П Р О Т О К О Л № 16
Днес, 25.01.2017 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. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Иво Райчов Гочев
9. Йордан Иванов Михалев
10. Капка Ангелова Радева
11. Кръстю Василев Кръстев
12. Милена Иванова Драгнева
13. Наталина Младенова Златева
14. Стоян Добрев Гигов
15. Христо Драгомиров Гичев
16. Хюлия Ахмедова Мустафова
17. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е седемнадесет общински съветници. Отсъстват общинските
съветници Дамян Ташев Неделчев, Лидия Николаева Димитрова, Ивайло Илиев Илиев
и Мустафа Али Ибрям. Една част от тях са положили подписи за присъствие в
присъствения списък, но отсъстват от залата. Явно имат някаква причина.
В началото на заседанието ще връча писмени отговори на въпроси, зададени
към кмета на община Провадия на общинските съветници г-н Дамян Ташев Неделче и
г-н Ивайло Илиев Илиев.
Кворумът вече е двадесет общински съветници. В залата влизат общинските
съветници Дамян Ташев Неделчев, Лидия Николаева Димитрова и Ивайло Илиев
Илиев.
Кворум:20
Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Откривам шестнадесетото 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.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2016 г. /вх.№850
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2.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2016 г. /вх.№859
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2017 г. /вх.№860
4.Приемане на Бюджет 2017 г. на община Провадия. /вх.№851
5.Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за управление през
мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия. /вх.№861
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2016 г. /вх.№852
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2016 г. /вх.№863
8.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2016 г. /вх.№846
9.Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност / 2017 - 2020 г./
вх.№867
10.Приемане на План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2017 г.
/вх.№853
11.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№833
12.Докладни записки с вх.№844, 856, 858, 862, 864, 865, 868, 869, 870.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка дванадесет от дневния ред докладни записки да бъдат
добавени докладните записки с вх.№880 и №881.Тези докладни записки бяха
разгледани на всички комисии.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Подлагам на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието на докладни записки с вх.№ 880 и №881 в
точка дванадесет докладни записки. Който е съгласен с предложениeто, моля да
гласува.
Гласуване: 20 -„за”, 0 -„против”, 0 -„възд.се” Приема се.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението докладни
записки с вх.№880 и №881 да се включат в дневния ред на заседанието в точка
дванадесет докладни записки. Общинските съветници гласуваха предложението и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
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Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2016 г. /вх.№850
2.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2016 г. /вх.№859
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2017 г. /вх.№860
4.Приемане на Бюджет 2017 г. на община Провадия. /вх.№851
5.Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програма за управление през
мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия. /вх.№861
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2016 г. /вх.№852
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2016 г. /вх.№863
8.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2016 г. /вх.№846
9.Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност / 2017 - 2020 г./
вх.№867
10.Приемане на План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2017 г.
/вх.№853
11.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№833
12.Докладни записки с вх.№844, 856, 858, 862, 864, 865, 868, 869, 870, 880, 881.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.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 - Извършени промени по бюджета на община Провадия през
четвъртото тримесечие на 2016 г.
а/№850-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 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 №16 – 283
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява промените по общинския бюджет, за четвъртото тримесечие на 2016
г., съгласно Приложение №1и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Втора точка - Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост в община Провадия през 2016 г.
а/№859-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли 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 №16 – 284
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет на кмета на община Провадия за изпълнение на програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Провадия
през 2016 г.
Трета точка - Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2017 г.
а/№860-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Провадия през 2017 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.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 285
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Провадия през 2017 г., съгласно приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в програмата.
Четвърта точка - Приемане на Бюджет 2017 г. на община Провадия
а/№851-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане бюджета на община Провадия за 2017 г.
Кворум:19 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев излиза от залата.
Кворум: 20 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 09.15 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има деклариран конфликт на интереси от общинските съветници Стоян Добрев
Гигов и Йордан Иванов Михалев. Ще напуснат залата.”
Кворум:18 Общинските съветници Стоян Добрев Гигов и Йордан Иванов
Михалев излизат от залата. Не участват в обсъждането и гласуването на докладна
записка с вх.№851.
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,
Общата рамка на изготвения бюджет за 2017 год. е 17 334 246 лв., от които
приходната част за делегирани от държавата дейности е в размер на 10 403 119 лв. и
собствени приходи в размер на 6 931 127 лв. Искам да отбележа, че в края на 2016 год.
наличността ни по сметките общо беше в размер на 2 257 347 лв. Това е т.нар.
преходен остатък, от който 1 200 000 лв. на срочен депозит. Освен тази сума имаме и
1 400 050 лв. в извънбюджетната сметка. По отношение на разходната част. Няма да я
зачитам буквално. Ще акцентирам само на основните моменти. За болницата на
община Провадия сме предвидили 200 000 лв. на този етап дофинансиране, 70 000 лв.
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сме предвидили за инвестиционно проектиране, което впоследствие е разпределено в
списъка на капиталовите разходи, 60 000 лв. сме предвидили за подготовка и участие
по проект по различните оперативни програми. Предвидили сме дофинансиране на
училищата в с.Снежина и с.Славейково. Предвиден е резерв в размер на над половин
милион лева. Първоначалният вариант беше 565 900 лв., като идеята ни е резервът да
служи, като оборотни средства по различните оперативни програми. Основно по ОП
”Региони в растеж” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Знаете, че имаме
сключени договори по „Региони в растеж” за над 4 000 000 лв. за общински сгради и
три жилищни сгради. В момента сме дали безлихвен кредит на проектите по ОП
„Развитие на човешките ресурси” в размер на 97 000 лв. Резервът, идеята му е за буфер
по отношение на оперативните програми или за непредвидени обстоятелства. Такива,
каквито са и неприключилото дело с ОП „Околна среда”.
В тази връзка, както Ви казах, искам да допълня списъка на капиталовите
разходи, който вече Ви е раздаден и на комисия приехте. Влиза нов обект - ремонт на
кабинет в СУ „Димитър Благоев”, съфинансиране по проект, „Изграждане на
дигитална класна стая” в размер на 12 000 лв., предпроектни проучвания, подготовки
на проекти за инфраструктурни обекти в размер на 40 000 лв. и съответно записано е
проектирането на пътищата в община Провадия, които са част от общинската пътна
мрежа и от бившата четвъртокласна мрежа, и зарядно устройство за стартиране на
автомобилите при ниски температури в размер на 1674 лв. Ако имате някакви въпроси,
готов съм да отговарям.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
В т.9.16 на разходите има отбелязани разходи за отпечатване на общинско
информационно издание „Провадия плюс” - 10 000 лв., като при проверка на сайта на
общината не видяхме дали миналата година е имало такова издание. Хубаво е, когато
сме ги заложили, да си го изпълним. Другото, едно предложение искам да направя. В
капиталовите разходи, точка 10 има открити плокадки за игра в гр.Провадия, УПИ ХІжилищен комплекс, кв.72 и селата Блъсково, Житница и Снежина. Искам да предложа
такава площадка и в село Златина да се направи. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Съгласен съм с Вас. Изтеклата 2016 год. изданието „Провадия плюс” не
съществуваше и в книжния му, и в електронния вариант по ред причини. Знаете, че
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имаше промяна в Закона за обществените поръчки и по някои проекти имахме
публичност. Трябваше да бъде направена процедура и времето не стигна. Сега имаме
същата ситуация, но имаме достатъчно време след приемане на бюджета да се проведе
процедура, да се избере изпълнител за отпечатване и подготовка на изданието.
По отношение на детските площадки съм съгласен с Вас. Кметовете на населени
места са докладвали и ние поетапно го записваме в списъците за капиталови разходи.
Ако тази година не можем, догодина със сигурност село Златина ще бъде включено.
Ако от някъде се появят средства, можем да допълним списъка на капиталови
разходи. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Парушев,
заповядайте.”
Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми колеги,
През изминалата година многократно се коментираха въпроси, относно
болницата и по-скоро нейното съществуване, поради проблеми с финансирането. Г-н
кметът, лично наблегна на този сериозен проблем, като каза, че текущото
финансиране, което е за миналата година и предходните години, периодично нараства,
като изказа мнение, че тази субсидия, тази година, трябва да е значително по-голяма.
Като потвърждение на тази ситуация, имаме нееднократни докладни от г-н Светослав
Неделчев-управител на заведението, също така, по предложение на наш колега, Дамян
Неделчев, за значителни ремонти и подобрения на болницата. В тази връзка правя
предложение субсидията да бъде завишена с още 150 000 лв., като общата субсидия
бъде разходвана след предложение на комисията по здравеопазване, която
предваритално е съгласувала съответния разход с управата на болничното заведение.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Николов,
Принципно съм съгласен с Вас. Вие сте разгледали всички докладни записки и
там виждате, че за болницата на този етап, освен това, сме предвидили и минимум
128 000 лв. съфинансиране по един проект, който сме внесли в Националният
доверителен еко фонд и той на първи етап е минал успешно класиране. Това също е
част от резерва. Тези средства, ако се стигне до окончателно одобрение на проекта,
могат да нарастнат до 200 000 лв. Такава ми е информацията. В зависимост от това
какво ще бъде отрязано от тяхното финансиране. В писмото, което получихме от
преди две седмици има предложено от Националния доверителен еко фонд и друг вид
финансиране на болницата. Когато бъде одобрен или отхвърлен проекта, съм съгласен
тези 128 000 лв., които са в резерва да бъдат разгледани и насочени по решение на
комисията. Но на този етап, предвид това, което се случва, включително и вчера имаме
докладна от д-р Неделчев, за искане спешно на средства, основно са за ток и лекарства.
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За нас, енергийната ефективност на сградата е от особена важност. В този смисъл сме
депозирали проекта и се надяваме да бъде одобрен. Там сме предвидили 128 000 лв.
съфинансиране, което е съпоставимо с това, което Вие казвате. Надявам се, до края на
първото тримесечие класирането да приключи, за да разберем одобрени ли сме
окончателно или не. На този етап ние можем да ги заделим, като средства, но те пак
ще са в резерва в тези 550 000 лв., които ние ще ползваме, като оборотни средства по
другите програми - ОП „Региони в растеж” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Принципно съм „за” Вашето предложение да направим всичко възможно
болницата да я има и самата болница трябва да направи всичко възможно да я има.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Парушев, заповядайте.
Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми г-н Филев,
Абсолютно съм съгласен с това, което коментирате. Някои от колегите ще
кажат, че това е популизъм в изказването и н.т. Аз говоря абсолютно сериозно, защото
бюджетът, който е напрвен, наистина, бюджетът, си е добър. Покрива всичко. Това е
нормалният текущ бюджет за всяка една календарна година, така че да посрещне
разходите и да може да отговори на тези разходи, но проблемът с болницата той
остава.Освен това, ние, като ОбС, трябва да кажем кои са ни приоритетите. В крайна
сметка, някъде финансирането няма да стигне по някои програми, но ние трябва да
знаем кои са ни приоритетите. Персонално, за мен, болницата е едно от най-важните
неща. Колкото повече се доближава до закриване тази болница, това ще рефлектира
изцяло върху община Провадия, като население, като желание на хора да живеят и
работят тук. Просто искам да подчертая, че говоря абсолютно сериозно и не търся
нищо друго зад думите си. Ако няма възможност, няма възможност. Това е моето
виждане. Благодаря”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Д-р Неделчев,
заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчав
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми кметове,
Бюджетът е основният финансов документ, който определя какво ще се случи в
една община в рамките на една година, затова, надявам се, ще се съгласите, основния
проблем в Провадия е липсата на работа. Най-вече за младите хора, които се надяват
да се развиват в Провадия. Първият ми въпрос е: Как този бюджет стимулира
разкриването на нови работни места в посока промишленост, най-вече? Услугите са
нещо не толкова атрактивно и възможностите за растеж, имам предвид на една млада
личност, не са толкова привлекателни. Пак да повторя. Как този бюджет създава
условия за разкриване на нови работни места за специалисти? Второто нещо, за което
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ме подсети г-н Николов е да потвърдя моето съгласие с неговото съгласие в следния
вариант. Ако ние не заложим едни сериозни срадства за развитието на болницата, тя,
както каза г-н Николов, се движи към закриване. Нееднократно съм говорил по тази
тема. Държавата реално прави всичко възможно косвено да накара малките болници да
се закрият. Ако ние искаме да имаме град, характеристиките на един град всички ги
знаете, една от най-важните е осигурено здравеопозване. След като държавата прави
каквото зависи от нея да унищожи малките болници, в частност нашата, ние, ако
искаме да съществуваме, като град, вече казах, трябва да заложим едни сериозни пари,
разбира се, в комбинация на контрол за това как се използват, а не само за заплати, за
да може да има здравеопазване и да има град. Третото нещо, на което искам да
акцентирам е приложения към докладната бюджет за 2017 год. протокол от
обществено обсъждане. Обществено обсъждане, по моето разбиране, означава
множество. Протоколът, който ни е предоставен, в него има записано едно искане от
инж.Кадрия Мехмед, която предлага да се възстанови балнеолечението в Провадия.
