Не съм задал такъв въпрос. Аз добре съзнавам, че г-н Гичев, като
председател на ОбС в момента, искането му за отстраняването му от длъжност
председател на ОбС, на база това, което е изложено, не касае ситуацията. Тук
единствено, персонално, аз съм подкрепил тази докладна, единствено за следното нещо.
Той, ако има някакви отговорности по закон те са пред адвокатска колегия и
съответните институции в тази област. Това го съзнавам, но единственото, което ме
притеснява и до някъде подкрепям тази докладна е, че ако той като юрист наистина е в
нарушение и съзнателно го извършва това нещо, означава, че той морално не е такъв, че
да бъде председател на ОбС. Това ми е мотивът, за да гласувам по тази докладна.
Отговорностите му са пред други институции. До тук сме съгласни. Но аз зададох
въпроса по следния начин, защото в отговорът, който е получен от Висша адвокатска
колегия - там е записано, че ако председателят на ОбС иска, има желание да ползва
всички права по трудово-правни взаимоотношения и ги ползва, би следвало да подаде
заявление и време да преустанови дейността си, като адвокат. Затова Ви зададох
въпроса – кои са всички права по трудови правоотношения и дали той ги ползва? Ясно и
категорично. Това ми беше въпроса. Вие не ми отговорихте на този въпрос. Това
попитах.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н кмета.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
На Вашия въпрос дали г-н Гичев ползва правата, които законът му позволява,
мога аз и администрацията да отговорим. Аз Ви казвам, че той не ги ползва. И на
предното заседание на ОбС го казах. Г-н Гичев, като председател на ОбС, не получава
допълнително материално стимулиране, не получава средства за облекло и ваучери за
храна и други, ако някакви придобивки има администрацията по колективен трудов
договор. Това е от компетенцията, моята и на администрацията да Ви отговорим и аз Ви
отговарям ясно и категорично.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Г-н Парушев много добре се изрази, че тази докладна е въпрос на морал. Нали не
си мислите, че ние сме я внесли и се надяваме тя да бъде приета. Разбира се, твърдото
мнозинство от дванадесет гласа ще я отхвърли. Въпрос на морал. Преди малко от
юристите чух, че няма разлика между трудов договор и трудови правоотношения.
Категорично съм против. Тук не говорим за ползване или неползване. Тук говорим дали
има или няма права? Правете разлика. Едно е да имаш и да нямаш права. Друго е да
ползваш и да не ползваш. Огромна е разликата. Само ще Ви зачета едно изречение - Ако
адвокатът, председател на ОбС желае да има, не да ползва, да има всички права по
трудови правоотношения тогава е длъжен да преустанови временно упражняването на
адвокатската си професия, съгласно чл.23 от Закона за адвокатурата. Няма да Ви
убеждаваме. Всички сте запознати с докладната. Тук става въпрос на морал и чест. Това
е. Бяхме свидетели на предходната сесия на невиждани неща. Честно, аз за първи път
виждам подобно нещо. За първи път създадохме прецедент да се гласува, да се включи
нещо в протокол, което въобще не е било прочетено. Честно, аз в този ОбС се
натъквам.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, отклоняване се от темата.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Разбира се. Приключвам, благодаря. Се натъквам на неща, които не мога да ги
възприема. Разберете. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Гичев.”
Кворум: 17 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева, Лидия Николаева
Димитрова и Иво Райчов Гочев не присъстват в залата.
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Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми дами и господа,
Ако ми позволите, аз бих искал да прочета цялото становище на Висшия
адвокатски съвет, а не отделни извадки от него, които са удобни някому и които според
мен, са извадени от контекста на становището. Ще ми позволите ли да прочета цялото
становище? Аз предния път го четох, но общинските съветници, част от общинските
съветници бяха напуснали залата. От него става ясно. Прекрасно написано становище на
Висшия адвокатски съвет. Няма да отнеме много време. Само ще го прочета. Съгласни
ли сте?
