П Р О Т О К О Л № 14
Днес, 29.11.2016 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. 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. Хюлия Ахмедова Мустафова
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е двадесет общински съветници. Общинският съветник
Хюсни Осман Адем не присъства на заседанието. Същият е уведомил с подадено
писмено уведомление в деловодството на ОбС Провадия за отсъствието си с вх.№797
от 23.11.2016 год., че няма да присъства на днешното заседание, тъй като е
възпрепятстван.
В началото на сесията ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към
кмета на община Провадия на общинските съветници г-н Дамян Неделчев, г-н Диан
Парушев, г-н Ивайло Илиев и г-н Димо Димов. Връчвам и писмени отговори,
зададени към мен, на г-н Дамян Неделчев и г-н Ивайло Илиев.
Откривам четиринадесетото заседание на ОбС Провадия. Предлагам
заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 год. / вх.№779
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2.Доклад за подготовката за зимно поддържане на четвъртокласната пътна
мрежа на територията на община Провадия през сезон 2016/2017 год. / вх.№766
3.Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия. / вх.№774
4.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2015 год. - октомври 2016 год. / вх.№772
5.Докладни записки с вх.№768, 769, 776, 780, 782, 783, 784.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-жо Полизанова, заповядайте.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Общински съветници,
Предлагаме в дневния ред да бъде включена и докладна записа с вх.№789 от
18.11.2016 год. Тази докладна записка беше разгледана на комисии и беше обсъдена.
Освен това, предлагаме и в дневния ред да бъде включена докладна записка с
вх.№801 от 28.11.2016 год. Тази докладна записка не е разглеждана на комисиите. Тя
е относно поставянето на паметни плочи с имената на загиналите провадийци в
Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в
град Провадия на централен площад, парцел І, квартал 59. Какви са мотивите, че тази
сутрин Ви беше раздадена тази докладна? Съгласно решение на предния ОбС от 2013
год. има одобрен вариант за реконструкция на паметника, който се намира южно от
сградата на ОДК. За тази реконструкция е необходимо, съгласно Закона за авторското
право, съгласие на автора или архитекта, който е изградил паметника. Той вече е
починал и това негово право го наследяват неговите синове. До края на миналата
седмица ние нямахме ясно становище на наследниците. Ще дадат ли съгласие за
реконструкция на паметника по идейния проект, който е одобрил предния ОбС?
В края на миналата седмица в петък, казвам, наследникът на Камен Горанов,
неговият син Огнян Каменов, който не е съгласен с идейния вариант, който предлага
предния ОбС, той предлага негов идеен вариант. Затова предлагам да я разгледаме, да
я обсъдим тази докладна и съответно да се вземат съответни решения.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Очевидно не. Подлагам на
гласуване предложението на г-жа Полизанова за включване в дневния ред на
заседанието на докладни записки с вх.№789 и вх.№801 в точка пет докладни записки.
Който е съгласен с предложениeто, моля да гласува.
20-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се”. Приема се.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
докладни записки с вх.№789 и вх.№801 да се включат в дневния ред на заседанието в
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точка пет докладни записки. Общинските съветници гласуваха предложението и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 год. / вх.№779
2.Доклад за подготовката за зимно поддържане на четвъртокласната пътна
мрежа на територията на община Провадия през сезон 2016/2017 год. / вх.№766
3.Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия. / вх.№774
4.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2015 год. - октомври 2016 год. / вх.№772
5.Докладни записки с вх.№768, 769, 776, 780, 782, 783, 784, 789, 801.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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 – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2016 год.
а/№779-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Поредната актуализация на бюджета на община Провадия и списъка за
капиталовите разходи се налага по следните причини. Първо, в приходната част
предлагаме завишение, което в момента е реализирано с 301 000 лв. Основно идва от
данък върху превозните средства над 50%, приходи от неданъчни услуги 116 000 лв.,
глоби и санкции 22 000 лв., наказателни лихви 12 000 лв. и приходи от концесия
18 000 лв. В списъка на капиталовите разходи, тъй като процедурите вече почти
всички са на приключване, имаме уточнени суми, и в тази връзка предлагаме
завишение за компютрите и софтуера с 563.10 лв., на детските площадки с 535 лв.,
допълнителен разход за открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и
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зона за отдих в гр.Провадия 471 000 лв. и намаление с 36 лв., 33 лв. и 34 лв. на
пътищата от четвъртокласната пътна мрежа.
Имаше въпрос на комисии: Какви са „Други дейности по икономиката”,
разходите от 54 000 лв.? Предоставен е, мисля, на г-н Илиев, отговора, но ще го
зачета. По План за развитие на селските райони 2014-2010 год. сме кандидатствали с
улици в град Провадия и пътища в общината на обща стойност около седем милиона
лева. Разходите за консултантски услуги са 35 640 лв. По Оперативна програма
„Региони в растеж” 11 234 лв. за изготвяне на обследване на четири сгради,
технически характеристики, паспорти: общинска администрация, болница „Царица
Йоанна” Провадия, Общински детски комплекс и НЧ „Алеко Константинов”. 7126 лв.
за изготвянето на сертификати за същите четири сгради за енергийни
хараткеристики. Имаме разходи за лихви по закъснели плащания към доставчици и
присъдени такива в размер на 957 лв. Благодаря. Ако има някакви въпроси?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Добро утро, колеги. Благодаря за разбивката на „Други дейности по
икономиката” 54 000 лв. Това стана, за тази сума стана въпрос по време на
заседанието на постоянните комисии. Предложението ми е тази разбивка да я
включим, като текст в докладната т.е. в момента, което г-н Филев прочете: План за
развитие на селските райони 35 640 лв. за консултантски, 11 234 лв. за изготвяне на
сертификати на четири сгради. Този текст, който ни е даден, като допълнение към
докладната да влезе в самата докладна. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не в решението, в докладната?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Приемам предложението на г-н Илиев. Ще го включим в мотивите на
докладната.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„А решението остава непроменено. Други становища и изказвания по
докладната има ли? Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение. На
основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните
финанси. Само да го погледна къде е. Параграф 10-20, какво трябва да добавим в
него? Нямам го това.“
Общинският съветник Ивайло Илиев от мястото си в залата, казва към
параграф10-20 д.898 „Други дейности по икономиката” и в решението да се добави
разбивката на сумата от 54 000 лв., прочетена на микрофон.
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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 №14 – 253
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №4-63/
26.01.2016 г. в следния смисъл:
1.Одобрява актуализация в приходната част на бюджета на общината към
01.11.2016 год. по показатели, както следва:
№ пара

вид п р и х о д

граф
1 13-03 Данък в/у превозните средства
2 13-08 Туристически данък
Приходи от продажба на
3 24-04
услуги, стоки и продукции
Такси за ползване на
4 27-06 полудневни детски градини
5 27-10 Такси за технически услуги
Такси за откупуване на гробни
6 27-15
места
7 28-02 Глоби, санкции, неустойки
8 28-09 Наказателни лихви за данъци
9 37-01 Внесен ДДС
10 37-02 Внесен ДДС в/у приходите от
стопанска дейност
11 40-22 Постъпления от продажба на
сграда
Постъпления от продажба на
12 40-40
земя
13 41-00 Приходи от концесии
Всичко:

год.
план

увелич./
намал.