Понеже, няма други питания или искания на граждани, общественото обсъждане е
закрито. За мен, как да кажа, ако аз бях кмет на тази община, щеше да ми е неудобно
да представя такъв протокол. Ако съдим само по протокола, излиза, че общественото
обсъждане е било с един единствен гражданин. Предлагам в рамките на шегата да
дадем званието не „Почетен гражданин” на Провадия, а званието „Единствен
гражданин” на Провадия на инж.Кадрия Мехмед. Сега сериозно. Сигурен съм, че при
добро желание от страна на кметската администрация, едно такова обществено
обсъждане може да бъде проведено, след като са привлечени широките маси не само в
града, а и от селата. На това обществено обсъждане да бъдат потърсени оригинални
предложения, които биха създали условия за развитието на града. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Ще започна отзад напред. По отношение на публичните обсъждания. Аз по една
или друга причина присъствам повече от петнадесет години на тях и те са такива.
Както се казва „На сила хубост не става”. Нали не си представяте да ги натоварим, с
автобуси да дойдат тук хората от селата, като на партийно събрание и някаква агитка.
Който има наистина интерес, той присъства. На всички останали можем да им
тълкуваме неучастието по два начина. Или, че харесват предложения бюджет, или не
ги интересува. Няма как да коментирам присъствието или не на хората в ситуацията,
когато общественото обсъждане е обявено по надлежния ред. Хората, които ги
интересува са били тук.
По отношение за болницата. Каквото и да правим, ние трябва да го правим в
рамките на действащото законодателство. Не можем да си позволим да дадем два
милиона на болницата. Не случайно, в проекта за бюджет, бюджетът на една община е
изваден от контекста на Закона за референдумите, да го кажа, участието на гражданите
в местното самоуправление. Към настоящия момент, единственият изход, който аз
виждам за нашата болница, съм го споделил и миналата, и поминалата година е
болницата да стане част от голяма варненска болница. Успешни примери имаме и това
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е новопазарската болница. Другият вариант, да, ние ще даваме средства докато можем,
но може би ще дойде момент, в който ОбС няма да може да откликне на нуждите на
болницата. Трябва дружеството да се нагоди на действащата законова рамка. Ние не
можем да я изменим. Тя е национално действаща рамка и от стартирането на
реформата в болничната и доболнична помощ през 2000 год. тенденцията е една и вие
я знаете. Всички я виждаме. В началото имаше финансиране на болниците и от
Здравната каса, и от Министерството. В него момент болницата беше и на печалба със
сериозни собствени инвестиции. Впоследствие това финансиране от държавата намаля
за сметка на общинското финансиране и накрая се случва това, което започна да се
случва на много места и това, което се случи с новопазарската болница. При сегашната
законова рамка единственият вариант за нашата болница е обединението й с голяма
варненска болница. Ангажиментът за нейното съществуване фактически да стане
ангажимент на държавата, защото общинските приходи в един момент всичките
трябва да отидат за болницата. Около милион и сто й трябва за съществуването в този
й вариант, който голяма част, включително и Вие, не харасвате. Нали така?
По отношение на първия Ви въпрос, аз и на комисии отговорих на него, защото
Вие го поставихте чрез председателя на ОбС. Ние няма как да променим законовата
рамка по отношение на местните данъци и такси. Можем да ги намалим по отделно до
минимум, но не можем да ги отменим за инвестиции на зелено, както Вие предлагате.
Няма как да отделим една инвестиция в промишлеността от инвестиция в услугите. Тя
си е инвестиция. По отношение на данъците и таксите, които са регламентирани от
даржавата – данък печалба, данък общ доход, ние върху тях не можем да влияем.
Нашата община, в началото на прехода, беше в групата общини, освободени от данък
печалба за инвестиции. Ние това не можем да го направим. Това, което трябва да се
случи в нашия град, аз не веднъж съм го казвал, да има повече предприемачи, които са
склонни да рискуват. Какво означава да си предприемач? Обяснявам го за широката
маса хора, защото Вие го разбирате. Това означава или теглиш кредит да създадеш
някакъв бизнес, да създадеш работни места и залагаш собственото си жилище или на
родителите, друго, или някакъв имот, но поемаш риск. Такива хора ние наистина
трябва да ги стимулираме, но не можем да ги стимулираме извън рамките на закона.
По закона за насърчаване на инвестициите - там е посочено: кой инвеститор е клас А,
клас В и т.н. Независимо, обаче дали някой инвеститор е клас А, или по-нисък клас,
когато такъв се появи в община Провадия ние се стараем да го подпомогнем. Но нали,
пак казвам, се сещате, че архитектът няма как да издаде едно разрешение за стоеж в
разрез със закона, защото една инвестиция на зелено започва с виза за проектиране и
строителство. Тя не е инвестиция. Може да е, но не е точно това. Всички идеи, които
Вие сте ни дали, ние сме се опитали да ги предвидим в бюджета. На фона на това,
което коментира г-н Николов, което коментирахме на комисии, няма как да
финансираме конкурси, което е чудесна идея за надарени и талантливи деца на
Провадия. Това е малко отклонение. В интерес на истината, това което общината и
администрацията има, като пропуск по отношение на обслужването на бизнеса, ако
Вие ни го подскажете, ние ще го променим, за да се получи една по-добра среда за
инвестиции и създаване на работни места в промишлеността. Аз на комисии го казах.
Инвеститори идват там, където има, първо, терен, да кажем, че тук има. Второто
задължително условие е да има работна ръка, квалифицирана работна ръка. За
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съжаление, от много години в нашия град и община квалифицираната работна ръка в
определени направления я няма, а за други направления отива за по-високи заплати
във Варна. Има направления, като машиностроенено, тук е г-н Николов, може да каже
-заварчици, стругари, шлосери, фрезисти, няма в нашия град. Как да създадеш такава
инвестиция? Тук е вече функцията на държавата да се създадат такива училища с риск
повече от половината от завършилите да заминат на друго място или в чужбина, но да
се обучат такива кадри. Ако 30-40% останат, те ще са в промишлеността на България.
Ние няма как да измислим и да финансираме всички училища, които са необходими, за
да създадем условия за инвестиция в промишлеността, защото инвеститорът освен
терен ще търси и работна ръка. И при мен са идвали, и аз на комисии съм казвал какво
се е случвало. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчав
„Благодаря, г-н кмет. По отговорите, които дадохте. Първо, по отношение на
публичното обсъждане.Запомних едно словосъчетание „надлежен ред”. Впечатлението
ми е, че този надлежен ред явно е недостатъчен. Сондажи сред гражданите. Беше ми
отговорено ”Аз не знам.” Може би, Вие ще кажете и всъщност го казахте, който има
интерес - ще види, но в условията на криза, в каквата се намираме, според мен, от
двадесет и седем години насам, би трябвало да се търсят вякакви възможни варианти и
да мобилизираме задружни усилия на общността. Явно този надлежен ред не е
достатъчен. Това е едно. По отношение на училищата. Това, което говорихте.
По време на обсъждането на докладната, която беше анализ, който ние трябваше
да представим на областния управител, за личностно развитие, аз точно за това
настоявах, въпреки характеристиката, която е в момента - липса на паралелки или
училища, създаващи такива кадри или нуждите на бизнеса от такива кадри, точто за
това настоявах, както Вие казахте – нека ние да поискаме от областния управител да
бъдат разкрити такива паралелки, въпреки че в момента нито бизнеса търси такива,
нито ние можем да осигурим работа на такива кадри. Нека ние да го поискаме с идеята
някой ден да има нужда от тези неща. Доколкото си спомням и доколкото разбрах, ние
приехме един анализ, който задоволяваше само моментните потребности. Ако ние
търсим бъдеще, трябва да поискаме повече. А по отношение на работните места.
Мисля си - не съм икономист, финансист, но най-простичко казано, в бюджета на
общината, най-вероятно има такива свободни пари, които общината като разпоредител
с тези пари може да потърси начини, средства, нестандартни форми, чрез които да
проведе такива мероприятия, че да може по заобиколни пътища, ако щете на базата на
панаири, най-общо казано, в които да привлечем, едва ли не, за неща, които в
Провадия не се развиват, но да създадем такива срещи, на които да направим града си
по-привлекателен и да покажем, че имаме нагласа, като община да развиваме бизнес.
Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми д-р Неделчев,
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Уважаеми съграждани,
Община Провадия е изпратила всички свои свободни терени на всички
Сдружения на предприемачите, Стопанската камара, КРИБ и т.н., включително и на
Министерството на икономиката. Ако някъде някой потърси терен, да е ясно какви
свободни терени има в Провадия.
По отношение на паралелките, учебния процес и каква необходимост има
бизнеса на територията на община Провадия? Община Провадия организира среща
между Регионалния инспекторат, от който зависи утвърждаването на план приема, и
местния бизнес. Поканени бяха всички предприемачи, които да кажат какви искания
имат. Инспекторатът си ги записа и се надяваме да ги вземат предид. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Гочев, заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз, понеже ходя и в кухнята и извън кухнята на болницата, няма да правя
предложение. Искам да кажа, че вече двадесет и седем години се пека на огъня на тази
болница. Аз предлагам да изчакаме и да видим - Какъв договор болницата ще сключи
с НЗОК, респективно РЗОК в гр.Варна? Защото най-големият проблем за нашата
болница не се оказват толкова парите, които ще дава общината, а лимитът, който ни се
определя от касата. Ако днес Министерски съвет одобри увеличение на минималната
работна заплата на 460 лв., НЗОК не предвижда актуализация на пътеките, по които
плащат парите. Това означава, че ако останат 68 000 лв. месечен лимит на болницата и
за тази година, превеждайки заплатите, съобразно министерското постановление, ФРЗ
ще надхвърли тези 68 000 лв. с осигуровките. Другото, което е, няма как повече да
правим съкращения на щата, защото ни бият от другата страна от Министерство на
здравеопазването. Има норматив, за да съществува едно отделение - Колко трябва да
са лекарите, колко трябва да са медицинските сестри? Получава се параграф 22.
Задължават те да го има този персонал, увеличават заплатите и не увеличават
приходите. Ако остане 68 000 лв. месечен лимит, болницата не я виждам как ще
просъществува повече. Ние в момента имаме ФРЗ с осигуровки 62 000 лв. Като капак
за последните два месеца ни намалиха лимита от 68 000 лв. на 65 000 лв. С 3 000 лв.
трябва да се плащат – лекарства, ток, вода, пране, транспорт, телефони и каквото се
досетите. С 3 000 лв. А сега, ако направят минималната работна заплата, тъкмо
отделихме сестрите да вземат 40 лв. повече от санитарките, сега те пак са наравно със
сестрите с 460 лв. и шофьори, счетоводство и т.н. Т.е. немедицинският персонал
непрекъснато гони медицинския персонал и понеже не можем да вдигнем заплатите на
медицинския персонал, той все повече намалява. За мен, ще се окаже най-големия
проблем ниските заплати, но няма как да се дадат по-високи заплати. Болницата се
крепи на седем души местни лекари. Седем души лекари, ако кажем: Не искаме да
работим със седемстотин лева заплата, искаме браншовото договаряне хиляда и сто
лева, иначе напускаме. Край с болницата. Не референдуми, каквото и да се прави в
този град болницата ще си замине. Крепи се на седем лекари провадийци. Аз не съм
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провадиец. Не става. Държавата няма смелостта. Нито едно правителство, включая и
на БСП, и на царя, и на ГЕРБ, няма смелостта да направи здравна карта и да каже тези болници отговарят. Здравеопазването е елемент от националната сигурнаст на
даржавата. Тези болници остават. Остават държавните болници. Останалите, както сада си мислят как да съществуват. Крайно непопулярна мярка. Както си правят
сметката, че ако го направят, никой няма да е на власт, никой не го прави и остава ние
да се мъчим тук - какво да правим? Аз Ви предлагам да изчакаме дали ще сключим и
договор, защото сега се говори много усилено за увеличаване на изискванията за
медицинските стандарти. Досега беше двама лекари със специаалност и един лекар
специализиращ. А нашите лекари, които ги водим специализиращи не специализират.
Просто водим един лекар, който има такава специалност. Ако поискат документите, че
специализират, ние няма да подпишем договор с касата. Няма такива лекари. Знаете,
как става с дипломите? Има лекари, които получават заплата без да знаят къде е
болницата. Просто са си продали дипломата. Някои неща не трабва да се говорят така
на микрофон, защото става опасно. Затова да изчакаме да сключим договора, да видим
какво ще ни определи касата, защото ако ни вдигнат лимита, ако ни възстановят
стария лимит от 88 000 лв. ще забравите, че я има болницата. Ще я забравите. Ние
нямаме пари за веществена издръжка, след като се разплатим със заплатите, кои са,
може би, най-ниските заплати. Тя болницата в Девня затова фалира. На двадесет
километра от Варна не можа да осигури лекари, защото са ниски заплатите.