До
Ивайло Илиев Илиев
гр.Провадия, ул.”Камчия” №7
Уважаеми г-н Илиев,
В отговор на Вашето запитване, получено във Висшия адвокатски съвет с писмо
по електронната поща на 06.04.2016 год. Ви даваме следното становище:
Статутът на председателят на ОбС е уреден в чл.26 от ЗМСМА.Съгласно чл.26,
ал.2 от ЗМСМА председателят на ОбС има всички права по трудово правоотношение
освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, то
тогава председателят на ОбС няма такива права.
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 и т.н.
Председателят на ОбС има право на възнаграждение, съгласно чл.26, ал.1 от ЗМСМА,
което не е определено като „трудово” възнаграждение. Ако адвокатът-председател на
ОбС желае да има всички права по трудово правоотношение, тогава е длъжен да
преустанови временно упражняването на адвокатската професия, съгласно чл.23 ЗА.
Затова изразяваме становище, че заемането от адвокат на длъжност председател
на ОбС не налага неговото отписване от адвокатската колегия и временно
преустановяване на адвокатската професия, тъй като длъжността председател на ОбС не
е несъвместима с упражняването на адвокатската професия.
Председател на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова
Считам, че въпросът е изчерпан. Това е цялото становище. Считам, че трябва да
бъде прочетено цялото становище, не да правим, да цитираме отделни извадки от
самото становище. Когато изваждаме само извадки от самото становище, то губи своя
смисъл.”
Кворум:20 Общинските съветници Милена Драгнева, Лидия Димитрова и Иво
Гочев присъстват в залата.
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. И той вдига ръка. Заповядайте.”
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Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председателстващ,
Уважаеми кметове, колеги и гости,
За пореден и за последен път ще се обърна към г-н Илиев да прочете
правилника и да знае, че не може да става хиляда пъти. Има право на въпрос. На
реплика, на дуплика и приключваме с темата. Не мога да го слушам цял ден. Аз имам
работа. Не мога да му слушам глупостите. Извинявайте за тона. Предлагам
прекратяване на процедурите. Мисля, че на всички им стана ясно за какво иде реч.
Председателят на ОбС не ползва правата, които му се полагат. Не е длъжен да ги
ползва. Това са права. Не са задължения. Не ги ползва, според мен, има пълното
право да бъде, да си остане председател на ОбС. Това е мое лично право и така ще
гласувам. Предлагам прекратяване на дебатите и да се върнем към основната теза, за
която областния управител е върнал тази докладна. Проблемът. На него ни му е ясен
проблемът с гласуването. Затова предлагам прекратяване на дебатите по тази
докладна и да преминем към гласуване.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Добре. Реплика и гласуваме процедурното предложение.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря, г-н Михалев. Благодаря, затова, че прочетохте, г-н Гичев, цялото
становище. Председателят на ОбС няма проблем да е адвокат и да е председател.
Никакъв проблем. Но когато, казах, се ползва, ползва само трудово възнаграждение и
осигуряването върху него. Когато той се ползва от всички права, има всички права, са
му предоставени - отпуски, допълнителни трудови възнаграждения и т.н., той трябва
да се отпише. Секунда. Да Ви прочета само правилника на ОбС Провадия.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Целият ли?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Не. Само член. Председателят на общинския съвет Провадия има всички
права, има всички права по трудово правоотношение ,освен тези, които противоречат
или са несъвместими с неговото правно положение. Това е чл.15, ал.3. Ал.4. Точно
така, четвърта. Председателят на общинския съвет има, има право. Тук не говорим
ползвал или неползвал. Тук говорим за има или няма. Има право 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 реда на Кодекса на труда; времето, през което е заемал длъжността
председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж. Ал.5 Платеният
годишен отпуск на председателя на общинския съвет е в размер на 30 работни дни.
Всички права, има всички права по трудови правоотношения. Това е. Благодаря.”