325 000
2 000
167 500
230

156 307
59
116 625
6

нов
план
481 307
2 059
284 125
236

50 000

2 797

52 797

3 100

2 200

5 300

21 700
55 000
-53 551

22 488
12 231
-29 349

44 188
67 231
-82 900

-12 000

-3 738

-15 738

0

1 199

1 199

20 000

2 037

22 037

142 000
720 979

18 973
160 973
301 835 1 022 814

2.Одобрява актуализация в разходната част на бюджета със 301 835 лв. в т.ч.:
в увеличение на:
§ 10-20 д. 898 „ Др. дейности по икономиката“ - 54 ООО лв. в това число:
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План за развитие на селските райони 2014-2020 г.: 35 640 лв. консултантски
услуги, рехабилитация общинска пътна мрежа и улична пътна мрежа «Балкан
Експрес-консулт» ЕООД;
Оперативна програма „Региони в растеж”: 11 234 лв. изготвяне на обследване
на четири сгради-общинска собственост техническа характеристика /Общинска
администрация, МБАЛ „Царица Йоанна Провадия”, Общински детски комплекс, НЧ
„Алеко Константинов”/; 7 126 лв. изготвяне на сертификат на четири сградиобщинска собственост за енергийна характеристика /Общинска администрация,
МБАЛ „Царица Йоанна Провадия”, Общински детски комплекс, НЧ „Алеко
Константинов”/
§ 29-91 д. 910 „Разходи за лихви“ - 957 лв.
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ - 246 878 лв.
3.Одобрява актуализация в разходната част на функция „Образование“ със
12 030 лв.:
в намаление на:
§ 10-00 д. 311 „Целодневни детски градини и обединени дет. заведения”- 12 030 лв.
в увеличение на:
§ 51-00 д. 311 „Целодневни детски градини и обединени дет. заведения”- 1 530 лв.
§ 52-00 д. 311 „Целодневни детски градини и обединени дет. заведения”- 10 500 лв.
4.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи,
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за 2016
г., съгласно Приложение №1 от 823 632 лв. на 826 764 лв.
- увеличение с 3 132 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както
следва:
в намаление на:
§ 52-03 д. 122 „Общинска администрация“ - 1 038 лв.
§ 53-01 д. 122 „Общинска администрация“ - 300 лв.
§ 51-00 д. 832 „Поддържане и ремонт на пътищата“ - 103 лв.
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ - 3 696 лв.
в увеличение на:
§ 52-01 д. 122 „Общинска администрация“ - 699 лв.
§ 51-00 д. 122 „Общинска администрация“ - 3 432 лв.
§ 52-06 д. 622 „Озеленяване“ - 535 лв.
§ 53-09 д. 714 „Спортни бази за всички“ - 471 лв.
5.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
6.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60 ал.1 от АПК.
Втора точка – Доклад за подготовката за зимно поддържане на
четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Провадия през сезон
2016/2017 год.
Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова излиза от залата. Не
присъства при обсъждането и гласуването на докладна записка с вх.№766, тъй като
има обявен конфлик на интереси. Кворум:19
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а/№766-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно доклад за подготовката за зимно поддържане на четвъртокласната пътна
мрежа на територията на община Провадия през сезон 2016/2017 год.
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
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №14 – 254
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема доклад за подготовката за зимно поддържане на четвъртокласната
пътна мрежа на територията на община Провадия през сезон 2016/2017 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Лидия Димитрова, да я изчакаме. Преминаваме към трета точка.”
Трета точка – Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Провадия
а/№774-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община 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.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 18
гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №14 – 255
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.196, ал.3 от Закона за
предучилищно и училищно образование, Общински съвет Провадия:
1.Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците от община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предостави приетия по т.1 анализ на
областния управител.
Кворум:20 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова влиза в залата.
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Четвърта точка – Информация за състоянието и перспективите на музейното
дело в община Провадия за периода ноември 2015 год. - октомври 2016 год.
а/№772-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
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.“
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 №14 – 256
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието и перспективите на музейното дело в
община Провадия за периода ноември 2015 год. - октомври 2016 год.
Пета точка –Докладни записки
а/№768-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? 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 №14 – 257
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
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1.1.На лицето Стефан Георгиев Николов с адрес: с.Манастир, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 300,00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Пламен Тошков Павлов с адрес: гр.Провадия, ул.„Христо
Ганчев” №29 се отпуска парична помощ, в размер на 100,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с решение №33657/28.05.2014 г. на следните лица:
2.1 На лицето Кирил Ников Иванов, с адрес: гр.Провадия, ул. „Козлодуй” №3
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди. Липсва здравословен
инцидент.
2.2.На лицето Иванка Тодорова Ковачева, с адрес: гр.Провадия, ул. „Дунав”
№38 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди. Липсва здравословен
инцидент.
2.3.На лицето Юлияна Фаниева Симова, с адрес: с.Бозвелийско, общ. Провадия
не се отпуска парична помощ поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди. Липсва здравословен
инцидент.
2.4.На лицето Милан Асенов Миланов, с адрес: гр.Провадия, ул. „Ивайло”
№43А не се отпуска парична помощ поради неотговаряне на Критерии за отпускане
на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди. Липсва
здравословен инцидент.
2.5.На лицето Хюсеин Ибрям Куртхюсеин, с адрес: гр. Провадия, кв. „Север”,
бл.10, вх.Б, ет.7, ап.54 не се отпуска парична помощ поради неотговаряне на
Критерии за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни
нужди.
2.6.На лицето Васил Господинов Георгиев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Шипка”
№22, ет.5 не се отпуска парична помощ поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди.
2.7.На лицето Невена Юлиянова Янкова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Кривненско
шосе” №37 не се отпуска парична помощ поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди. Липсва
здравословен инцидент.
2.8.На лицето Стоян Желязков Янчев, с адрес: гр. Провадия, ул.„Климент” №9
не се отпуска парична помощ поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди. Липсва здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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б/№769-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
линейни обекти на техническата инфраструктура – газопровод, водопровод,
електропровод и пътна връзка при изграждане газозарядна станция и обслужващи
сгради в имот №050010, местност „Долния алчак”, село Петров дол, община
Провадия, област Варна, собственост на „Ларго интернационал” ООД, град София
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Аз имам един такъв въпрос, понеже не присъствах на комисията и нямаше как
да го задам въпроса, относно протокол №5 към настоящата докладна. От него не ми
стана ясно - Експертният съвет, който е разглеждал този въпрос, виждам в комисията
има само един подпис, има написано отсъстват. Не ми е ясно, останалите членове не
са подписали, поради несъгласие с решение или просто технически така е минал този
протокол?”
Кметът на община Провадия отговаря на въпроса на общинския съветник от
мястото си в залата.
Изказване на Диан Николов
„Добре.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания по докладната има ли? Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №14 – 258
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинския
съвет Провадия:
Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ на „Ларго
интернационал” ООД, ЕИК 175439126 със седалище и адрес на управление град
София 1421, Община Столична, Област София, р-н „Лозенец, ул.”Димитър
Хаджикоцев” №7, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Божидар Вучев за линейни
обекти на техническата инфраструктура - газопровод, водопровод, електропровод и
пътна връзка за изграждане газозарядна станция и обслужващи сгради в имот №
050010, местност „Долния алчак“, с.Петров дол ЕКАТТЕ56143, община Провадия.
Трасето на тези обекти на техническата инфраструктура преминава през земеделски
земи от общинския поземлен фонд, имоти публична общинска собственост с начин
на трайно ползване полски пътища в землището на село Златина ЕКАТТЕ 31005
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извън регулация с номера: №009063 и №009065 и в землище на село Петров дол
ЕКАТТЕ56143 извън регулация с номера - №000230, №000225, №000223, №000169,
№000172 - полски пътища и имот с №000229 - насип.
в/№776-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно осигуряване на подслон на бездомни лица през зимния период на 2016/2017
год.
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 №14 – 259
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Провадия:
1.Разрешава настаняването на бездомни лица по време на стихии, бедствия и
минусови температури през зимния период на 2016/2017 година в обособено
помещение в бившето неврологично отделение на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” - гр.Провадия, находящо се на адрес: гр.Провадия, ул. „Желез Йорданов”
№1.
2.Разходите за осигуряване на топла храна, за отопление, както и за
електрическа енергия и вода да са за сметка на бюджета на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
г/№780-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за
2016 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.“
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 №14 – 260
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.5 от Постановление на
Министерски съвет №67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и
Вътрешните правила за работната заплата на общинска администрация, Общински
съвет Провадия:
1.Одобрява изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в размер до 65% от индивидуалната брутна работна заплата на кмета и
зам.-кметовете на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, и
служителите, заети в дейностите към общинската администрация.
2.Възлага на кмета на общината със заповед поименно да определи
индивидуалните възнаграждения по т.1 в рамките на формираната икономия от
утвърдените разходи за заплати по дейности и съгласно реално отработеното време.
д/№782-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проекти в Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда /ПУДООС/
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 №14 – 261
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда, със следните приоритетни
проекти, за да се постигне екологичния и социален ефект от реализацията им:
- „Битова канализация и реконструкция на водопроводната мрежа по ул.
„Генерал Манзей” - гр.Провадия”;
- „Битова канализация и реконструкция на водопроводната мрежа по ул.
„Христо Смирненски” - гр.Провадия”;
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- „Битова канализация по ул. „Петър Моллов” - гр.Провадия;
- „Битова канализация по ул.„Ивайло”, ул.„Комунига”, ул.„Пролет” и ул.
„Перуника” и реконструкция на водопроводната мрежа по ул.„Комунига” - гр.
Провадия”.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнение на настоящото решение.
е/№783-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване на поземлен
имот, находящ се в землището на село Блъсково, община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Здравейте, колеги. Знам, че тази докладна №783 я коментирахме доста на
комисиите и стигнахме до извода, че на бизнеса трябва да се помага. Не трябва да се
пречи. Само имам един въпрос. Става дума за самата промяна на собствеността на
този имот. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в чл.25, ал.1
пише, че собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да
се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на
мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост и определените в
ал.3 случаи. В ал.3 има определени точно четири случая. При промяна на
предназначението на мерите и пасищата по ал.1 се допуска по изключение за:
изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ. Ал.2
инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б, или
за приоритетен инвестционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите,
когато това е заявено при сертифицирането на проекта. Ал.3 създаване на нови или
разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии
/населени места/ или селищни образувания, както и създаване или разширяване на
границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях. Точка 4
инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на
общината. Искам, ако може, адвокатите само да разтълкуват - как точно? Имаме ли
ние право да сменим тази собственост? Това предназначение на тези пасища и мери?
Също към решението. Да променим решението, понеже в ал.5 на същия закон – чл.25,
т.5, ал.5 пише: ОбС приема решение за изразяване на предварително съгласие. Като
тук в решението по докладната пише: ОбС разделя имота и променя имота. Ние
трябва реално само да изразим съгласие и самата служба, която си е да си го свърши,
като техническо задание това нещо. Само искам да разтълкуваме - точно как го
променяме това нещо? Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми общински съветници,
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На заседанието на постоянните комисии стана ясно, че фактическото състояние
на недвижимия имот, описан в докладната записка е променено и в момента е
затрупан с камъни, чакъл, пясък, отломки от асфалт и битови отпадъци. Беше ни
представен и снимков материал, от който е видно наличието на упоменатите в
докладната строителни отпадъци. Аз ходих до недвижимия имот и се убедих в
казаното, но си зададох следния въпрос: В случай, че разделим имота на две като
едната част бъде изчистена, както и да променим предназначението й – какво ще се
случи с другата част на самия имот? Няма ли и тя да се превърне пак в сметище по
същия начин. Така си мисля аз. При огледа, извършен от мен, установих, че целия
имот, освен отпадъците, е обрасъл с дървета и храсти и същият не може да бъде
използван за пасище, както и считам, че същият е загубил своето предназначение
като пасище, мера, и предлагам да приемем друго решение. Г-н Димов е прав в
случая. Предлагам да приемем ново решение, като сега ще цитирам проекта.
Предлагам новия проект за решение: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл. 25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на следния недвижим
имот, собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост №1823 от 27.10.2016 год., вписан в Служба по вписванията град
Провадия към Агенция по вписванията, Акт №163, том ХІІІ, дело №2509/2016 год.,
вх.регистър №5453 от 28.10.2016 год., находящ се в землището на село Блъсково,
ЕКАТТЕ 04457, Община Провадия, Област Варна, съставляващ имот №000258, целия
с площ от 8,329 дка /осем декара триста двадесет и девет кв.м./, категория IV
/четвърта/, с начин на трайно ползване пасище мера, при граници и съседи: имот
№000112-полски път, имот №000164-път IV клас, имот №0009003-полски път, имот
№009006-стопански двор, имот №000164-път IV клас, имот №000073-водно течение
от „пасище, мера“, в „за земеделски нужди“, съгласно скица с №Ф01492 от 04.11.2016
год.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме съответните действия
пред Общинска служба „Земеделие” град Провадия.
Това е новият проект за решение, който аз предлагам да бъде приет от ОбС.
Наистина този проект ще бъде законосъобразен.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Аз приемам казаното от Вас и апелирам към ОбС да вземе най-доброто
решение. Моето изказване ще бъде принципно. Когато един инвеститор отиде в една
община или е наличен в една община и поиска инвестиция на зелено, той търси три
неща-терен, обучена работна ръка и по-малко бюрокрация при строителството. На
този етап и не само на този етап, ОбС и администрацията, могат да предложат-едно и
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три. Терен и по-малко бюрокрация. За пример ще Ви дам това решение, което взехте
преди малко за газозарядната станция за природен газ на „Ларго интернационал”. Над
две години процедурата е при нас. Над две години. Стараем се, но са две години. Там
сигурно ще са четири или шест работни места, а и голям плюс за превозите в
Провадия например. Тук аз съм съгласен с Вашите предложения да се стартира
процедурата, а в последствие, ако наистина има сериозен инвеститорски интерес, той
не може да бъде даден този имот по Закона за насърчаване на инвестициите, тъй като
инвеститорът не е клас А. Ще бъде, ако има решение на ОбС, за продажба чрез търг,
независимо, че имотът граничи със стопански обект на юридическо лице. Два
стопански обекта. Аз приемам и предложението на председателя, и на г-н Димов.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Те двете предложения се припокриват. Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, само да бъдем по-точни. Коректно беше това ново решение да ни бъде
раздадено, за да се запознаем. Сега изчетено на микрофон, не мисля, че някой вникна.
Само секунда да довърша. Чл.25, ал.5 ОбС приема решение за изразяване на
предварително съгласие. Дайте това решение да го формулираме. Изцяло съм „за”
идеята. Разбрахме, на комисиите ни беше обяснено за какво става въпрос. Тогава
попитах: Имаме ли право? Беше ми казано, че нямаме никакви проблеми, можем по
този начин да се разпоредим с този имот, но се оказва, че не е така, както беше в
решението. В решението беше посочено – ние решаваме да го разделяме, ние
решаваме да му сменяме предназначението, а ние нямаме въобще такива
правомощия. Същото решение, което г-н Гичев, новото изчете – Как го формулирахте
в началото?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим имот.
Второто, което е : Възлага на кмета на община Провадия да предприеме съответните
действия пред Общинска служба „Земеделие” град Провадия. Това е цяла
процедура.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Това дава съгласие. Само секунда да довърша. Това дава съгласие да го
изменим – изразява предварително съгласие. Така, добре ли е?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Защото ал.5 гласи: ОбС приема решение за изразяване на предварително
съгласие за промяна на предназначението. Да, разбрах. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, бих искал да кажа нещо и се обръщам към Вас. Доста мислих над