Благодаря.”
Кворум:19 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев присъства в залата.
Изказване на Диан Парушев
„Накратко. Г-н Гочев, каквото каза, моето предложение, което направих е също
на база на такива разсъждения. Всички тук акцентираме върху сумата, като ниво, като
условие, евентуално, за сключване на договор и т.н. Искам да наблегна на това, което
направих, като предложение. Разходването на тази субсидия, която е от община
Провадия да става чрез изричното съгласие на ОбС по предложение на комисията по
здравеопазване, която си е договорила тези неща. Това не означава, например определени са толкова пари и на всяка цена те трябва да се изхарчат. Те може и да не
се изхарчат. Това ми е идеята. Да има и контрол също.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Тогава да
преминем към гласуване на предложенията, които направиха г-н Димо Димов и г-н
Диан Николов. Първото предложение, според мен, ще бъде на г-н Диан Николов.
Субсидията на болницата да бъде завишена с още 150 000 лв. до 350 000 лв., като да
бъде разходвана, доколкото разбрах, след извършен контрол от комисията по
здравеопазване с решение на ОбС. По предложение на комисията по „Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности”. Тази комисия. Нали така?
Г-н Филев, заповядайте, защото ще трябва да се обосновавате откъде от бюджета
ще се вземат тези пари.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Николов,
Аз още веднъж ще кажа, 150 000 лв. няма. 128 000 лв. има предвидени, съгласно
решение на ОбС за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност” на болницата.
В тази ситуация средствата ги има. Те са в резерва. Аз предлагам така. Резервът е на
разположение на ОбС, ако до края на първото тримесечие проектът бъде одобрен тези
пари отиват за съфинансиране на проекта, ако не бъде одобрен по предложението,
което Вие правите. Защото в момента няма как да се разбалансира целият бюджет.
Трябва да се вземат от някъде другаде. Но 128 000 лв. съфинансиране за проекта за
болницата ние сме го предвидили, защото е по решение на ОбС. На първия етап
проектът е одобрен, ако завърши успешно, болницата ще получи доста средства. Ако
не бъде одобрен, средствата ще бъдат на разположение на комисията по
здравеопазване.”
Общинският съветник Диан Парушев Николов промени предложението си
вместо 150 000 лв. болницата да получи 128 000 лв.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложението на г-н Николов е болницата да получи 128 000 лв., които са в
резерва на общината за съфинансиране по проект „Внедряване на мерки за енергийна
ефективност на МБАЛ „Царица Йоанна”. Така ли да запишем предложението? Добре.
Който е съгласен с направеното предложение на г-н Николов, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 19, „против”- 0, „възд.се” - 0 Предложението се приема.
Другото предложение е на г-н Димо Димов, което е за справката за поименен
списък за капиталовите разходи. В точка 10 Открити площадки за игра в гр.Провадия,
УПИ ХІ-жилищен комплекс, кв.72 и селата Блъсково, Житница и Снежина да бъде
добавено и село Златина. Така ли е г-н Димов? Да разбирам ли, че си оттегляте
предложението? Аз трябва да го подложа на гласуване. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Има два варианта. Единият вариант е, след като се проведат обществените
поръчки, но тава ще е минимум средата на годината, да се види какво остава и да се
преразпределят средства за такава площадка. Другият вариант е още сега в списъка на
капиталовите разходи средствата за инвестиционно проектиране да се намалят с 10 000
лв. и да се запишат за площадка в село Златина. Вторият вариант, добре. В списъка за
капиталови разходи ППР за инфраструктурни обекти средствата да станат 30 000 лв.,
а да се завиши сумата за открити площадки за игра с 10 000 лв. ”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложението ще го прочета, ако объркам, ще ме поправите. Средствата,
предвидени за инвестиционно проектиране, които са в размер на 40 000 лв. да бъдат
занижени на 30 000 лв. 10 000 лв. да бъдат заложени в т.10 от справката за капиталови
разходи за 2017 г. – т.10 Открити площадки за игра в гр.Провадия, УПИ ХІ-жилищен
комплекс, кв.72 и селата Блъсково, Житница,Снежина и Златина в размер на 18 400 лв.
СС.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„ППР за инфраструктурни обекти 40 000 лв. става 30 000 лв. СС. Открити
площадки за игра в гр.Провадия, УПИ ХІ-жилищен комплекс, кв.72 и селата Блъсково,
Житница, Снежина добавяме и Златина 55 600 лв. ЦС и 18 400 СС.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 19, „против” - 0, „възд.се”- 0 Приема се.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-17
„против”-0
„възд.се”-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 286
На основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл.39
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г.,
ПМС № 374 от 29.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на община Провадия, Общински съвет – Провадия
реши:
1.Приема бюджета на община Провадия за 2017г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 17 334 246 лв., съгласно Приложение № 1 и Приложение
№ 1.1. в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 10 403 119 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани дейности – 9 603 510 лв.
1.1.1.2. собствени приходи – 61 714 лв.
1.1.1.3. чужди средства - /-/ 6 550 лв.
1.1.1.4. преходен остатък от 2016г. – 744 445 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 6 931 127 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 891 500 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 2 322 895 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия – 1 499 000 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища 142 100 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи – 704 600 лв.
1.1.2.5. трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - /-/ 30 000 лв.
1.1.2.6. временни безлихвени заеми – 97 983 лв.
1.1.2.7. временна финансова помощ – 28 000 лв.
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1.1.2.8. Друго финансиране - /-/ 840 198 лв.
1.1.2.9. преходен остатък от 2016г. – 2 257 347 лв., в т.ч. 1 200 000 лв. средства по
срочен депозит
1.2. По разходите в размер на 17 334 246 лв., разпределени по функции, дейности и
видове разходи съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1.за делегирани от държавата дейности в размер на – 10 403 119 лв.
1.2.2.за местни дейности в размер на – 6 384 068 лв.
1.2.3.за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства
от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 547 059 лв.
2.Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2016 г. по
функции и дейности по бюджета за 2017 г., съгласно Приложение №12
3.Приема поименен списък на капиталовите разходи за 2017 г. в размер на
914 650 лв., по обекти, видове разходи и източници на финансиране съгласно
Приложение № 3.
3.1. Одобрява разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,
включително и за изграждане и основен ремонт на общинските пътища в размер на
704 600 лв., съгласно Приложение № 3.1.
4. Определя резерв в местните дейности за неотложни и непредвидени разходи в
размер на 565 900 лв.
5.Определя размер на просрочените вземания 53 557 лв. от общо 133 474 лв.,
които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2017 г.
6.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2017 г. в
местните дейности и в делегираните от държавата дейности /без звената от системата
на народната просвета и култура, които прилагат делегирани бюджети/, съгласно
Приложение № 4.
7.Утвърждава разпоредители от по-ниска степен по бюджета на общината за
2017 г., както следва:
7.1.Второстепенен разпоредител с бюджет към общината - Дом за възрастни хора с
физически увреждания гр. Провадия.
7.2.Второстепенни разпоредители, прилагащи системата на делегиран бюджет
съгласно Приложение № 6.
8.Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата им в друго населено място
и обратно, както следва:
8.1.За педагогическия персонал във функция „Образование“ при условия и по ред,
определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно Приложение
№ 8.
8.2.За персонала зает в училищното здравеопазване и Преходно жилище с. Бързица в
рамките на 85% за ползващите обществен автомобилен транспорт и 100% за
служителите от „Общинска администрация” и „ЦСРИ” от действително извършените
разходи, съгласно Приложение № 7.
9.Приема следните лимити за разходи:
9.1.За представителни цели на кмета на общината в размер на 7 400 лв.
9.2.За представителни цели на председателя на Общинския съвет 900 лв.
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9.3.Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3 на сто върху
плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
9.4.За работно и представително облекло както следва:
9.4.1.на кметове, зам. кметове и кметски наместници – по 250 лв.;
9.4.2.на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера – по 200 лв.;
9.4.3.разпределението на средствата се осъществява след споразумение между
работодателите и синдикалните ръководства и пропорционално на отработеното
време.
9.5.Помощи по решение на Общинския съвет 32 000 лв. в т. ч.:
9.5.1.Помощи за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани 20 000 лв
9.5.2.За подпомагане лечението на деца със специфични заболявания 10 000 лв.
9.5.3 За стимулиране на граждани при организирано в общината кръводаряване 2 000
лв.
9.6.За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане лица – 1 000 лв., при разход за едно погребение 180 лв., включващ – ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, некролози или
други траурни принадлежности.
9.7.За изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината –
7 130 лв. в т.ч.: 6 500 за Общинска администрация и 630 лв. за Общински съвет.
9.8. За мероприятия от културния календар на общината с общоградски, национален и
международен характер - 22 500 лв;
9.9. За допълнително финансиране на народните читалища – 32 000 лв. в т.ч.:
- 30 000 лв. за финансово обезпечение на годишните програми за развитие на
читалищната дейност;
- 2 000 лв. за транспортни разходи при участия в събори и фестивали;
9.10. Дофинансиране на общообразователни училища – 47 729 лв. в т.ч.:
- за слети паралелки на ОУ „Асен Златаров” с.Славейково – 31 639 лв.
- за слети паралелки на НУ „ Христо Ботев” с. Снежина – 4 080 лв.
- за основен ремонт на кабинет в СУ „Димитър Благоев” гр. Провадия – 12 000 лв.
9.11.За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане” във връзка с
дейности извършвани в полза на общината – 1 000 лв.
9.12.Средства за текущ ремонт на уличната мрежа – 600 000 лв. в т.ч. 21 000 лв. с
източник на финансиране приходи по § 40 00 “Постъпления от продажба на
нефинансови активи”.
9.13.За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за нуждите на
кметствата – 50 500 лв.
9.13.1.Преходни остатъци от 2016г. на кметства:
9.13.1.1. Кметство с. Блъсково – 1 550 лв.
9.13.1.2. Кметство с. Венчан – 880 лв.
9.13.1.3. Кметство с. Храброво – 420 лв.
9.13.1.2. Кметство с. Черковна – 1 400 лв.
9.13.1.2. Кметство с. Бързица – 650 лв.
9.13.1.2. Кметство с. Равна – 400 лв.
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9.13.2.разпределението на средствата е извършено на база брой население по настоящ
адрес и е както следва:
- населено място с население над 1000 жители – 3 500 лв.;
- населено място с население от 500 до 1000 жители – 2 700 лв.;
- населено място до 500 жители – 1 500 лв.
9.13.3.разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски наместник
след предварително подадена заявка.
9.14.Подпомагането на лечението на служителите от общинска администрация
съгласно КТ и КТД – 30 000 лв.
9.15.Финансово участие в размер на 30 000 лв. в Регионалната система за управление
на отпадъците – регион Провадия.
9.16.За разходи по отпечатване на общинското информационно издание „Провадия
плюс“ – 10 000 лв.
10.Приема размер на субсидии с целеви характер, както следва:
10.1.За покриване на разходи извън обхвата на финансирането от Здравната каса, на
МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” ЕООД - 200 000 лв.;
10.2.За лицензирани спортни и туристически клубове с регистрация за дейност в
обществена полза - 47 000 лв.
10.2.1.Разпределението, разходването и отчитането на средствата от клубовете се
извършва по реда на приетата от Общинския съвет Наредба № 20 за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристически
дружества в община Провадия;
10.3.Субсидии за читалищна дейност – 401 500 лв.
11.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 2 724 208 лв., съгласно Приложение № 5.
12.Определя максималeн размер на дълга, както следва:
12.1.Максимален размер на плащания по общински дълг за 2017 г., не може да
надвишава 15% от сумата от средногодишния размер на собствените приходи и
общата изравнителна субсидия за последните три години – 1 952 873 лв.;
12.2.Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2017 г., не може да
надвишават 5% от сумата на приходите и общата изравнителна субсидия по последния
годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината – 708 497 лв.
13.Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 г. в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години – 1 897 505 лв.
14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 г. в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години – 6 325 016 лв.
15.Одобрява актуалната бюджетна прогноза за местните дейности за период
2017-2019 г. по приходи, помощи, дарения, бюджетните взаимоотношения и
финансирането, съгласно Приложение №9
16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
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бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
16.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи по т. 4 от настоящото решение.
16.4. Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 16.1, 16.2 и 16.3.
17.Възлага на кмета на общината:
17.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители;
17.2.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители;
17.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;.
17.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.5.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
18.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми.
18.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2017 година.
18.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
18.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на Общинския съвет.
19.Упълномощава кмета:
19.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и
други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината
за изпълнение на общинския план за развитие.
19.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложени №10.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам почивка от 15 минути.”
Почивка от 10.20 ч. до 10.35 ч.