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Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Благодаря Ви, г-н Илиев. Постъпи предложение за процедура за прекратяване
на дебатите по тази точка от дневния ред. Режим на гласуване. Който е съгласен да
бъдат прекратени дебатите по тази точка от дневния ред, моля да гласува. За
прекратяване на дебатите. „за”- 18, „против”- 1, „възд.се” - 1. Предложението за
прекратяване разискванията по тази докладна се приема. Да я чета ли, за да не кажете
после.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Преминаваме към гласуване на проекта за решение. Предлагам на Вашето
внимание следния проект за решение.
На основание чл.45, ал.9, предложение 3 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и
чл.10, ал.1, т.3 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия”, Общински съвет Провадия:
1.Приема повторно Решение №11-196, обективирано в протокол №11 от заседание
на ОбС Провадия, проведено на 21.09.2016 г.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Малко разяснение. Тези, които са съгласни „за” потвърждаване на предното
решение - гласуват „за”. Тези, които са „против” предното решение - гласуват „против”.
Тези, които са „възд.се” е ясно. Режим на гласуване. Имате го. Режим на гласуване
обявих. Който е „за” приемане повторно на решение №11-196, моля да гласува. „За”- 11,
”против” - 5, „възд.се” - 4. При кворум 20 „за” потвърждаване са гласували 11 ,”против”
- 5, „възд.се”- 4.
Сега ще прочета още веднъж решението, което сте гласувал, за да няма подобен
казус. Моля? Няма, но преди малко оспорваха защо не съм го прочел. Прочитам го.
Решение:
На основание чл.45, ал.9, предложение 3 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и
чл.10, ал.1, т.3 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия”, Общински съвет Провадия:
1.Приема повторно Решение №11-196, обективирано в протокол №11 от заседание
на ОбС Провадия, проведено на 21.09.2016 г.”
Общинските съветници гласуваха проекта за решение и от общо 20 с 11 гласа
”за”, „против”- 5, „възд.се”- 4 приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №12 – 224
На основание чл.45, ал.9, предложение 3 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и
чл.10, ал.1, т.3 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия”, Общински съвет Провадия:
1.Приема повторно Решение №11-196, обективирано в протокол №11 от заседание
на ОбС Провадия, проведено на 21.09.2016 г.
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Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„С приемането на това решение моите правомощия. Да, Блага Петрова.”
Изказване на Блага Петрова
„Колеги, аз имам едно предложение. След като изнесохме поредния спектакъл
на съгражданите си. Цирк, драма, всеки ще реши какво е. След като няколко пъти се
употреби думичката морал, днес в залата, предлагам общинските съветници да не
получат възнаграждение за тази сесия.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Постъпи предложение от Блага Петрова. Има ли други мнения по
предложението? Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Малко ми е трудно да формулирам ясно и точно становище. Ще си кажа всичко,
което мисля в рамките на пет минути, разбира се.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Това е като лично обяснение.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Нямам ли право?”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Лично обяснение е едно, а отрицателен вот е друго.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Лично обяснение на предложението на Блага Петрова.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Да.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Присъствах на предишната сесия. Мисля, че това се брои за работа. На тази
сесия също присъствам. Не съм я организирал. Сесията мисля, че е легитимна. Това
също се брои за работа. Нека съгражданите ни да видят с какво се занимаваме и да
преценят дали са избрали правилните хора за работа и това ли е онзи вид работа,
която те искат. Щом за работа са ни определил възнаграждение нека да го получим,
както г-н кмета на едно предишно обществено събрание обясни, санкцията, за
съжаление, според мен, е на четири години. Нека да ни видят с какво се занимаваме.