докладната, но на комисиите нямам право да гласувам. Имам право само на
съвещателен глас. Говоря за постоянните комисии. Мислих над докладната,
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поразрових се в законите и стигнах до този извод. Малко преди началото на сесията
съм формулирал новия проект за решение.
Не съм го мислил преди това. Да, разбирам Ви напълно. Понеже двете
предложения на г-н Димов и моето се припокриват, аз предлагам да гласуваме.
Подлагам на гласуване предложението за нов проект за решение с текста. Г-н
Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Колеги общински съветници,
Това, което разбрах от първото предложение от „пасище, мера” да премине в
„друга селскостопанска територия”. Второто предложение, от „пасище, мера” да
премине в „за земеделски нужди”. Т.е. това е една нива. Това, което чух, че там има
строителни отпадъци, буренясало е, обрасло с храсти. Как да го направим земеделска
нива? Какъв е смисълът, след като то не може да се използва за земеделски нужди?
Т.е. ние от „пасище, мера” правим земеделска нива, която по хипотеза трябва да се
обработва. Първо, кой ще я изчисти? Откъде ще дойдат парите да я изчистим? Дали
това нещо е реалистично? За мен, да превърнем „пасище, мера” в този обект, с тези
строителни отпадъци е неприемливо. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не чух предложение. Какво трябва да направим? Да. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Голяма част от имота е със строителни отпадъци. Една част от имота не е. Само
са обрасли. Те снимките го показват. Снимките са цветни. Първоначалното ни
предложение беше точно такова. Тази част, която не е замърсена, да си остане в този
вид, а другата част за други нужди, земеделски. Характерът на докладната,
съществото е от публична да премине в частна. Длъжен съм и съм коректен.
Предложението, което г-н председателя направи заедно с г-н Димов, като кмет на
общината аз го приемам. Въпросът е да стартираме процедурата. Оттук нататък доста
време ще мине, ако въобще се стигне до реализация на някакви инвестиционни
намерения. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„И пак ще има решение на ОбС за инвестиционни намерения. Г-н Николов,
заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Аз имам само един такъв въпрос. По принципа, по който тук г-н Михалев се
изказа. В тази връзка задавам въпроса. След като се промени статута „от пасища и
мера” в „земеделски дейности”, общината при евентуална продажба на този терен би
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ли имала ангажимента да го изчисти мястото и да го приведе във вид, в който то
може да бъде ползвано за земеделски нужди? Ако не, не виждам никакъв проблем.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
На всички общински територии образуваните микро сметища ние имаме
ангажимент да ги чистим. Трябва да ги изчистим и разходите, които Вие гласувате с
план-сметката за дейност чистота, ние ги разходваме по предназначение. Възлагаме
почистването на всяко микро сметище с възлагателни писма. Тук нееднократно са
чистени, но се образуват. Трябва да го изчисти общината.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Само един уточняващ въпрос: Ние разделяме имота на две.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да го разделяме.”
Изказване на Димо Димов
„Няма ли да го разделяме?
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Моето предложение е за целия имот.”
Изказване на Димо Димов
„Още по сериозен ми става въпроса тогава в случая. Има водно течение, има
река. Там има дига. Тази дига, най-вероятно има, аз не съм ходил, но тази дига ние
можем ли да я продаваме?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Тя не влиза в границите на имота.”
Изказване на Димо Димов
„Не влиза ли? Да не продадем дигата и да стане някоя беля?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз ходих. Няма как да продадем дигата. То си има сервитут на реката и няма
как. ”
Изказване на Димо Димов
„Добре. Това ми е въпросът. Мисля, че там в Блъсково имаше проблеми.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, едно предложение. Става ясно, че явно докладната е доста объркана.
Дали ще отложим с един месец, говоря за следващото заседание, или сега. Нека да се
изготви наново, да бъде разгледана и тогава да се гласува. Не мисля, че така сега
набързо, набързо да приемем нещо, което след това да се окаже, че не е както трябва
издържано. Моля? Да, но се оказва, че няма нищо вярно в самата докладна. Ние не
можем да делим, не можем да сменяме предназначение. Какво правим?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата, първо, на г-н Неделчев и след това на юристите на общината.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги, ако съм запомнил правилно обяснението на г-н кмета.
Бизнесът, който присъства в общината или е дошъл, търси терен, търси добре
подготвена ръка и по-малко администрация. Чух едно предложение, ако изчистим
терена, ще го продадем по-скъпо. Като тръгнем да го продаваме по-скъпо, като
усложним или удължим процедурата, бизнесът ще каже довиждане и ние ще
ръкопляскаме. За какво? Нали се опитваме да подбутнем напред работите? Мисля, че
не сме толкова, как да кажа, неграмотни, всичките слушахме. Мисля, че, ако някой не
е разбрал, то ще е малцинство. Ако ще става нещо добро, дайте да го правим и да
приключваме, да не го протакаме. Един месец, два месеца, после - довиждане.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Да ме извини г-н Кръстев, че отново взимам думата, но за последно. Искам
само да изразя становище, че аз ще подкрепя тази докладна. Наистина се изказаха
едни мнения, ако евентуално този имот отиде за продажба, г-н Филев и преди малко
каза, че той ще отиде непременно на търг, въпреки че има граница с евентуалния
покупател, който би проявил интерес. Но самото почистване, ако правилно бъде
изготвена първоначалната пазарна оценка, би следвало да се отчетат и тези фактори,
като предварителен разход, който да направи цена, която да е актуална на
направените разходи по продажбата на този имот. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Юристите на общината. На ОбС, извинявайте.”
Изказване на Галина Георгиева-юрист на ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Аз само ще внеса яснота във всички изказвания, които бяха направени до този
момент. Факт е, от снимките, че имотът - при него има несъответствие между
настоящото му фактическо състояние, предназначение и юридическата
му
характеристика на пасище и мера. Именно това трябва да бъде избегнато с
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настоящото решение. Фактическото състояние да бъде приведено в съответствие с
юридическото такова. Разпоредбите, които прочетохте от ЗСПЗЗ чл.25 касаят
напълно различна ситуация. Те касаят онази хипотеза, при която пасището и мера е
такова и се използва като такова, но за различни по-важни нужди може да бъде
променено. В случая ние сме изправено в ситуация, при която пасището не е пасище
и не се използва за такова. В тази връзка в същия закон в ал.9 е посочено, че
условията и реда за промяна се определят в правилника. В Правилника за
приложение на ЗСПЗЗ има специална разпоредба 78а, напълно нова от тази година,
мисля, че беше от втората половина на тази година, в която се каза какъв е редът.
Правомощието за разделяне на имота, за промяна на предназначението е изцяло на
ОбС, само че трябва да бъде спазена процедурата. Т.е. ние взимаме решение да бъде
променено, но след това Вашето решение трябва да бъде изпратено по съответния ред
в Общинска служба „Земеделие”. Там съставят комисия, която проверява вярно ли е
това, което е отразено в снимките и от обясненията, не е ли вярно. Всъщност, въз
основа на това, ще се реши дали да бъде променено окончателно или не
предназначението на имота, по-скоро начина на трайно ползване. Т.е. всичко казано
до този момент е вярно. Процедурата, която е в правилника за приложение
детайлизира стъпките, които трябва да бъдат преминати, но не прилагаме чл.25, ал.3,
ал.4 и 5, където става дума за едно действащо сметище, което го променяме за поважни нужди.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Алинеята не е нова. От 03.05.2016 год. е изменена. Има промяна в самия
чл.78а. Да продължаваме.
Подлагам на гласуване предложението за нов проект за решение с текст: На
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6, ал.1 от ЗОС,
Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим имот,
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1823 от 27.10.2016 год., вписан в Служба по вписванията град Провадия към
Агенция по вписванията, Акт №163, том ХІІІ, дело №2509/2016 год., вх.регистър
№5453 от 28.10.2016 год., находящ се в землището на село Блъсково, ЕКАТТЕ 04457,
Община Провадия, Област Варна, съставляващ имот №000258, целия с площ от 8,329
дка /осем декара триста двадесет и девет кв.м./, категория IV /четвърта/, с начин на
трайно ползване пасище мера, при граници и съседи: имот №000112-полски път,
имот №000164-път IV клас, имот №0009003-полски път, имот №009006-стопански
двор, имот №000164-път IV клас, имот №000073-водно течение от „пасище, мера“, в
„за земеделски нужди“, съгласно скица с №Ф01492 от 04.11.2016 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме съответните действия
пред Общинска служба „Земеделие” град Провадия.
Който е съгласен с предложения нов проект за решение, моля да гласува.
19 -„за”, 1-„против” и 0-„възд.се”. Приема се.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
19

Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-1
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №14 – 262
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.6, ал.1 от
ЗОС, Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим имот,
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1823 от 27.10.2016 год., вписан в Служба по вписванията град Провадия към
Агенция по вписванията, Акт №163, том ХІІІ, дело №2509/2016 год., вх.регистър
№5453 от 28.10.2016 год., находящ се в землището на село Блъсково ЕКАТТЕ 04457,
Община Провадия, Област Варна, съставляващ имот №000258, целия с площ от 8,329
дка /осем декара триста двадесет и девет кв.м./, категория IV /четвърта/, с начин на
трайно ползване пасище мера, при граници и съседи: имот №000112-полски път,
имот №000164-път IV клас, имот №0009003-полски път, имот №009006-стопански
двор, имот №000164-път IV клас, имот №000073-водно течение от „пасище мера“, в
„за земеделски нужди“, съгласно скица с №Ф01492 от 04.11.2016 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме съответните действия
пред Общинска служба „Земеделие” град Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.”
Почивка от 10.15 ч. до 10.30 ч.
Кворум:20
ж/№784-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№3279/15.11.2016 год. на кмета на община Провадия, относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/
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 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №14 – 263
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот №053021 в землището на с.Петров дол ЕКАТТЕ 56143 в местността „Люляката” с площ 3,000 дка и начин на трайно
ползване - „нива” четвърта категория, с който подробен устройствен план ПУП- ПЗ
/план за застрояване/ се конкретизира устройствената зона на имота-Пп /предимно
производствена/. Подробно устройственият план /ПУП-ПЗ/ ще въведе освен
преобладаващото предназначение на територията като устройствена зона - Пп /
предимно производствена/, така и възможните допълнителни функции в обхвата на
плана - „за производствени и складови дейности” и ще се определят оптималните
застроителни показатели, начин и характер на бъдещото застрояване .
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
з/№789-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отмяна на решение №29-582 от 11.02.2014 год. на Общински съвет Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Да, г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Искам да внеса малко разяснение и информация за гражданите на община
Провадия, защото на комисии общинските съветници разбраха предмета на
докладната записка.
Миналата седмица бях поканен и имах среща с главния директор на ОП
„Региони в растеж”, и бяха рагледани проектните предложения на община Провадия
едно по едно. На срещата стана ясно, че становището на ОП „Региони в растеж” е да
отпадне сградата на Младежкия дом, защото не покрива критерия – действаща
институция в последните пет години. Ние наистина нямаме институция Младежки
дом, а и от 2009 год., откакто стана пожар в сградата, освен партиите в тази сграда
няма нищо. По отношение на полицейското управление. Докладът за енергийните
характеристики показва, че трудно или почти невъзможно е да се постигне 60%
икономия на енергийни разходи. Тези две сгради по всяка вероятност няма да бъдат
одобрени за финансиране. По отношение на ОДК. Управлядащият орган ни
препоръча да отменим решението от 2014 год., тъй като то е в противоречие с поскорошно решение на ОбС за кандидатстване по програмата. За ОДК вече имаме
сключен договор за финансиране.
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На въпроса – Къде, как и кога ще бъде изграден „Музей на солта”? Искам да
отговоря следното, защото има такъв въпрос. Община Провадия получи съгласие от
„Провадсол” за изграждане на алея от два метра около селищната могила и стигане
до границата на имота, южно от „Провадсол” в посока за Бозвелийско. Община
Провадия има 10 декара имот, на който могат да бъдат изградени – информационен
център, паркинг, сервизни помещения и евентуално „Музей на солта”. Ако искаме
туристите, обаче да ги докараме в града, би следвало, тъй като сградата на
Младежкия дом има вече и сертификат за енергийни характеристики и доклад за
техническото състояние, да търсим финансиране за изграждане на „Музей на солта” в
сградата на бившия или както и да го наречем Младежки дом. Това е по отношение
на тази докладна.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Идеята е, ако има възможност, отворена някаква мярка или по друга програма,
например норвежката или някоя друга, има възможност за кандидатстване за музей и
музейното дело, да подготвим инвестиционен проект за Младежкия дом, защото на
този етап ни беше заявено от ОП „Региони в растеж”, че за Младежки дом и
Полицейско управление ще получим отказ. Другите сгради са в етап на разглеждане.”
Христо Гичев-председател на ОбС 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
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №14 – 264
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
Отменя свое Решение №29-582 по Протокол №29 от 11.02.2014 год.
и/№801-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно поставянето на паметни плочи с имената на загиналите провадийци в
Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в
град Провадия на централен площад, парцел І, квартал 59
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-жо Полизанова, заповядайте.”
22

Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Граждани,
При внасяне на докладната само казах част от мотивите, сега искам да ми
позволите, малко повече да Ви запозная с предисторията на реконструкцията на
паметника. През 2012 год. от Инициативен комитет се взема решение за
реконструкция на паметник на загиналите във войните. Тогава към настоящия
момент е нямало никакви събрани средства. В резултат на много дейности и
мероприятия е събрана известна сума, след което на ОбС през 2013 год. са
предложени три варианта за реконструкция на съществуващия паметник до
Общински детски комплекс. Приет е вариант 1, който преди малко Ви дадохме. След
което през 2015 год. се кандидатства пред Министерството на отбраната за
допълнителни средства, за да може тази реконструкция на паметника да бъде
извършена. В края на месец юни с постановление на Министерски съвет за
реконструкция на този паметник са отпуснати 4 145 лв., които постъпиха в края на
юли по сметката на община Провадия. След което общинска администрация,
познавайки Закона за авторското право, започна да издирва автора, архитекта, по
чието предложение е изграден този паметник. Това е арх.Камен Горанов. Оказа се, че
арх.Камен Горанов е починал през 1984 год. По този същия Закон за авторското
право и сродните права това авторско право го придобиват наследниците му. След
проучвания установихме, че наследник на арх.Камен Горанов е арх.Огнян Каменов. В
началото на миналия месец след многократни опити успяхме да се свържем вече с
арх.Огнян Каменов. Беше насрочена среща, на която го запознахме с идейния проект,
който има предния ОбС и поискахме неговото съгласие и съгласието на неговата
майка и брат да ни бъде дадено такова за реконструкция на паметника. След
множество проведени разговори ние, аз Ви казах до петък миналата седмица,
нямахме ясно и категорично решение ще ни бъде ли дадено такова съгласие по този
идеен проект да извършим реконструкцията. Вчера ни беше изпратено това
предложение, което е в докладната. Това искат неговите наследници. По този идеен
проект, който предлага арх.Огнян Каменов да бъде направена реконструкция.
Техните мотиви са, че вариантът, който е приет от ОбС през 2013 год. нарушава
замисъла, идеята, конструкцията на това, което е направил арх.Камен Горанов. Това
наложи ние тази сутрин да Ви представим тази докладна.
Това, което искам още да Ви кажа. Да зачета, ако ми позволите. Според чл.27,
ал.2 от този същия закон, авторското право се закриля, докато авторът е жив и
седемдесет години след неговата смърт. Чл.31 „Сроковете започват да текат от първи
януари на годината следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора.”
Чл.32, ал.1 „След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите
наследници по завещание и по закон, съгласно Закона за наследството. Авторското
право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му.” 1984 год. е починал
архитекта. От 1985 год. тече срока до 2055 год. т.е. ние без съгласието на неговите
наследници не можем да направим реконструкция на паметника. Или другият
вариант е да приемем идейното тяхно предложение. Има реална опасност парите,
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които са от министерството и са ни дадени, съгласно постановление да не могат да
бъдат усвоени до края на годината, ако не приемем идейният проект на арх.Огнян
Каменов. Това е, което мога да Ви кажа към момента.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„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 20 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №14 – 265
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.29 от Наредба №3 за условията и
реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
община Провадия, Общински съвет Провадия изменя решение №19-371/28.03.2013
год. в следния смисъл:
1.Текстът по точка 2 отпада, като на негово място се създава нов.
2.Приема нов текст на т.2, а именно: ”2.Приема вариант за поставяне на
паметните плочи, изготвен от носителя на авторското право върху паметника
арх.Огнян Каменов.”, съгласно Приложение към настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Шеста точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В началото на заседанието връчих писмените отговори на въпроси на
общинските съветници, зададени към кмета. Давам думата на кмета на община
Провадия да отговори на въпросите на общинските съветници.”
Кворум:19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски не присъства на
заседанието.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Има няколко въпроса на общински съветници.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Николов, така както са подредени, първите въпроси са Вашите.
Във връзка с Ваше питане, отправено на сесия на Общински съвет Провадия на
27.10.2016 г., Ви уведомявам за следното.
Относно начина на определяне на места за обяви, решения, заповеди и други
материали, които трябва да достигнат до населението на селата от общината, за
същото има издадена заповед на кмета на общината с № 3050 от 19.10.2016 г.
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Относно регламента и механизмите на действие при опазване на обществения
ред и сигурност. Същите са уредени Наредба № 1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия. Конкретният пример, даден от Вас, за вдигане на
шум, от всякакво естество, който нарушава спокойствието на гражданите на града
многократно е стоял за решение пред общинския съвет и към настоящият момент
намира своето решение с определянето на часови график, извън който, вдигането на
шум, при провеждането на тържества и увеселения от всякакъв характер е забранено
и подлежи на санкция. В чл. 46 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия са указани и служителите и органите по контрол на
Наредбата. Като цяло те са изчерпателни и достатъчни. Тук е мястото да кажа, че
разрешения, които влизат в разрез с указаните в Наредба №1 часови графици не са
издавани от общинска администрация. В извън работно време на другите посочени
служители, получените на горещия телефон сигнали се предават на дежурния
служител на РПУ Провадия. Те имат задължението да реагират и са овластени да
решат възникналия проблем и по тяхна преценка да предложат на кмета налагане на
глоба. Такива предложения не са постъпвали в общината.
Прилагам становище на РПУ Провадия с тяхното предложение за решаване на
проблема.
Във връзка с другото питане на г-н Николов, относно: косачки (храсторези) в
кметства
Уважаеми г-н Николов,
Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното:
Между Общинска администрация Провадия и Дирекция „Социално
подпомагане” има сключен договор за сътрудничество за извършване на
общественополезни дейности по обекти от лицата, имащи право на месечно социално
подпомагане. Всеки месец Дирекция „Социално подпомагане” насочва лица, имащи
право на месечно социално подпомагане за извършване на общественополезни
дейности по населени места. След насочване от Дирекция „Социално подпомагане”,
кметовете и кметските наместници определят лицата, които ще управляват косачките
и храсторезите. Всички насочени лица се застраховат ежемесечно от Община
Провадия със застраховка „Злополука” по реда на Кодекса за застраховането.
Кметовете и кметските наместници извършват ежедневен инструктаж за
здравословни и безопасни условия на труд на насочените лица.
Отговор на питане, зададено на заседание на Общински съвет Провадия на
27.10.2016 г. на д-р Дамян Неделчев.
Относно: Има ли някаква форма на собственост Община Провадия върху
терена - асфалтираната зона до магистралата на пресечката между пътя Провадия Ветрино и магистралата? Може ли да се използва този терен?
Уважаеми г-н Неделчев,
Законът за пътищата урежда обществените отношения, свързани със
собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта,
поддържането и финансирането на пътищата, както и управлението и безопасността
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на пътната инфраструктура в Република България. На основание чл.3 от същия автомагистралите са вид републикански пътища, които осигуряват транспортни
връзки от национално значение и принадлежат към държавната пътна мрежа.
Републиканските пътища са изключителна държавна собственост.
При направена справка в Общинска служба по земеделие - Провадия, бе
установено, че въпроснияттерен № 000065 по КВС е публична държавна собственост,
с вид на територия по предназначение - за нуждите на транспорта, начин на трайно
ползване - автомагистрала, намира се в землището на с.Златина, общ. Провадия.
Публичната собственост на пътищата се променя от държавна в общинска и
обратно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта.
Републиканските пътища се управляват от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Асфалтираната зона до магистралата е т. н. - обслужваща зона - място, разположено
извън платното за движение, предназначено за временно спиране и престой на
превозни средства. Ползването й подлежи на разрешителен режим, регламентиран в
Наредбата за специално ползване на пътищата. В обхвата и обслужващата зона на
автомагистралите се разрешава изграждане и експлоатация на крайпътни
обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Това са - площадки за отдих,
къмпинги, мотели, бензиностанции, заведения за хранене, магазини, пунктове за
техническо обслужване на автомобили и пунктове за помощ на аварирали по пътя
автомобили, изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения и др.
Изграждането и експлоатацията на търговски крайпътни обекти се извършва
след получаване на Разрешения за специално ползване на пътищата от Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” или от упълномощено от управителния
съвет длъжностно лице от агенцията и заплащане на съответните такси, като таксата
за изграждане е еднократна, а за експлоатация - годишна. Аналогичен е реда за
изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и
обслужващите зони. Размерът на таксите, които се събират от Агенция „Пътна
инфраструктура“ е определен от Министерския съвет с тарифа - ПМС №219 от
05.09.2008 г.
Отговор на общинския съветник Ивайло Илиев.
Уважаеми г-н Илиев,
Във връзка с Ваши питания на заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 27.10.2016 г., Ви информирам за следното:
Относно: Осветлението в централната част на града и по точно за южната част,
за участъка от СВА до Районен съд и Районна прокуратура, ще бъде ли
отремонтирано и кога?
За този участък от парковото осветление на Централен площад, за който е
питането осветлението работи до СВА. Пред Районен съд и Районна прокуратура,
стълбовете са в близост до градинката, обградени със борове и те също са работещи.
Тъмен участък остава от банка ДСК, ЦКБ до края на площада, четири
последователни стълба, на които кабелите са повредени подземно, нямат напрежение
и не работят. Осветлението на всички останали стълбове около барчетата и района на
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СВА са ремонтирани. Ремонтът на ел.захранването на тези четири стълба, чиито
осветители в момента не работят е свързан с разкопаването на централния градски
площад, което в този момент считаме за неудачно. Ще търсим друго решение на