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Кворум:21
Пета точка - Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на програма за управление
през мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия
а/№861-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на програма за управление през
мандат 2015-2019 г. на кмета на 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
„Искам да благодаря на колегите и на кмета за промяната в бюджета в предната
докладна. И да попитам, сигурен съм, че хората от с.Златина ще оценят новата
придобивка. Искам да попитам в таблицата на стр.2 в приоритет – подобряване
състоянието на общинската инфраструктура – пътища, газификация, водопроводна
мрежа, зелена система - в т.4 дали трябва да се добави с.Златина също? Просто
технически.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това е докладна записка с вх.№861.”
Изказване на Димо Димов
„Програма за разпореждане с имоти-общинска собственост.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не.”
Изказване на Димо Димов
„Минахте ли я? Добре.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 287
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на програма за управление
през мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия.
Шеста точка - Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2016 г.
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а/№852-Докладна записка от Христо Гичев-председател на Общински съвет
Провадия, относно отчет за дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите
комисии през второто шестмесечие на 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.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 288
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
отчета за дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2016 г.
Седма точка - Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по
решения на ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2016 г.
а/№863-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на ОбС
Провадия за второто шестмесечие на 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.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 289
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчета за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по
решенията на ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2016 г.
Осма точка - Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г.
а/№846-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
и председател на МКБППМН-Провадия, относно отчет за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/ за 2016 г.
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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 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 290
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за 2016
г.
Девета точка - Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност /2017
- 2020 г./
а/№867-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на програма за енергийна ефективност на община Провадия /2017 2020 г./
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Михалев, заповядайте.
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
На комисията по устройство на територията споделих някои свои виждания по
отношение на програмата за енергийна ефективност. Съответно очаквах, че тази
програма ще претърпи някаква промяна. Тази промяна, която е направена, бих казал, е
съвсем козметична. Няма да се спирам на това, точно ,какво е променен. Тези от Вас,
които са сравнили двата варианта ще ги видят. Искам да изкажа някои съображения по
отношение на програмата. Всяка една програма трябва да започне с анализ и оценка на
действителното състояние, съответно по натурални показатели: Какво е
енергопотреблението, кои са силните, кои са слабите страни на състоянието в
момента? Това нещо, за съжаление, в уводната част, аз не го забелязвам в тази
програма. Посочени са няколко статистически данни, но те не касаят натурални
показатели. Кои са основните проблеми в енергопотреблението в нашата община?
Всяка една програма трябва да има цели и приоритети. Разбира се, показани са някои
цели и приоритети, но аз искам да обърна внимание на т.2.1 на актуализирания
вариант. Ще цитирам. „Цел 2.1. – Провеждане на разяснителна кампания сред
населението на община Провадия и т.н.” Моето мнение е, че това е дейност, а не цел.
Разяснителната кампания това са мероприятия, които трябва да се осъществят. Не
можем да слагаме като цел някаква мярка и съответно дейност. На трето място. Трябва
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да бъдат планирни дейности и конкретни мерки за реализиране на съответната
програма. Ще се спра на Цел 1.2. „Продължаване на процеса на оптимизация на
мерките за енергийна ефективност. С какви дейности ще се реализира тази цел? Не е
посочено. Ще има ли някакви мерки? Посочено е „Намаляване на разходите за гореща
вода.” По какъв начин ще стане това? Трябва да са определени: Какви очаквани ефекти
имаме от изпълнението на програмата? Тук също трябва да говорим в натурални
показатели. Ще се намали толкова процента енергопотреблението на електрическа
енергия да речем за улично осветление. Толкова енергия за обществените сгради,
които са на общинско подчинение т.е. трябва да има ясна представа – какво целим?
Ще има ли и как ще оценим евентуалния ефект? Съответно, трябва да има срокове за
реализиране на програмата. Посочен е четиригодишен срок, но докато изтекат тези
четири години, ще има ли план за реализиране на тази програма? Поне към момента не
ми става ясно? Съответно, трябва да има и предвидени инвестиции и финансово
осигуряване. Тук са изброени финансовите лостове т.е. откъде, евентуално, можем да
получим някакво финнасиране? Само, че ние като не знаем какво точно ще правим,
какви мерки ще правим, съответно не можем да кажем какви пари ще са ни
необходими. Посочено е, че община Провадия не разполага със собствени финансови
средства за инвестиране. За мен това е въпрос на приоритет. Тогава, когато е изведено
в приоритет, тогава се планират и съответните финнасови средства т.е. трябва да се
прецени на базата на анализ разходи-ползи, но това трябва да се прецени на базата на
достатъчно прецизен анализ. Съответно, част от капиталовите разходи, не искам да
влизам в конкретни предложения, но община Провадия, мисля, че ако инвестира в
енергийна ефективност ще можем да икономисаме средства и тези средства съответно
да бъдат пренасочени. Разбира се, възможно е да бъде приоритет и пътя ЖитницаЦаревци за където са планирани 70 000 лв. Пак казвам, въпрос на приоритет е. Не знам
колко жители на община Провадия използват и пътуват по този път, но ако подобрим
енергийната ефективност, да речем на уличното осветление, или няма значение на
какво, ще имаме полза и то не само една част от населението на общината. Съответно,
не виждам по какъв начин и какъв мониторинг ще се направи за изпълнението на тази
програма и оценка на изпълнението или, когато нямаме предвидени дейности, когато
няма заложени конкретни параметри, които трябва да се постигнат, няма нужда и от
мониторинг.
Това са ми съображенията и моето предложение е тази докладна да се оттегли,
да се анализира състоянието, да се набележат съответните мерки. Най-малкото, за
което тази програма ще бъде качена на страницата на община Провадия и ще бъде
достъпна и за хора, които разбират или не е само за тази зала. В сравнение мога да
покажа или можем да влезем и да погледнем програмите на други общини от нашия
ранг. Коренно различни. Пак казвам. Предложение към общинска администрация да се
оттегли докладната и съответно да се преработи. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми г-н Михалев,
При изготвянето на една програма принципно сте прав, но за да се обследват
всички сгради на територията на община Провадия, не само в град Провадия, това са
жилищни, стопански и т.н. Община Провадия няма възможност да го извърши. Даже и
при подготовката сега на мерките за енергийна ефективност по Националната
програма за многофамилни жилищни сгради и по ОП „Региони в растеж” ние искаме
данни от „Енерго-про” за енергопотреблението, за което се плаща. За да се запишат
конкретни мерки, е необходимо да имаме паспорт за енергийна ефективност на всяка
сграда и техническипаспорт, както е по ЗУТ. Тези срокове, обаче в националното
законодателство са изтеглени във времето нататък, защото ясно е, че нашите сгради,
имам предвид, частните - нямат необходимата документация. По отношение на
сградите публична общинска собственост на тях поетапно им се изготвят доклади за
енергийно обследване и паспорт на сградата – техническите характеристики. Целта е
не по-малко от шестдесет процента енергийна ефективност по програма „Региони в
растеж” и за Националната програма „Енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради”, колкото покаже паспорта и данните, които проектантите предложат.
За да направят това, което Вие казвате, ние можем да го направим, но трябва да
зеделим един огромен ресурс, за да получим такава информация например от „Енергопро” - колко разходи за ток има за всяка една жилищна сграда? За тези, за които има
регистрирани сдружения на собствениците и ние имаме сключен договор с тях, ние
сме го поискали и сме го платили, но това са огромни разходи. Тази програма ще
послужи на всички обекти - стопански и нестопански, ако имат възможност да
кандидатстват по някоя от оперативните програми „Конкурентноспособност„ или
друга да извършат необходимите разходи за собствена сметка и да кандидатстват.
Иначе, напълно съм съгласен, залагаме едни пари и започваме да правим една
програма. Ще я направими и ще кажем, че населението трябва да топлоизилира, да
санира, да смени дограмата на всички жилищни сгради. Но дали ще се направи? Дали
е необходимо това? За сградите, които са публична общинска собственост съм
напълно съгласен и ние поетапно го извършваме. За всички останали сгради ние
трябва да дадем възможност на хората да го направя. За да го направят трабва да има
програма, както за да се извърши едно строителство на територията на община
Провадия трябва да има общ устройствен план, така и в случая да кандидастват
юридическите и физическите лица извън общината. Въпрос на решение на ОбС е.
Принципно, аз Вашите забележки и на комисия Ви казах, че ги приемам, но не смятам
за целесъобразно извършването на такъв вид разход, за да се запишат конкретните
данни - какво потребление от ток имат всички жилищни и нежилищни сгради на
територията на община Провадия, колко от тях са санирани? Ако се извърши
саниране, на тези, които не са санирани, ние трябва да ги обследваме всичките, да
видим какви мерки биха се предписали от проектантите, извършващи енергийното
обследване, да го впишем като сума. Да, това са едни огромни разходи, които биха ли
ни били полезни? Иначе, решението е Ваше. Благодаря. Аз не оттеглям докладната.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища по докладната има ли? Г-н Неделчев,
заповядайте.”
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Изказване на Дамян Неделчев
„Искам само да попитам: Дали е мислено в посока върху обществените сгради,
които са с равна повърхност отгоре, дали могат да се инсталират соларни панели или
нещо друго, което да води до производство на енергия? Така, произвеждайки като
община енергия, да си спестим разходите, които плащаме на „Енерго-про” или
доставчиците на енергия. Дали тази докладна предполага и такава възможност?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Такава възможност има и по действащата Национална програма за енергийна
ефективност и по нашата. Всички сгради, които са собственост на общината, голяма
част, от които се управляват от второстепенните разпоредители на бюджетни кредити,
могат да извършат мерките за енергийна ефективност. Например, през зимния период,
когато им работят отоплителните инсталации, могат да си монтират бойлери, които да
са включени към инсталацията или водоводни подгреватели. Тук, г-н Николов, знае
какво е и ги произвежда, които са много ефективни. Това е за зимният период,
например за топлата вода. За летният период, всеки от тях, на базата на енергийния
паспорт, може и при техническа възможност на сградата, конструктивна, имам
предвид, може да сложи и соларни отоплители. Например за битовата топла вода. Това
е в компетенциите на всеки един разпоредител на бюджетен кредит - директор на
училище, директор на детска градина, кмета на общината за сградата. Да, сега
проектантите ще го кажат. Ние имаме два бойлера, реално, които в момента ползваме
на ток. При нашето потребление дали анализ разходи-ползи ще покаже ефективност на
инвестицията. Въпрос на решение е на всеки ръководител и на средства, разбира се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища по докладната? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, мисля, че тук става едно разминаване. Г-н Михалев, много правилно
очерта липсите на тази праграма. Тук говорим за т.н. swot анализ. Тук говорим самата
програма да е подредена по точно определени критерии, както се прави една програма.
Тук не говорим за пари, за изпълнение, за бойлери и т.н. Тук говорим за принципите,
които трябва да заложим. Това е като един учебник, добре написан. Някои го четат
страница по страница и го изпълняват. Друг прескача през две, три. Трети, въобще не
го поглеждат. Разбирате ли? Не става въпрос за изпълнение. Става въпрос за програма.
Смешно е, ако тази програма се качи на сраницата на община Провадия и някой
специалист тръгне да я чете. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Много е важно - Какво пише в програмата? Аз Ви казах, данните, които са
необходими са собственост на „Енерго-про” и на други дружества, за които ние трябва
да платим. Какво като ги платим и ги имаме даните? За жилищните сгради-частния
сектор какво потребление има? Тази програма за кой път се изготвя, Лилова? Преди
това имало ли е програма? Пак казвам, за нас са важни конкретните данни, които ще
пише вътре? Тези конкретни данни, понеже имаме опита, по подготовката на
проектите по програма „Региони в растеж” и по проектите на Националната програма
„Енергийна ефективност”, ние ги заплащаме на „Енерго-про”. Не може за всичките
няколко стотин сгради ние да платим тези данни. Това е абсурдно за мен. Само и само,
за да ги има, като информация. Защото, ако не са коректни данните, какъв е смисълът,
че е подредена по някакъв си ред? Ако данните не са коректни. За мен същественото е
да са коректни даните. Всичко останало, какво е написано? Няма да има никакво
значение, защото анализът трябва да се базира на данните. Ако нямаш точните данни,
всичко е безсмислено.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Колеги, общински съветници,
Съгласен съм, че за жилищният сектор, за да получим тези данни от „Енергопро” обектите са много и сумата, която трябва да се плати, най-вероятно, е голяма.
Какъв е проблемът да се вземат данните за сградите публична общинска собственост?
Всяко едно от звената - детски градини, училища, музей - те си водят в счетоводството
натурални показатели. Няма никакъв проблем. Ние говорим за оптимизиране на
енергийните разходи от една страна в жилищния сектор, където можем да влияем
единствено с публичност, но за сградите общинска собственост, когато имаме
коректни данни, а те са налице. Можем да взимаме решения.