Според мен, това, което разискваме, вече втора сесия, отчасти подобни разисквания
са правени и на други сесии, по-скоро е лична работа. Колко заплата ще получавам
аз? Колко заплата ще получава г-н кмета? Каква заплата и какви права има г-н
председателя и т.н.? Това е лична работа, ако става въпрос за морал. Губим време
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като не обсъждаме наболели въпроси и не се мъчим да ги решаваме, но нека
гражданите да виждат. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-жа Елина Димитрова”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Колеги,
Аз съм съгласна с предложението на Блага Петрова, тъй като ние всъщност сме
тук, да извършваме някаква общественополезна дейност т.е. трябва да се занимаваме
с обществени въпроси и с тяхното решаване. Както и тя каза, два, три пъти намесихме
думата морал, днес ние се занимавахме само и единствено с нещо, с което не сме си
свършили работата. Това, че колегите решиха предния път да напуснат по някакъв
начин залата не са виновни хората и обществото, за да трябва сега те да ни платят.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Абсолютно съм солидарен с мнението на д-р Неделчев и го подкрепям от
първата до последната думичка. По отношение на колежката и на предната колежка,
техните изказвания, предложения и т.н., персонално аз съм се постарал да бъда
активен за изясняване на самата истина, според моите виждания. Персонално за мен,
предполагам със своите си действия съм подпомогнал и други колеги да получат
допълнителна информация. Аз съм положил труд. По отношение на морала.
Единствено бих задал въпроса - Каква бе причината девет общински съветници на
предното заседание да напуснем залата? Или осем бяхме, да, колегата отсъства.
Някой зададе ли този въпрос? Има ли лица, които са отговорни за това нещо?”
Изказване на Лидия Димитрова
„Тъй като няколко пъти стана, общински съветници, казват, че са тук за да
работят. Микрофонът е Ваш. Обществените дела са Ваши. Ползвайте го, когато имате
нужда и желание. Не е нужно да слагате под общ знаменател всички и да не давате
право да си изказваме мненията и становищата. Докладната беше върната за
обсъждане. В закона го пише. Имаме си ги правата. Така смятаме, че трябва да
направим, така правим. Нека преценката е на когото трябва, но в случая нека да не
преминаваме границата- кой какви виждания има и как трябва да постъпи? Така беше
при предходния председател, така ще бъде и при този. Времето ще покаже кой крив,
кой прав.”
Кворум:19 Общинският съветник Диан Парушев Николов не присъства на
заседанието на ОбС Провадия./ 10.23 ч.
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Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Колеги, постъпиха две предложения. Едното предложение е общинските
съветници да не получат възнаграждение за проведеното заседание на ОбС на
14.10.2016 год. Второто предложение в обратния смисъл - общинските съветници да
получат възнаграждение. За това двете предложения ги обединяваме в едно
гласуване. Предлагам на Вашето внимание следния проект на решение:
Общинските съветници да не получат възнаграждение за участие в проведеното
заседание на ОбС на 14.10.2016 год.
Който е съгласен и е „за” това предложение, моля да гласува. Поименно.
Извинявам се, защото касае, имаме присъствен списък, тъй като е финансов въпрос,
решението се гласува поименно.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-16
„против” - 3
„възд.се” - 0
Общинските съветници гласуваха поименно и от общо 19 с 16 гласа „за”, 3„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №12 – 225
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
Общинските съветници да не получат възнаграждение за участие в проведено
заседание на ОбС Провадия на 14.10.2016 год.
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„С 16 гласа „за”, 3-„против” и 0-„възд.се” предложението: Общинските
съветници да не получат възнаграждение за участие в проведено заседание на ОбС
Провадия на 14.10.2016 год. се приема.
Г-н Гичев. Отрицателен вот. На микрофон.”
Изказване на отрицателен вот от Иво Гочев
„Уважаеми г-н председателстващ,
Уважаеми колеги,
Не е морално да взимам отношение по отношение Вашето възнаграждение, тъй
като моето не зависи от заседанията нито на ОбС, нито на комисиите. Старая се
винаги да присъствам. Нямам моралното право аз да решавам Вие дали да вземете
възнаграждение или не. Просто така считам, за това гласувах „против”.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Друг отрицателен вот? Няма. Поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното заседание. Благодаря Ви, колеги.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателстващият закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 10.30 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
решение №12-225
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

Против Възд.се

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
V
V
V
V
V
-

V

-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Й.Михалев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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