проблема, което да е и вандалоустойчиво, защото може солари да се сложат. Въпрос
на опазването им е.
Относно: Има ли възможност, особено през зимния период, да се постави
осветление на Градски стадион, за да може да функционира след осем часа?
Ситуацията на Градския стадион е следната: Има съществуващи шест метални
стълба, които ограждат района на целия стадион. Всеки стълб си има обслужваща
касета, която е ограбена и няма електрическо оборудване. На първия стълб няма
монтирани прожектори, втория е с четири прожектора, третия със дванадесет,
четвъртия с осем, петия със седем, а последния също няма. Възстановяването на тези
прожектори ще струва доста средства на Общината. Монтирането на каквато и да
била друга лампа в района на съблекалнята няма да има ефекта, които би се получил
при възстановяването на прожекторите. Обмисляме монтиране на три прожектора
върху съблекалните, които да осветят част от пистата. Не знам това, обаче, колко е
удачно, тъй като в тъмната част на денонощието, спортните клубове не водят учебно
тренировъчен процес на градския стадион. Гражданите, ползващи пистата на
стадиона редовно, по наша преценка, са около 20 човека и разходите биха били
сериозни за около четири часа работа на осветлението и човек за охрана. За пример
мога да Ви дам спортната площадка, която се ползва редовно от граждани вечер, но
срещу заплащане.
Отговор на въпросите на г-н Димов.
Уважаеми г-н Димов,
Във връзка с Ваше запитване, отправено на 27.10.2016 г., на сесия на общински
съвет Провадия, Ви уведомявам за следното:
По отношение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: По Приоритетна ос 2:
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“,
Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони”. Съгласно насоките за кандидатстване, конкретни
бенефициенти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са
28 общини на малки градове - опорни центрове от 4-то ниво на националната
полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено
развитие 2013-2025 г., в т.ч. и Община Провадия и град Провадия. Максималният
размер на средствата, за които може да кандидатства Община Провадия е 7 964
704,99 лв., Срокът за кандидатстване беше от 27.10.2015 г. до 31.05.2016 г. Във
връзка с това, до крайния срок 31.05.2016 г., чрез информационния модул ИСУН,
Община Провадия депозира проекти, както следва:
Проектно предложение с Вх. peг. №: BG16RFOP001-2.001-0070 „Подобряване
на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр.Провадия“ стойност: 1 293 710, 17 лв. Проектът е в процес на оценяване.
Проектно предложение
с
Вх.peг.№:BG16RFOP001-2.001-0043
„Подобряване
на енергийната ефективност на сградата на Районно полицейско
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управление – Провадия” - стойност: 441 594,15 лв., оттеглен след срещата ми в ОП
„Региони в растеж” във връзка с отказ на ОД МВР-Варна да осигури съфинансиране
на частта на недопустимите разходи.
Проектно предложение
с
Вх.peг.№:BG16RFOP001-2.001-0025
„Подобряване
на енергийната ефективност в общинска образователна
инфраструктура - ОДК Провадия” - стойност 176 382.38 лв. – одобрен. Сключено
споразумение.
Проектно предложение
с
Вх. peг. №:BG16RFOP001-2.001-0011
„Подобряване
на енергийната ефективност на сградата на Районна служба
Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия” - стойност 155 444.54 лв.,
в процес на оценяване. Служба Пожарна безопасност и защита на населението –
Провадия ще осигурят съфинаниране.
Проектно предложение
с
Вх. peг. №:BG16RFOPOO 1-2.001-0008
„Повишаване на енергийната ефективност на администрагивната сграда на община
Провадия” - стойност 1 465 837, 19 лв., – одобрен. Сключено споразумение.
Проектно предложение
с
Вх. peг. №:BG16RFOP001-2.001-0185
„Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия“ стойност 3 967 657.63 лв., в процес на оценяване. Тук искам да добавя, че към
момента на кандидатстване имахме готовност за три сгради и сме депозирали пълни
проекти предложения с доклади за енергийна ефективност и доклади за техническите
характеристики на сградите. По наше искане, защото нямахме сключени договори със
сдружения на собствениците, за другите седем сгради поискахме от управляващия
орган да ни удължи срока. Той беше удължен до 23 декември. На този етап текат
процедурите за енергийни характеристики и технически паспорти за четири блока
още. Така или иначе ние ще довършим всички проектни предложения и в зависимост
от това кога и как пак ще бъде отворена мярката, но вече на състезателен принцип за
всичките двадесет и осем града ще депозираме итези предложения отново.
Съгласно индикативната годишна програма на ОП „Региони в растеж“ 20142020 г., за 2017 г. се предвижда отново обявяване на схема „Енергийна ефективност
в периферните райони-2“, като периода за прием на проекти е декември 2017- март
2018 г. Община Провадия ще може да кандидатства в случай, че бъде допустима,
съгласно насоките за кандидатстване, които се очаква да бъдат публикувани. Това,
което казах преди малко.
По Процедурата „Развитие на туристическите атракции“ на ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020 г. Съгласно индикативната годишна програма на ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., за 2017 г. се предвижда обявяване на схемата през месец май
2017 г. В случай, че бъде допустима, като бенефициент, Община Провадия ще
кандидатства с проектно предложение, като конкретиката на проекта ще бъде
съобразена е допустимостта на дейностите и обектите, съгласно насоките за
кандидатстване.
По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 7.2.“
Инвсстиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“.
Община Провадия е подготвила и депозирала проекти, както следва:
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Име на проекта:Рехабилнтация на общинска пьгна мрежа на община Провадия.
Описание на инвестицията, за която се кандидатства:
- СМР за изпълнение на обект: Рехабилнтация на път VAR 1211 - / III-208,
Ветрино - Провадия/- Петров дол - граница общ. (Провадия-Ветрино) - Габърница Неофит Рилски - в участъци: от км 0+000 до км 2+560 и от от км 4+010 до км 6+000;
- СМР за изпълнение на обект: Рехабилнтация на път VAR 2216 - /111-208,
Провадия - п.к. Храброво/ - Тутраканци-Бозвелийско/ Ш-904/ в участък от км 3+790
до км 6+117
Общ размер на финансовата помощ, за която се кандидатства: 5 867 143,40 лв.
(100% от разходите по проекта, не се изисква съфинансиране от кандидата)
Другият проект, с който кандидатствахме е „Рехабилнтация на улична мрежа в
гр. Провадия” Описанието на инвестицията, за която сме кандидатствали е следното:
„Рехабилнтация на улична мрежа в гр. Провадия - ул. “Трети февруари“ от ОТ 310 до
ОТ 325, ул. “Скобелев“ от ОТ 325 до ОТ 336, ул.“Овеч“ от ОТ 336 до ОТ 509, ул.
„Светослав Обретенов“ от ОТ 509 до ОТ 518 и ул.“Добрина от ОТ 518 до ОТ 631”
Уважаеми г-н Димов, в заключение искам да Ви уверя, че Община Провадия
кандидатства по всички процедури, за които е допустима както бенефициент. По
отношение на всички проекти, които са подадени, можете да направите справки в
регистър на проектите, обявен на сайта на Община Провадия.
Само искам да добавя, че класирането, ранкинга по мярка 7.2 за улиците излезе.
Нашият проект е над допустимия минимум. С една дума - трабва да бъде финансиран.
Има неофициална информация, до която голяма част от общините се добрахме за
пътищата. Там от варненска област нямаме информация да има проект, който да е над
допустимия минимум. Всеки момент фонд „Земеделие” по Плана за развитие на
селските райони, ще обяви ранкинга и на тези проекти.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Искам да благодаря на кмета Филев за изчерпателния отговор, доста дълъг за
изчитане. Един само уточняващ въпрос. Стана ясно, че не можем да кандидатстваме
за рехабилитация на централната част, понеже тя все още представлява улица
„Георги Димитров”. Има ли някаква възможност, вероятност, възможност по-точно,
ОбС да приеме решение например за частичен ПУП, за да изменим тази част в
площад? Да не е вече улица, за да можем да кандидатстваме за ремонт, понеже се
притеснявам, че ще изтървем там. Да, точно.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Това, което каза г-н Димов е точно така. В момента община Провадия
разработва Общия устройствен план, който се финансира от Министерството на
регионалното развитие. Трябва да започнем тази процедура. Наистина има опасност,
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ако има по някоя от програмите мярка, по която бихме могли да кандидатстваме за
подобряване на градската инфраструктура, да не успеем да се включим, защото
нямаме такъв обект. Ще разпоредя подготовката на процедурата и възможност
промяна на статута на централния градски площад да е такъв, какъвто е в момента
фактически.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Във връзка с отговора, който ми беше даден по отношение на терена до
магистралата. Всички знаем, че като се пътува в посока към Варна има една малка
табела, която може и да бъде подмината, защото размерът й е доста малък. Затова
въпросът ми е на базата на това обяснение, което дадохте – Имате ли някакво
намерение да извършите необходимите действия, за да може да изнесем, образно
казано, някаква реклама на града в близост до магистралата? Мисля, че няма нужда
да обяснявам, че това ще е от полза за града.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Отбивките на автомагистрала „Хемус” са сигнализирани 1 000 м. преди самата
отбивка – голяма зелена табела 1 000 м., 500 м. и вече малката стандартна табела
преди самата отбивка. Те са стандартни – по-големи или по-малки не могат да бъдат
направени. Указани са, съгласно действащото законодателство. Реклама можем да
направим на билборд, но трябва да плащаме еднократната такса за изградане и
годишните такси за ползване. Както и ние на нашите билбордове в строителните
граници на града, събираме такса, но на автомагистралата са изключително високи.
Въпрос на икономическа целесъобразност е дали е необходима или не и каква полза
би имало от билборд с някаква реклама на град Провадия – дали крепост „Овеч” или
„Най-старият солодобивен център”, или някаква друга туристическа атракция?
Следва да се проучи, да се прецени и вземе решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Отговор на питане от Дамян Ташев Неделчев-общински съветник в ОбС
Провадия.
Уважаеми г-н Неделчев,
Във връзка с Ваши питания на заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 27.10.2016 год., Ви информирам за следното:
Относно: Отразяване на поименното гласуване на общинските съветници от
Общински съвет Провадия. С изменението на чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ДВ - бр.69 от 2006 год./ Решенията на
Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно
гласуване, което се отразява в протокола на заседанието.
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В изпълнение на визираното по-горе поименното гласуване на общинските
съветници от Общински съвет Провадия е неразделна част от протокола на
заседанието. Бланката за поименното гласуване отразява: номер на докладна записка,
номер на взето решение и начин на гласуване на общинските съветници: „за”,
„против”, „въздържал се”.