Това, което на комисията и сега, че директорите на второстепенните звена т.е. на
звената второстепенни разпоредители, могат да го направят – да. При т.нар. формули и
преразпределението на финансовия ресурс никой директор на детска градина, на
училище или друго звено, не може да си позволи подобен разход. За сведение, в
делегираните бюджети не са планирани и не са заложени дейности по
инфраструктурата. Има само едни 25 лв. на ученик, които се предоставят извън
формулата за ремонти и поддръжка на материалната база. Още в началото, дори и да
има желание нито едно от звената не можа да си позволи. Единствено общината със
своята нагласа, ако го изведе, като приоритет, може да предприеме действия.
Програмният период е четири години и никой не казва, че тази година трябва да
хвърлим „х” лева всичко да тръгне. Тогава, когато има виждане тогава постепенно
година по година нещата ще започнат да се наместват. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Ако правехме програма само за енергийна ефективност на публичните
общински сгради, да – съгласен съм. Ние правим програма за енергийна ефективност.
Сградите публична общинска собственост сигурно са по-малко от един процент от
общия брой сгради на територията на общината. Аз не мога да разбера смисъла на
спора в момента. Да, нямаме ги данните. Без данните не можем да направим коректен
анализ и да набележим мерки, включително и за общинските сгради. Тези, които нямат
технически паспорти и доклади за енергийно обследване, не могат да се набележат
мерки. Такива поетапно се правят за уличното осветление. Имаме готов проект.
Кандидатствали сме. Отвори ли се мярка отново ще кандидатстваме с проекта, но това
касае разходите, които извършва общината, като цяло. Националната програма за
енергийна ефективност и съответно нашата програма, която е част от Националната
праграма касае целия сектор. От няколко дни се говори за режим на тока. Както се
казва, правителството се обърна към хората, ако може всеки да спре по един уред, за
да не се стига до временно изключване на електрозахранването в някои населени места
или на стопански обекти, както беше 2006 год. или 2008 год., не помня кога точно.
Реалната енергийна ефективност ще настъпи, ако всички сгради, които се отопляват на
ток имат добра изолация. Ако осветлението вътре в тях се смени с енергоефективно.
Говоря за всички-жилищни, нежилищни, стопански и публичен сектор. Ние, като
администрация, сме направили всичко възможно за сградите публична общинска
собственост и за сградите публична държавна собственост - на полиция, на пожарна.
Другите, за съжаление, „Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане” нямаха
енергийно обследване и доклад за техническите характеристики. Не мога да разбера
накъде е спора? Тръгнем ли по тази плоскост ние да събираме данните ще извършим
огромни разходи и ще загубим доста време, защото за да набележим мерките трябва да
има поне едно тематично обследване на жилищните сгради и да кажем какво трябва да
се извърши, за да се постигне енергийната икономия. Ако решим да го правим само за
сградите публична общинска собственост, тя програмата в случая става безсмислена.
Не знам, къде е спора. Нямаме ги данните, за да напрвим това, което искате.
По отношение на сградите, които са второстепенни разпоредители, текущите
ремонти – всичко е за сметка на обекта, който стопанисва сградата. Например, ако
говорим за СУ „Д.Благоев”, ако сега имате там бойлери и се счупят, няма да искате
парите от общината нали? В същото време, ако разходът за ток можете да го спестите,
общината ли трябва да Ви даде средства, за да монтирате един бойлер към
инсталацията или едно ВДП. Водоводен подгревател да го кажа с пълното му име. Аз
не упреквам никой, но казвам - Ние сме изготвили, общинска администрация е
изготвила програмата на базата на информацията, която има в момента.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Малко ми е странно изказването. Не разбирам къде е спорът? Всички
разбрахме. Има две различни групи сгради, явно. Едните са обществени, другите са
частни. За обществените сгради, явно, има данни, които можем да използваме, за това
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предлагам, ако е възможно тази програма да се раздели, както преди малко казахте - за
обществените сгради при положение, че имаме данните и можем да мислим - Какво
можем да направим за подобряване на енергийната ефективност? По отношение на
частните сгради, където, явно, трябва да се влагат много средства може да остане
програмата във вида, в който е предложена сега. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Искам само да Ви припомня, че тази програма е стратегически документ. За този
четиригодишен период тя може да се променя, допълва, така че предлагам да
прекратим споровете, да приемем програмата, не да продължаваме до безкрайност.
Документът е отворен. Той може да се променя, да се допълва. Нека да приемем
програмата и да видим през следващия четиригодишен период - Какво може да се
направи?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, какъв е проблемът в момента да я отложим? За един месец да се
преработи т.е. да се вкарат данните, които са необходими, да се вкарат разделите,
които са необходими, защото както виждате липсват цели звена в дадената програма.
На следващата сесия се внася и се приема. Защо трябва да приемаме нещо, което не е
направено както трябва? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има предложение да прекратим дебатите. Който е съгласен с предложението,
моля да гласува.
Гласуване: „за”- 21, „против”-0, „възд.се”-0 Предложението за прекратяване на
дебатите се приема.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имаше предложение за оттегляне на докладната. Кметът каза, че няма да я
оттегли. Това предложение няма как да го подлагам на гласуване.
Да бъде разделена на две. Може да я раздели на две само вносителят на
докладната, според мен. Имаме едно решение. Как да разделя докладната на две? Коя
част да я разделим и коя част да не я разделим? В какво решение трябва да я облечем?
Не виждам смисъл. Как можем да разделим тази докладна на две? Програмата е дадена
в цялост. Този, който е изготвил програмата и е внесъл програмата, според мен, само
той може или да си оттегли докладнаата ,или да предложи някакво друго решение. И
Вие можете да предложите друго решение, но аз не виждам как да разделим тази
докладна, тази програма на две?
Да, д-р Неделчев, направи предложение докладната да бъде разделена на две.
Извинявайте, програмата да бъде разделена на две – за общинските сгради и за
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частните сгради. За сградите общинска – публична и частна собственост и за частните
сгради на физически и юридически лица.
Който е съгласен с така наравеното предложение от д-р Неделчев, моля да
гласува. Предложението е програмата да бъде разделена на две, като едната част да
обхване сградите общинска собственост - публична и частна, държавна собственост публична и частна, а другата част да бъде за физически и юридически лица. Който е
съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за”-2, „против”-10, „възд.се”-9 Предложението не се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 18
гласа „за”, 1 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 291
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 от Закона за енергийната
ефективност, Общински съвет Провадия:
1.Приема програма за енергийна ефективност на община Провадия със срок на
действие /2017 - 2020 г./
2.Възлага на кмета на община Провадия да организира изпълнението на
мероприятията, заложени в програмата, а при необходимост да внася предложения за
нейното допълване и актуализиране със срок за изпълнение, съгласно програмата –
2020 г.
Десета точка - Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия
през 2017 г.
а/№853-Докладна записка от Христо Гичев-председател на Общински съвет
Провадия, относно приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия през
2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя. 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 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 292
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.57, ал.2 от “Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет
Провадия:
1.Приема план за заседанията през 2017 г. – съгласно Приложение №1.
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Единадесета точка - Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия
а/№833-Доклад от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за
изменение и допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия“
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,
Предлагам точка две да придобие следния вид: На основание чл.60, ал.1 от АПК
разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение, считано от датата на
вземането му. Точка две беше: Измененията и допълненията влизат в сила от
01.01.2017 год. Още веднъж повтарям. Точка две да придобие вида: На основание
чл.60, ал.1 от АПК разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение,
считано от датата на вземането му.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение с направеното допълнение от
вносителя.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с допълнението от
вносителя поименно и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 293
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.5, ал.1, т.6 от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия”, чл.9 от Закон за местните данъци и такси, чл.17, ал.2 от
Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет Провадия:
1.Приема изменения и допълнения в „Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия“ , както следва:
1.1.В Приложение №1 /към чл.53/ в раздел „Услуги по Местни данъци и такси”:
1.израза „обикновена - до 14 дни; 6.00 лв.“ се заличава;
30

2.думата „бърза“ се заменя с „обикновена“.
1.2.Чл.27а/нов/ “Такси за социални услуги, делегирани от държавата дейности,
заплащат лица, навършили 18 години, съгласно Тарифа за таксите за социалните
услуги, финансирани от държавния бюджет, приета с Решение на Министерски съвет.“
1.3.В Приложение №1/кьм чл.53/ в раздел „Други услуги“ :
003.Нощувка в базата за гости на Община Провадия
- в апартамент:
Летен сезон - 50 лв.
Зимен сезон - 70 лв.
- в стая с две легла:
Летен сезон - 12 лв. на легло
Зимен сезон - 18 лв. на легло
-двойна стая за самостоятелно ползване:
Летен сезон - 20 лв.
Зимен сезон - 30 лв.
003.2 /нова Решение №32- 404/ 27.11.2009 г./ Предоставяне на зала и оборудване
в базата за гости на Община Провадия за организиране на тържества, детски партита,
рождени дни и др.
Летен сезон - 100 лв./ден и 150 лв. депозит за посуда
Зимен сезон - 120 лв./ден и 150 лв. депозит за посуда
Предоставяне на зала в базата за гости на Община Провадия за организиране на
културни събития, работни срещи, събрания, семинари, обучения, презентации и други
събития от подобен характер
Летен сезон - 25 лв./ден
Зимен сезон - 45 лв./ден
003.3 /нова Решение № 32-404/27.11.2009 г./ Наемане на пълния капацитет (с
изключение на апартаментите) в базата за гости на Община Провадия
Летен сезон - 120 лв. на ден
Зимен сезон - 160 лв. на ден
Продължителността на сезоните се определя от смяната на лятното и зимното
часово време.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК разпорежда предварително изпълнение на
настоящото решение, считано от датата на вземането му.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Дванадесета точка - Докладни записки
а/№844-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
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„за”-21
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 294
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на
договора, следната част от недвижим имот - публична общинска собственост,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1227/26.11.2007 г., вписан в
Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под №188, том XV, вх. peг. №5704,
н.д. №3139 от 29.11.2007 г., находящ се в с.Снежина, общ. Провадия, обл. Варна, а
именно: помещение с площ 17.55 кв.м. и ½ коридор с площ 4,55 кв.м. или общо 22.10
кв.м., разположени на кота - 2.50 от едноетажна сграда, със застроена площ 70.20 кв.м.
/седемдесет квадратни метра и двадесет квадратни сантиметра/, изградена в
урегулиран поземлен имот №XII /дванадесети/, в кв.12 /дванадесет/ по плана на с.
Снежина, общ. Провадия, целият с площ от 3230 кв.м. /три хиляди двеста и тридесет
квадратни метра/, при граници за помещението: складово помещение с площ 5 /пет/
кв.м., помещение с площ 16 /шестнадесет/ кв.м.: при граници за УПИ: от двете страни
улици; УПИ XIII - кооперация; УПИ III - 159; УПИ V - 159; УПИ VI - 166 и УПИ VIII
- 166, за осъществяване на здравно обслужване на населението.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т.І от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
б/№856-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно възлагане управлението на социална услуга „Дом за възрастни хора с
физически увреждания” - гр.Провадия на външен доставчик
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,
Тази докладна, според мен, е важна. Много важна. Искам да информирам
нашите съграждани, че през месец септември, миналата година, ние получихме
предложение от „Пим-агро” ЕООД за извършване на специализираната услуга за хора
с увреждания, която в момента е делегирана на община Провадия. Същественото е, че
същият месец аз поисках становище от Министерството на труда и социалната
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политика и Агенция „Социално подпомагане”. Получих становището на Агенция
„Социално подпомагане” на 28 ноември и информацията я задържах, докато реално
разберем каква е ситуацията. Това, което се случи в края на месец декември е, че на
моя среща с директора на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” ми бе
казано, че нашият дом, Домът за възрастни с физически увреждания Провадия,
домуващите в рамките на период от шест месеца до една година ще бъдат
разквартировани на други места. Или в действащи други социални заведения, или в
нови построени такива по програма „Региони в растеж”. Проверих информацията и в
Министерството на труда и социалната политика. Вярна е, затова имайки предвид, че
разполагаме с кратко време - минимум шест месец, максимум една година, ние следва
да се погрижим, освен за домуващите и за работещите в този дом, и община Провадия
да остане доставчик на социалната услуга. Аз съм внесъл доклада на Вашето внимание
за да е ясно, да има прозрачност и информираност при вземане на задължителни
навременни мерки. Реално, държавата се тревожи само за домуващите и те са взели
своето решение на база на един анализ на специализираните институции за възрастни
хора и възрастни хора с увреждания, който е публикуван на страницата на Агенцията
„Социално подпомагане” и там най-лоша оценка е дадена на Дом за възрастни хора с
физически увреждания Провадия. Всеки може да го види. Оценката, която е поставена
на нашият дом е 2,44. В този аспект, имайки предвид, че от началото на миналата
година вече дванадесет, тринадесет месеца в нашия дом не се настаняват хора е ясно,
че държавата няма да се откаже от политиката за деинституционализация и в момента,
в който има възможност, тя ще премести домуващите в нашия дом в условия по-добри
за тях. Ние, като община, трябва да мислим освен за домуващите и за работещите в
този дом. В този аспект на Вашето внимание е тази докладна записка. ОбС Провадия
трябва да вземе решение, което да помогне освен на домувщите и на работещите. С
една дума, да запазим дейността, която ни е делегирана от държавата, като доставчик
на този вид социална услуга.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
Преди седем, осем години държавата прие тази политика за
деинституционализация. Първият обект на въздействие - това бяха домовете за
сираци. Провадийският дом попадна в т.н. черен списък, защото не отговаряше по
отношение на инфраструктура, материална база. Постепенно Агенцията за закрила на
детето спря да настанява деца. Децата паднаха под критичния минимум и дома вече го
няма. По същият начин се подхиди и към дома в Бързица. Сега това е третият обект,
към който държавата подхожда по същия начин. Какви са вариантите? Остава
сегашното статукво. След една година домът за възрастни хора няма да го има.
Промяна в политиката на държавата едва ли коренно ще настъпи. Вторият вариант,
ние като общински съветници да помислим и да предложим алтернатива на хората,
които са настанени в този дом и съответно на работещите в този дом. Просто, средно
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положение няма. При условие, че при единият вариант изходът ще настъпи до една
година, при вторият вариант ще се подобрят битовите условия на настанените лица,
съответно и ще се гарантира, не знам за какъв период от време, това нещо не мога да
гадая, работа на хората, които работят в тази институция. Затова аз мисля, че трябва да
изберем по-малкото зло, ако можем да кажем, че второто е зло, защото битово е подобре и се гарантират работни места. Затова подкрепям предложението на кмета на
общината. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания? Г-жа Лидия Димигрова.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Моето питане е: След като домът не отговаря на условията и се прекратяват
настаняванията и следва да бъде закрит, и трябва да се настанят в ЦНСТ, ако те бъдат
преместени долу, евенуално при доставчика, който ще участва в конкурса и спечели,
колко дългосрочно ще останат там? Няма ли да трябва да отговарят на същите
изисквания да бъдат в ЦНСТ? Много ми е интересно тази оценка двойка - Кога е
дадена на дома и в другите доклади, когато приемахме отчетите им никой не говореше
за тях? Сега наяве казваме за тази двойка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаема г-жо Димитрова,
Според Стратегията за деинституционализация максималният срок е пет години.
Ако бъде проведен конкурс, това дружество спечели, хората бъдат настанени там
максималният срок за настаняване ще бъде пет години. После всички ще бъдат
пренастанени в ЦНСТ с по-малък капацитет. Оценката е дадена миналата година
заедно със заповедта на минитъра за прекратяване настаняването в дома в Провадия.
Аз го получих миналата година.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, по време на заседанията на постоянните комисии, аз съм в три
комисии, в трите комисии гласувах „против”. Защо? Сега, в момента, дори ми се
допълни картинката. В мотивите е записано, че ако се предостави тази услуга ще
повишим прозрачността на разходване на публични средства и гарантиране качеството
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на предоставяне от страна на местната власт. Местната власт ще упражнява контрол в
частната фирма. Общината ще има възможност да се фокусира върху стратегическо
планиране и контрол при предоставяне на социалните услуги. В частната фирма ли?
Питам. Имаме два варианта. Държавата да се грижи за нашите възрастни хора с
физически увреждания или частна фирма. По името съдя, не съм проверил, съдя по
името, че това е земеделски производител. Земеделският производител ще започне да
се грижи за възрастни хора с физически увреждания. Казано е, че основно това се
прави, за да се запазят работните места. По спомен, мисля, че тридесет и колко човека
работят там? Тридесет и пет. Икономист съм. Работя с фирми. Каква е основната цел
на всяка една фирма? Печалба. Основната цел на всяка една фирма е печалба. Според
Вас, тридесет и пет човека ще бъдат ли преназначени в тази фирма? Няма да бъдат
преназначени. Фирмата, поне аз съм сигурен, че ще ги редуцира наполовина и не е
сигурно дали ще са тези хора. Мислите ли, че ако ще се грижат по-малко хора, помалко персонал за възрастните хора, ще се повиши качеството на предоставената
услуга. Представете си, че утре нещата не тръгнат. На фирмата не й излязат сметките и
фирмата реши да се откаже от предоставянето на тази услуга или фалира. Да Ви кажа
ли как ще се откаже? Намирам един социално слаб човек, продавам фирмата на него и
после вървете се разправяйте с него. Това е масова практика. Аз работя в частния
сектор. Питайте НАП колко пари е събрал от подобни фирми? Питайте. Още повече,
да. Мисля, че няма кой друг, въпреки че току-що разбрахме, че след определен период
те ще трябва да се настанят в тези ЦНСТ, осигурени от държавата. Не е ли по-добре от
дома да прескочим в ЦНСТ, а да не подлагаме хората на това премеждие да минават
през частна фирма. Мисля, че е по-добре, между шест месеца и година ли казахте? Ще
преминат в тези ЦНСТ. По-добре да изчакаме и да се пренасочат хората директно под
грижите на държавата да са, а не на частния собственик.
Създаде се, ЦНСТ ли се води? Точно така. Съответно персоналът, който
работеше, разбира се не съм запознат дали са същите или са други, но също има
заетост там. В момента, с бездействието на общината години наред с дома, в момента
за дома вече се казва, който е недостроен - не може да се ползва. В момента какво
правим? Същата сграда т.е. общинският дом, който е новостроящ се двадесет години и
може би повече. Държавен ли е? Няма значение. Говоря за структурата на сградата.
Нямаме право, защото ще се настаняват в ЦНСТ, а сега изведнъж имаме право да ги
настаним в същата подобна сграда като блок. Логиката къде е? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Аз в спор на това ниво не бих влязъл с манипулации. Само ще Ви кажа, че
дружеството е регистрирано в регистъра на доставчиците на социални услуги и
притежава удостоверение. Каквито притежават всички, притежават включително, и
нашите общинските. Държавата е проверила и й е ясно, че условията отговарят. В
момента държавата иска да премести домуващите не заради друго, а заради условията,
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в които те живеят. Напротив, иска. Министърът на труда и социалната политика той е
спрял настаняването. На мен, от отговорни ръководители, ми е заявено, че при
възможност от настаняване в други домове, включително и от тип като нашия, но с подобри условия, хората ще бъдат разквартировани или при построяване на нови ЦНСТ
по „Региони в растеж”. Държавата го иска. Ако Вие бяхте прочели докладът, който Ви
казах на комисии, щяхте да видите, че ниската оценка идва от условията, при които
хората са настанени, а не от качеството на обслужване на работещите там. Има и
забежки към тях, и за лош мениджмънт, включително. Но това е основното и не
случайно за нашия дом, който е нарицателен за всички телевизии и през годините
много пъти, по два пъти идват, правят репортажите и нещата стигат до един репортаж.
Моята задача и задачата на администрацията е да Ви предложим алтернатива.
Освен за домуващите да има вариант и за работещите. За домуващите, така или иначе,
държавата чрез Стратегията за деинституционализация ще се погрижи. Какво
държавата ще прави с новия дом и общината, като съсобственик, защото
финансирането е и от Социалноинвестиционния фонд, и държавно, и общинско е
друга тема. Ние, като администрация, сме предложили и изграждането на ЦНСТ на
територията на община Провадия, и на ЦСРИ, но те ще заемат една четвърт от
капацитета. Не е казано, че ще са в тази сграда. Може и на друго място да разрешат.
Съответно ще се наемат не повече от една четвърт след построяването му - две, три
години минимум. Належащият проблем за общината е в рамките на шест месеца до
една година, ако правителството не смени Стратегията за деинституционализацията,
но аз, като г-н Михалев, мисля, че тази стратегия няма да бъде променена, защото тя е
съгласувана и одобрена с европейски средства. Както нещата се случиха с домовете за
деца, така ще се случат и с тези двадесет и един дома за възрастни хора в България.
ОбС трябва да вземе оптимално решение с цел освен решаване проблема на
домуващите да се реши проблема и на работещите там. Всичко останало, за частните
фирми, няма да го коментирам на това ниво.”
Изказване на Дамян Неделчев
„До голяма степен обяснението на кмета обезсмисли моето изказване. Аз ще
кажа горе-долу същото, но малко по друг начин. Първо, определено, който не е бил в
този дом, където са настанени в момента хората с физически увреждания, няма да е
съвсем наясно при какви условия живеят. Само, съдейки оттова, което се случи със
сградата, в която се предлага да се преместят хората, поне отвън, доколкото разбирам
и условията, които се предлагат там за тези хора, настанени в дома за лица с
физически увреждания, ще бъде по-добре. От друга страна, ако приемем думите на г-н
Илиев, че има риск за хората, които са на работа в момента, приемем ли варианта
хората да останат шест месеца или година в онзи дом - те от утре ще започнат да
мислят да си търсят работа. Ние, включително и аз, предлагаме вариант - пет години в
друго заведение. Държавата поема някакви гаранции, предлагайки ни този вариант.
Мисля, че той е по-добър.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважеми г-н председател,
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Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Гости,
Аз имам едно питане. След като е оценен с оценка две дома, след това имам
информация, че са направени доста добри частични подобрения, ремонтни, мога ли да
разбера - Дали след това имаме оценка? Би трябвало, след като имаме някакви
подобрения, оценката може би ще е по-висока. Не можем да гадаем. Бъдещето на
много хора зависи от нас в момента. Така, че за да гледаме на нещата реално, би
трябвало и с това да се съобразим донякъде. Аз, специално, така мисля. Скоро съм
ходила в дома. Вярно, не е като новопостроен дом, но доста има подобрения. Може би
има нова оценка. Или има или няма. Би трябвало това да разберем. Това ми е питането
към Вас.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, тук говорим за хора. Не говорим за предмети. Моля Ви, замислете се
много дълбоко в себе си. Не говорим за някакви предмети, които ще прехвърлим на
частна фирма. Приемаме. Виждате, че пасувам напоследък. Разбрал съм, че няма
смисъл да коментирам докладни, защото не се взима под внимание. Дори нивото, на
което се изказвам, явно не е толкова възвишено за ушите на уважавания кмет на
Провадия. Процедурата, ако приемем варианта и приемете да отидат в частна фирма,
процедурата надали ще свърши до четири, пет месеца. Това е периодът, в който
държавата се задължава да се погрижи за тези хора и да ги настани в такива центрове.
От държавата няма по-сигурно нещо. Никой не може да ме убеди, че тези хора ще се
чувстват по-добре под надзора, под грижите на частния собственик. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Имам един въпрос към вносителя, защото до момента коментираме, че всичко се
прави в интерес на живеещите там и в интерес на работещите. Има ли становище взето
и какво е то - от едната категория хора и от другата категория хора?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, извинявайте, че Ви прекъсвам. Аз така или иначе не мога да взема
думата от общинските съветници. Ще го изразя становището при мен е входирано.
Изчаквам всички да се изкажете и ще ги прочета.”
Изказване на Диан Николов
„Това е определящото в крайна сметка, защото всички за това говорим.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Стоя, чакам и аз да взема думата. Извинявайте, че Ви прекъснах.”
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Изказване на Диан Николов
„Момент, само да довърша и да не губим време. По отношение на изказването на
г-н Илиев, донякъде има резон, защото от гледна точка на бизнеса се дава един готов,
разработен бизнес и веднага да започне, да тръгне. Разработен на практика. От тази
гледна точка, малко е вулгарно, но е така.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, още един път имате право да се изкажете.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да запитам - В сградата, в която се предлага да се настанят хората дали
има подходящ асансьор? Защото си мисля, че тя е на три или четири етажа, а
местенето по етажите е проблем с тези два етажа, които са в момента. А на Вас, г-н
Илиев, да Ви кажа - Държавата няма нищо по-сигурно от нея, толкова е сигурно, че
хората живеят в лоши условия и самата държава си е дала оценка на себе си - две и
еди си колко.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници
Уважаеми съграждани,
На г-жа Мустафова искам да отговоря. Държавата по план трябва да инспектира
всички заведения, извършващи социални услуги. Графикът аз не го знам, но такъв
трябва да има. По отношение на частните фирми, щом г-н Илиев мисли така, означава,
че и неговите услуги са със същото качество. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев. Само нека да спазваме добрия тон.”
Реплика на Ивайло Илиев
„В момента се чудя, дали да отговоря на кмета както трябва. Няма да му
отговоря. Просто, няма да падна на това ниво. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предполагам, че няма други становища и предложения. Вчера, късно вечерта,
малко преди края на работния ден, са входирани две молби. Едната е с вх.№893.
Другата е с вх.№894. Вх.№893 ще я зачета цялата, както и №894. Вх.№883 е със
следното съдържание:
„До
Председателя на ОбС гр.Провадия
Работещите в Дом за възрастни с физически увреждания изразяваме нашето
несъгласие управлението на социалната услуга да бъде възложено на външен
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доставчик.