Относно: Възможност в сайта на община Провадия да се помести анкета, чрез
която гражданите да изразяват своето мнение по конкретно зададен въпрос, Ви
уведомявам за следното: Общинският съвет Провадия няма интернет страница и
информацията, касаеща дейността му се публикува на интернет страницата на
Община Провадия. След проведен разговор с общинска администрация и по
конкретно отдел „Информационно обслужване и технологии”, специалистите ми
отговориха, че към настоящия момент няма техническа възможност, за поместване на
анкета с сайта.
До
Ивайло Илиев Илиев
Общински съветник в ОбС Провадия
Уважаеми г-н Илиев,
Във връзка с Ваши въпроси, зададени до мен на заседание на Общински съвет
Провадия, проведено на 28.07.2016 г., Ви информирам за следното:
На 22.04.2016 г. с вх.№ 407/22.04.2016 г. в деловодството на Общински съвет
Провадия е постъпил Доклад № ФИ3ВН-2/26.02.2016 г. за резултатите от извършена
финансова инспекция на Община Провадия, изготвен от държавни финансови
инспектори Иван Иванов и Марияна Енчева при Агенция държавен финансов
контрол към Министерство на финансите. Съгласно разпоредбата на чл.20, ал. 2 от
Закона за държавната финансова инспекция, при финансова инспекция на общини и
разпоредители със средства от общинските бюджети при констатирани нарушения
информация се изпраща и на съответния общински съвет. Считам, че докладът е
неправилно изпратен до Общински съвет Провадия, тъй като се изпраща само
информация за констатираните нарушения, след като е завършила процедурата по чл.
20 и следващите от ППЗДФИ.
Общински съвет не е страна в производството и като такъв няма право да
разпространява доклада, без същият да е поискан по надлежния ред. От друга страна,
единствено съдът има право да се произнася относно това дали констатираните
нарушения, описани в доклада и съставените въз основа на него АУАН и последващи
НП, са правилни и законосъобразни.
Отделно от това, едва няколко дни след получаване на въпросния доклад в
деловодството на Общински съвет Провадия, общинските съветници, както и цялата
общественост, имаха възможността да се запознаят с фактическите констатации в
него, тъй като на 25.04.2016 г., бе публично оповестен в електронната медия
„ПРОВАДИЯ ДНЕС“, собственост на „ИЛИЕВ И ТРИФОНОВА ФИНАНС” ООД,
чийто управител и съсобственик сте именно Вие.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчав, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Във връзка с отговора, който ми беше връчен и беше току-що прочетен в
частта му, относно възможността в сайта на община Провадия да се помести анкета,
чрез която гражданите да изразяват своето мнение по конкретно зададен въпрос,
приемам, че аз съм допуснал грешка, като съм имал прадвид всъщност сайта на
община Провадия или както беше уточнено. Само че, според мен, този факт е
неудовлетворителен, защото, ако има такава техническа възможност, която ще даде
възможност на гражданите не само мнения по това, което решаваме, а и да дават
предложения, това ще повиши възможността за пряка демокрация. Според мен е
важно да се опитаме да го постигнем. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, имате думата за изказвания и въпроси към кмета. Заповядайте, г-н
Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Кметове,
Измина цяла година от мандата на този ОбС. Живеем, както знаете, в условията
на представителна демокрация. И от кмета, и общинските съветници се очаква
отговорно да взимаме решения и да провеждаме политики в интерес на цялото
общество. През изминалата година, обаче, с малки изключения, всичко си вървя,
както и до сега. Без ясно заявени действия за преодоляване на икономическата криза
и демографската катастрофа, като че ли всичко ни е наред и само трябва да
потдържаме само една добре работеща машина. Само че машината е добре работеща
само за висшата администрация и тя се чувства като единствената, която има силата
реално да определя всичко, което ще се случи, което я води до апатия. Кметската
администрация, чиято работа е да изработва проекти, трябва да разбере, че има
изключителна и много важна за града отговорност. Образно казано, те трябва да се
събуждат и да заспиват с мисълта - какво мога да направя повече за Провадия? Ако
нямат такава нагласа, то те нямат работа в тези отдели. Ако искат да са стандартни
чиновници, мястото им не е там, където трябва да се мисли как Провадия трябва да
бъде извадена от калта.
Вече е започнало изработването на бюджета за 2017 год, затова призовавам
общинските съветници да започнем да внасяме предложения, които да залегнат в
този бюджет и да променят коренно отрицателните тенденции, на които всички ние
сме свидетели, защото след три години ще ни питат: Нали беше там, какво свърши?
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и въпроси към кмета има ли? Преминаваме към седма
точка.”
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Седма точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Кадрия Мехмед, заповядайте.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Уважаеми съграждани,
Аз, първо, искам да изляза малко от рамките на това, за което си бях намислила
да, във връзка Вашето изказване, г-н председател. Ако този ОбС има памет и някога
общински съветници са си чели протоколите, знаят как се е изказал г-н Филев, докато
е бил общински съветник по повод на проверка на АДФИ, спрямо кмета тогаваГеорги Янев. Той тогава е предложил да бъде съставена комисия от общински
съветници, защото, сега по памет цитирам, защото органите са си органи - те
естествено ще си свършат работата, но данните са много тревожни и този ОбС, казва
тогава г-н Филев, трябва да обследва случващото се в общината. Това, че докладът
бил станал достояние чрез някаква медия, може би не всички общински съветници
пък имат интернет или пък четат този сайт.
И аз преминавам към това, което пак е свързано с обществения транспорт.
Г-н кмете, преди време отговорихте пред този съвет, че никой не е давал
личните данни на децата на частно търговско дружество за съставяне на карти за
безплатни пътувания, за да бъде усвоена държавната субсидия. Аз бях на Вашите
дела, Вие не присъствахте, срещу АДФИ, ако имате чувство за отговорност и искате
да оповестите, съвсем прозрачно, какво е станало, поискайте протоколите от делата,
от Вашите дела, поискайте протоколите, за да прочетете какви показания се дават
пред съда от специалиста от АДФИ, който е призован, като свидетел, затова кой е дал
личните данни на децата. Те конкретно го казаха в съда. Предполагам, че Вие също го
знаете. Също беше казано, че 90% от градските линии не са изпълнявани, че
контролът на изпълнението на този договор е бил изключително занижен и почти не е
извършван контрол. Аз моля да ми бъде отговорено - Колко констативни акта за
времето на Вашето управление, вече втори мандат, има съставени за неизпълнение
на договора за транспорт? Колко глоби са наложени на транспортната фирма за
неизпълнение на договора от 2011 год. до, мисля юни, когато им свършва договора
2015 год.? Какъв е общият размер на паричната сума, която е събрана от глобите? За
какво са използвани тези пари? Ще потърсите ли Вие, г-н кмет, сметка на
служителите, които са дали личните данни на децата на частно търговско дружество
или тази тема е тема табу за Вас? Просто, най-накрая, след една година следва да има
яснота и пълна прозначност-какво се е случило? Аз просто Ви моля, ако не се
чувствате виновен, така както сте обжалвали актовете си и т.н., ами просто
оповестете какво точно се случва в тази община и какво е станало. Кои са виновните
лица? Вие, защо не търсите отговорност? Вие, защо не потърсите отговорност от
Ваши служители за тези неизпълнения, за този неосъществен контрол, за даването на
личните данни на децата и т.н. Знаете всички нарушения какви са. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Сега ли ще отговорите или следващия път? Следващия път. Други изказвания?
Предложения на граждани има ли? Г-н Жечев.”
Изказване на Живко Жечев-председател на „Ротари клуб” Провадия
„Добър ден, дами и господа,
Уважаеми г-н председател,
Общински съветници,
Уважаеми кметове,
Във връзка съм с една молба и апел към всички общински съветници.
Запознати сте с проекта на „Ротари клуб” Провадия. Спечелихме подкрепата и на
дистрикта. Това за нас е много важно, но така или иначе сумата е доста голяма. Има
доста финансови средства да се набират по този проект. Няма да Ви запознавам със
самия проект. Знаете за какво става въпрос. Това е за устройствата, които ще бъдат
монтирани в училищата. Апелът ми към Вас е, ако има финансова възможност,
общината да подкрепи този проект. Наистина ще Ви бъдем много благодарни.
Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания на гражданите има ли? Поради изчерпване на
дневния ред. Извинявайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Взимам думата, като гражданин, предвид изказването на г-н Жечев. Той не се
представи. Председател е на „Ротари клуб” Провадия. Всички сме запознати с проекта.
Мисля, че проектът е много стойностен, най-важното, касае здравето на нашите деца.
Това, че външна организация се е нагърбила с тази задача да предостави машини за
пречистване на водата, която ще се ползва от нашите деца, мисля, че е редно по някакъв
начин да се включи и общината, защото нашите деца учат в общински училища. Тези
машини ще бъдат инсталирани в общинските училища. Общинските ученици ще ги
ползват. Отправям също молба, ако може община Провадия да се включи и да помогне с
финансови средства, защото това остава. Това остава да се ползва вбъдеще. Дали сега от
нашите деца, а дай Боже и от техните. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само да попитаме: Къде се набират средствата? Къде можем да я намерим тази
банкова сметка?”
Г-н Живко Жечев-председател на „Ротари клуб” Провадия отговаря на въпроса, че
средствата се набират по банков път чрез разкритата банкова сметка за осъществяване
на инициативата.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други въпроси явно няма. Поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Общинския съвет Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 11.30 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
по Докладна записка №779
решение №14-253
№

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
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

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 №768
решение №14-257
№

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
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

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 №776
решение №14-259
№

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
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

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 №780
решение №14-260
№

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
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчев
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №783
решение №14-262
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчев
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №789
решение №14-264
№

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
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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