Считаме, че на този етап предложението за преместване е нецелесъобразно и не
е в интерес на потребителите. От януари 2016г. в дома е преустановено настаняването
и в момента потребителите са 55. По-голяма част от тях са лежащо болни и
трудноподвижни хора. Това, че ще бъдат настанени в стаи с едно легло и
самостоятелен санитарен възел няма да се отрази на качеството им на живот, тъй като
сами не могат да се възползват от тези придобивки. Повечето са на памперси, ползват
тоалетни столове и са зависими от помощта на обслужващия персонал при
поддържане на личната си хигиена. Ще бъдат поставени в още по-голяма социална
изолация, тъй като ще бъдат сами между четири стени с негативните си мисли и
преживявания. В случай, че имат нужда от помощ, сами не могат да натиснат бутона
за повикване.
В дома бяха направени значителни подобрения. Стаите са обзаведени изцяло с
нови легла, нощни шкафчета и гардероби. На първия етаж се направи баня с две душ
кабини, две тоалетни, като едната е с две клетки. На втория етаж са обособени мъжка
и женска тоалетни, а банята е преустроена напълно. Потребителите са доволни от
новите придобивки, въпреки че малка част от тях могат да ги ползват самостоятелно.
Работим от дълги години в институцията, потребителите са свикнали с нас,
познаваме проблемите им, живеем с техните болки и радости. Успели сме да изградим
взаимоотношения на доверие, да виждат в нас приятел готов да им помогне в труден
момент. Искаме да продължим да изпълняваме служебните си задължения, да не се
притесняваме за работните си места и да не тревожим и стресираме допълнително
потребителите на социалната услуга. За нас преместването не е необходимо, защото
настаняването на нови потребители няма да бъде възобновено, не сме сигурни че ще
запазим работните си места и съществуването на дома е също толкова неясно, колкото
и сега.
Надяваме се, уважаемите съветници, добре да обмислят направеното
предложение и с лека ръка да не решават съдбата на 55 потребители и 33-ма
обслужващ персонал, отдали се на нелеката задача - грижата за болни и страдащи
хора.”
Придружено е с подписи на тридесет и трима и списък на работещите в Дом за
възрастни хора с физически увреждания гр.Провадия против преместването на
потребителите в сградата на Минерални бани Провадия. Няма да ги чета - тридесет и
трима човека са се подписали.
Сега ще прочета другата молба с вх.№894 от 24.01.2017 год.
„До
г-н председателя на град Провадия. Нещо тук не мога да го разчета.
Молба от домуващите в ДВХФУ гр.Провадия
Притеснени от вестта, че ще ни местите в друга сграда на другия край на града,
са обръщаме към Вас с молба да не правите това. Този дом е дал подслон на 55 души в
различна степен инвалиди. Някои са лежащи, а други се движат много трудо.
Свикнали са с обстановката и персонала. Живеят тук от 30-40 год. и що-годе сме се
приспособили. За тях ще е много трудно, да не кажем невъзможно, да живеят на друго
място. Ако трябва да бъдем честни, не виждаме смисъл в това преместване, защото ще
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бъдем пак в стара сграда, основно ремонтирана. Нашият дом, макар и стара сграда
също е след основен ремонт. Стаите са измазани, дограмата боядисана. Балатумът,
чешмите, мивките и тоалетните чинии са сменени. Мебелите - легла, гардероби и
шкафчета също са нова. Направени са много подобрения с оглед на доброто
обслужване на най и по-тежко болните. Във всяка стая има телевизор. Такъв има и във
фоаето. Имаме компютри за занимание на домуващите. Освен това, сме снабдени и с
пътека и велоергометър, на който правим упражнения за раздвиждане. Които не могат
сами, правят това с помощта на рехабилитатора.
Доколкото разбрахме, стоите в другата сграда са за по един човек. За нас, обаче,
това е немислимо по обясними причини. Повечето домуващи са лежащи или
трудноподвижни. Вярно, във всяка стая има звънец, но той не звъни сам. Затова
навсякъде има поне един, който може да позвъни. А имаме и такива, които са на легло
и не могат да говорят т.е. говорят на някакъв техен език, но в стаята има човек, който
ги разбира и може да каже какво искат. Ето защо, ние мислим, и сме напълно убедени,
че тук ще сме по-добре и много Ви молим да не ни местите.
Молим молбата ни да бъде удовлетворена.
С уважение. Не са номерирани, но има подписи и пръстови отпечатъци на тези,
които не могат да се подписват.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заподядайте на микрофона. Само ще Ви помоля да се представите.”
Изказване на Мария Попова-социален работник в ДВХФУ гр.Провадия
„Искам да кажа само: Защо беше тази ниска оценка, която е при анализа на
домовете? По време на избори там ставаше десант от политици и медии, които се
опитваха в най-черни краски да опишат дома с една едничка цел - де се отпуснат
средства, за да се довърши горе новата сграда. Това така и не се случи. Знаеше се, че
ефектът ще бъде обратен, което и стана. При едно запитване на Николина Иванова от
Агенцията за „Социално подпомагане”, бяхме на един семинар и аз я попитах: Какво
ще се случи с дома? Отговорът й беше, че досега общината не е направила достатъчно
за завършването на новия дом, ако зависи от нея - няма да отпусне нито една стотинка
за да се довърши дома. Според мен, тогава идваха, нареждаха домуващите до
прозореца да гледат тъжно към гарата, където влаковете заминават. Изобщо, беше
такава постановка, с единствената цел да се отпуснат средства за новия дом. Това е в
основата на лошата оценка, която е дадена и за тези негативни репортажи, които се
излъчиха по телевизията, които доведоха до това.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова.”
Изказване на Хулия Мустафова
„Баба ми работеше в дома преди много години. От дете посещавах старата
сграда, където бяха домуващите до ж.п.линията. Да Ви кажа, че тогава живееха при
по-мизерни условия. Колега, тогава живееха при по-мизерни условия. Не мисля, че
сега е толкова мизерно.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
След прочитане на мнението на домуващите и работещите в дома ми си
проясниха доста неща. Първо, искам да Ви запозная, че на комисията гласувах „за”
преместването, тъй като мислех, че ще бъде по-добре и за домуващите, и за персонала.
Но, като че ли е по-добре, преди да се убедят съветниците как да гласуват, първо,
трябвало е, според мен, моето мнение е, да се убедят домуващите и персонала. Кое е
по-правилното за тях? Кое е по-доброто за тях? В случая, разбирам, че за тях, колкото
и да е неясно бъдещето им - да си останат за сега там. Заявявам, че ще си променя
мнението от това на комисията. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Полизанова.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветнииц,
Уважаеми домуващи и работещи в дома,
През месец декември общинска администрация получи покана от
Министерството на труда и социалната политика и Агенция „Социално подпомагане”
за среща в София. На тази среща бяхме поканени четири общини. Тогава много ясно
ни беше казано какво се случва с нашия дом. Това, което ние се опитахме да
отстояваме - да поискаме най-малко три ЦНСТ, които да бъдат изградени в новата
сграда. Има достатъчно възможности. Абсолютно и категорично Деница Савчевазаместник-министър тогава на труда и социалната политика и сега в момента заяви, че
такова нещо няма да има в цялата държава. Т.е. групите домуващи, които да бъдат
настанени най-много да бъдат до 20 в ЦНСТ по предложение на НСОРБ. Тогава
попитах - Колко струва едно ЦНСТ? Едно ЦНСТ, казаха струва 600 000 лв. Добре, ние
искаме 2 000 0000 лв. да се довърши нашият дом. На нас ни трабват за три ЦНСТ.
Тогава категорично и ясно ни заявиха, че тези домуващи не са на град Провадия. Като
ние си отстоявахме позициите, че това са хора от града и близките околни села.
Политиката е такава, отново отговори Деница Савчева, че тези хора трябва да се
върнат най-вече в домовете или да бъдат настанени в хосписи. Децата им работят в
чужбина - да им плащат. Отново отговаряхме, че нашите домуващи са социално слаби.
Те нямат такива възможности и за тях единствената алтернатива е да бъдат в домове и
да бъдат настанени, и държавата да се грижи за тях. Това, което казаха. Бяхме община
Провадия, община Шумен, Пирдоп и Севлиево. Първите домове, които тръгват в
деинституционализация. Казвам, тогава трябва да имаме по най-бързия начин
изградени ЦНСТ. ЦНСТ зависи как ще бъдат заложени, първо, в областната карта и
второ, в националната карта. След което ни изискаха да направим предложения за
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ЦНСТ. Ние сме направили за ЦНСТ две по 20 човека плюс ЦСРИ и плюс Дневен
център за възрастни хора. Това е, с което Ви запознавам за срещата на какво ниво
мина.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Тя картинката вместо да се изясни, се замъгли. Ние сме готови с ЦНСТ,
заявяваме ги, така ли? Искаме ги, да. Започнали сме някаква. Вие току-що казахте.
Ваше мнение ли е, че децата на домуващите са в чужбина - да им плащат или на
министерството?”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Това не е мое мнение. Казах, зам.-мисистъра на труда и социалната политика.
От нас се искаше да направим предложение колко ЦНСТ трябва да има. Казаха три в
един град няма да има. Най-много едно. Ние поискахме две. Категирично ни казаха, че
в тази сграда няма да направят. Въпреки всичко, ние го искаме, защото тази сграда
трябва да съществува, освен това предложихме и на друг терен. Другото нещо, което
беше в нашата защита - Ние имаме ЦНСТ за деца с увреждания. Тези деца един ден ще
навършат осемнадесет години. Те също трябва да отидат някъде. Другото нещо, което
е - дори да минем варианта домуващите да отидат в новия дом, не си мислете, че
нашите ЦНСТ ще останат празни. Непрекъснато има желаещи. Няма я тук д-р
Василева да каже колко човека е върнала заради тази заповед, която не разрешава
настаняване на хората. Другото нещо, което е - към момента държавно делегирана
дейност е и парите си идват от агенцията, но за колко човека идват. Сега, от тази
година, ще започнат да идват за по-малко настанени. Не става въпрос само за
издръжката на дома. Става въпрос и за персонала. Може би ще се мине и към това.
Това е, което имам да кажа.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Това, което разбрахме до сега е, че бъдещето на съществуващия Дом за хора с
физически увреждания е достатъчно несигурно и не се знае какво ще се случи в
бъдеще. Но, също така, не знаем какво ще се случи, ако тези хора бъдат преместени в
новата сграда, в частния изпълнител на услугата. Ние не знаем - Какъв договор ще
бъде подписан? Дали всичките хора ще бъдат наети на работа? В предложението
пише, че ще им бъде предложена работа, но на какви условия не пише. След като г-н
председателят прочете волята на хората, живеещите в дома и волята на работещите. Не
съм сигурен дали ние можем срещу тяхната воля да гласуваме по някакъв начин.
Може би е по-добре да се съобразим. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми домуващи,
Уважаеми работещи,
Аз съм изненадан, че при мен становище не е дошло. Вашата воля и Вашият
риск си е Ваш риск. Вие си решавате. Важното е, че администрацията, в мое лице, е
поставила въпроса навреме. Това, което Ви каза моят заместник е национална
политика. На г-н Димов, това, което искам да кажа е, че без значение какъв е конкурса
документацията се утвържава от ОбС. Договор, клаузи, всичко, което трябва. Пак Ви
казвам, държавата се движи в тази посока. Същите дебати в по-малък формат ги
имаше и когато се закриваха домовете за деца. Сега в ЦНСТ, ЦСРИ и Защитеното
жилище работят различни хора, не тези, които са били в домовете. Аз няма да
коментирам становището на хората. Те са в правото си да се тревожат за себе си.
Работещите имам предвид, а ако на домуващите условията им харесват, което за първи
път чувам, и това, което каза социалния работник - някой ги подреждал на прозореца
да гледат тъжно. Вие сте ги подреждали. Кой? Гледал съм толкова репортажи и на
толкова неудобни въпроси съм отговарял, задавани от журналисти, включително съм
показвал всички мои докладни записки, които през три месеца са изпращани на всеки
нов министър на труда и социалната политика. Смени ли се правителство, аз, като
кмет, започвам с две докладни записки. Едната е, до министъра на труда и социалната
политика за сградата за дома за възрастни-довършване и бъдещата й експлоатация,
другата - обходния път. Това са двете докладни записки, които изпращам на всички
нови министри и през три месеца настоявам.
ОбС, обществеността е информирана за опасността, която грози дома за
възрастни с физически увреждания. Недостатъчно финансиране, пристъпване към
съкращения или закриването му и разквартироване на хората в други социални
заведения до изграждането на тези, които са предвидени в стратегията за
деинституционализация. Решението е на ОбС. Хубаво е, че стана този дебат, макар че
не е хубаво, че становището на хората го чухме накрая, но дебатът си е дебат и е
хубаво, че се изясниха ситуациите. Всички комисии, които са идвали и са оценявали
дома са докладвали или на мен, или на мой заместник и това, което сега чух, че всичко
е предизборно. Проверките не са правени преди избори.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.
Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Дава съгласие да се стартира процедура по възлагане управлението на
социалната услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания” - гр.Провадия на
външен доставчик.
2.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото решение,
съгласно Методология на процедурата по възлагане управлението на
специализираните институции и предоставянето на социални услуги в общността чрез
43

конкурс.
Гласуването е поименно.
Резултати от поименното гласуване:
„за” -6
„против” -9
„възд.се”-6
Проектът за решение по докладна записка с вх.№856/10.01.2017 год. не се
приема.
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 295
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Провадия реши:
Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№856/10.01.2017 год.,
със следното съдържание:
1.Дава съгласие да се стартира процедура по възлагане управлението на
социалната услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания” - гр.Провадия на
външен доставчик.
2.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото решение,
съгласно Методология на процедурата по възлагане управлението на
специализираните институции и предоставянето на социални услуги в общността чрез
конкурс.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, обявявам 15 минути почивка.”
Почивка от 12.15 ч до 12.30 ч.
Кворум: 19 Общинските съветници Кръстю Василев Кръстев и Дамян Ташев
Неделчев отсъстват от залата.
в/№858-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно предложение за приемане на Декларация от ОбС Провадия срещу
създаването на Центрове за настаняване, общежития или други организационни
форми, предвидени в Закона за убежищата и бежанците, както и настаняването в тях
на чужденци с предоставено убежище или международна закрила на територията на
община Провадия във връзка с изпълнение на ПМС №208 от 12.08.2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения. На комисията стана ясно, че група граждани са
поискали да бъде приета тази декларация. Давам думата на председателите на
постоянни комисии да прочетат становищата.
Г-н Кръстю Кръстев отсъства от залата. Аз ще прочета становището. Аз само да
намеря моите становища. Г-н Кръстю Кръстев-становището на комисията е със 7 гласа
„за” приема проекта за решение.
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ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ . Тук ли е председателя на
комисията? Г-н Гигов, заповядайте.”
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 5 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за решение.”
Кворум:20 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев отсъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Комисията с 6 гласа „за” приема проекта за решение. Бъркам ли? Извинявайте?
ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани“ г-н Кръстю Кръстев нека да си прочете становището. Аз
преди малко го обърках. Не е това становището, което прочетох.”
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 3 гласа „за”, 4-„против” и 0-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Стоян Гигов прочете становището. ПК “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“. Председателят тук ли е? Аз ще прочета
стоновището на комисията. Комисията с 4 гласа „за” , 0-„против” и 2-„възд.се” приема
проекта за решение. ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
Становището на комисията. Г-жа Димитрова, заповядайте.”
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 4 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приема проекта за решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, г-жа Блага Петрова.”
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 0 гласа „за”, 2-„против” и 4-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни програми,
структурни фондове и проекти“
Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 3 гласа „за”, 1-„против” и 2-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-жо Димитрова,
заповядайте.”
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Изказване на Лидия Димитрова
„Аз имам въпрос към Вас, г-н Гичев. Какъв е принципът на внасяне на докладна
с решение, когато има постъпили от граждани? Предходните месеци имаше внесени
такива и те бяха представени само за информация без решение. Сега на гражданите е
представено с проект за решение. Няма да коментирам желанието си - дали ще има
или не, защото това решение, мисля, че не може ние да го вземем с тази декларация.
Има си нормативи, които постановяват как се постъпва. Въпросът ми е към Вас.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, ще отговоря. Само секунда, за да може докладната да бъде пред мен и
веднага ще отговоря на въпроса. Докладната съм я изготвил на база писмо от група
граждани, като в писмото са описали, че не желаят да бъдат изграждани центрове и
кметът да не предприема мерки по приемането на бежанците. Към докладната има и
мотиви. Една докладна, за да бъде внесена тя трябва и да е мотивирана. Това
предложение е мотивирано. Аз не правя мотивировка на докладната. Аз ползвам
мотивите на гражданите. Ползвам техният текст и изготвям докладната. Докладната
не изхожда от това, че аз желая да внеса тази докладна. Това е. Група граждани са се
събрали, мотивирали са се и съм изготвил докладната с тяхното решение. Визирате
предложението на спортните клубове, най-вероятно. Това е едно предложение. Би
трябвало да има и мотивировка. По Закона за нормативните актове всяка докладна
трябва да бъде и мотивирана, и то обосновано мотивирана. Заповядайте.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Спортните клубове не съм ги коментирала и няма да ги коментирам. Говоря за
докладна на група граждани преди месеци, която имаше решение и имаше мотиви. На
комисиите попитах - Защо? Казахме - Само за информация.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания към докладната? Г-н Димов,
заповядайте.”
Кворум:21 Общинският съветник Дамян Неделчев влиза в залата.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
В тази докладна записка аз виждам едно притеснение на гражданите срещу ПМС
№208. Те се притесняват от „мощни мигрантски, бежански потоци”, които ние реално
не сме ги виждали тук. Жив бежанец не сме виждали още. Поне аз. Като с това
постановление №208, те гражданите, явно си мислят, че става дума за изграждане на
бежански центрове и т.н., докато самото постановление повторя текстове на закони от
2015 г. и от 2010 г. Единият закон е Национална стратегия в областта на миграцията
убежищата и интеграцията за 2015-2020 г., а другият закон е от 2010 г. и той се казва Национална програма за интеграция на бежанците в РБ. Общо взето, в това
постановление №208 на МС няма нищо ново и ние в момента с тази декларация. Това
постановление делегира на кмета на общината едно правомощие - той да организира
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настаняването на бежанци, които са получили статут на бежанец реално, които по
статистика за цялата страна, тези които са поискали такъв статут, са го получили и са
поискали такава социална услуга. За цялата държава са 300 човека. Ние правим
някакъв огромен проблем за едни 300 човека, а от друга страна казваме, че на нашия
кмет - ние не можем да му имаме доверие той сам да прецени какво да прави с тези
хора - дали да иска пет човек, десет човека, например, ако имаме нужда от работници,
но ние нямаме, ние да му забраним, да му вържем ръцете, да му вземем правомощията,
които са му дадени от МС. ПМС е по-висш нормативен акт. Ние реално не можем да
му прекратим дейността, според мен. Не е правилно и да се опитваме да ограничаваме
кмета с такива никакви доводи в случая. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Във връзка с тази докладна искам да коментирам следното. Докладната е от
група хора. Групата не знам колко човека е? Лично аз до момента, до разглеждането в
комисиите на тази докладна, не съм чул някъде да има някакъв слух - индикация, че
предстоят някакви такива събития. Това е мотивацията за внасянето на тази докладна,
на базата на това, което чета. В тази връзка, искам да попитам общинска
администрация и по-скоро, кмета г-н Филев - Дали има някакви официални или
неофициални индикации, че може да се случи нещо в тази община, в тази връзка? В
следствие, на което например да се стигне чак до внасянето на такава докладна.
Другото, което е. Аз подкрепям и колегата, който каза, че малко е неуместно да
приемем, така с лека ръка, че настоящия кмет ще реши без съгласуване с ОбС, така му
скимнало и ще поиска нещо подобно, че чак да му даваме ограничаване в тази посока.
Другото, което малко ми е притеснително. Тази докладна, тази декларация,
отчита ли тук, когато говорим за бежанци, за статут на бежанци, като всички ги
слагаме под общ знаменател? Т.е. може да има ситуация, в която наистина да се
наложи нещо. Днес слушах по радиото новият президент на САЩ, който в програмата
си е залегнал ограничаване на притока на бежанци, но се коментира за бежанци, които
идват от определени страни, които са износител на тероризъм. И той не говори да ги
слага всичките под общ знаменател. Мисля, че това малко не е правилно. Това ми е
едното питане към г-н Филев.
Ще направя едно предложение за втората точка, която е от решението, лично аз,
предпочитам да отпадне, изобщо да я няма, но ако има някакви съмнения и вълнения
от страна на гражданството ще предложа нов текст, който искам да зачета.
Моето предложение е следното.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само по-бавно.”
Изказване на Диан Николов
„Да. Действията по изпълнение на ПМС №208 от 12.08.2016 г. за подаване на
заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за
интеграция от страна на кмета на Община Провадия, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
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ЗМСМА, да става след изричното му упълномощаване от Общински съвет Провадия.
Презумцията ми е, че наистина може да има случаи, в които нашето мнение и
становище да не е така категорично. Това е моето предложение. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, може ли текста. Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
По време на заседания на постоянните комисии. На няколко, на две от
комисиите, предложих тази докладна да не бъде разглеждана и я определих, като
несериозна. Беше ми обяснено, че в други ОбС същата докладна била приета, подобна.
Направих си труда. Оказа се, че от цяла България само общините Враца, Ямбол и
Долни Дъбник са приели подобна декларация. Разпечатах декларацията и се оказа, че
това е типова бланка едно към едно спусната от Патриотичния фронт.
Групата граждани, те са трима на брой: Бонка Андонова-председател. Не знам
точно Патриотичен фронт ли се води? Национално, какво беше то, за освобождение на
България? Мартин Стоянов-съпруга й и Трифон Трифонов-член на това патриотично
обединение. Групата граждани, предполагам, по партийна линия, искат да се приеме
от всеки ОбС подобна декларация. Хубаво, има точка изказвания, питания на
граждани. Всеки може да заповяда дали, като гражданин, дали, като партиен член да
прочете декларацията. Няма никакъв проблем. Защо трябва ОбС да излиза с подобна
позиция? Че видите ли, че видите ли в община Провадия, евентуално, се притеснявали
от наплив от бежанци. То, по тази логика, да, г-н Парушев, казва, че сега тепърва ще се
повдигне този въпрос. Защо? На кого е необходимо? По тази логика, медиите
постоянно бълват, че, в момента го казвам под формата на шега, че са забелязали
неидентифициран летящ обект на много места. Подобни неща, аз се притеснявам да не
дойдат извънземните. Да внеса подобна докладна, кметът да не влиза в преговори с
тях. Сериозно ли е това? В момента бих поискал мнението на юристите, но за пореден
път не присъстват. Не ни е предоставена възможност юристите да ни дадат
компетентно мнение - Дали ОбС може да задължава кмета да предприема действия
против постановление на МС и съответната наредба? На една от комисиите ги
попитах. Нямаме право. Точно така. Да вменяваме подобни функции. Направих си
труда да погледна за какво става въпрос. Постановлението и съответно наредбата.
Какво урежда тази наредба? С две думи. Тази наредба урежда условията за сключване,
изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци, забележете
тук, с предоставено убежище или международна закрила в РБ. Чл.1, ал.1 е това. Чл.1,
ал.2 Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в РБ имат право
да сключват споразумение за интеграция. Тук въобще не говорим за мигранти. За
незаконни и аз вече не знам там - как да ги нарека? В момета се подвига някакъв
въпрос, който и аз не мога да разбера - какъв е смисълът да го повдигат? Предизборно
ли е? Докато се готвих за докладната прегледах доста материали. Видях, че
Патриотичният фронт след приемане на това постоновление и тази наредба са излезли
с декларация от трибуната на парламента. Никакъв проблем, да дойдат тук в точка
последна да си прочетат декларацията. Защо трябва да занимават ОбС с подобни
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неща? За мен несериозни. И другото, защо трябва да задължават ОбС да приема
подобна декларация? След като няма нищо такава. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Елина Димитрова. Само една реплика. Във Варна също има приета такава
декларация, в Разград. Много са. В различен текст. Съдържанието е долу-горе едно и
също. ”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Първо, аз не мисля, че мнението на група граждани, били те двама или трима, е
незначително. Ние сме тук в залата на ОбС, не сме на партийна среща и на
междупартийна среща. Тук трябва да махнем партийните пристрастия. Действително,
не отдавна имаше в интернет пространството разпространена някаква версия как в
Провадия се санира сграда или се реконструира, извинете ме, не мога точно да
цитирам, което разбуни много духовете. Сега в момента, г-н Илиев, Боже, не Боже,
това беше факт. Вие следите и знаете. Няма значение. Аз го прочетох. Сега има нещо
друго. Щом това се повдига, като тема то ще продължава да се разпространява. Без
значение точно ще бъде или няма да бъде. Знаете, че нещата в по-малките общини,
като нашата се преувеличават, не рядко. Аз лично, мисля, че една такава декларация
може да покаже от наша страна уважение и съпричастност към мисълта на гражданите.
Без значение дали са двама, или са петтима. Това е обществото на провадийска
община. Ние сме техни представители и нашата цел е да защитаваме техните интереси.
Аз уважавам тяхното мнение. Уважавам и факта, че те са се загрижили по някакъв
начин и за нас. И ще бъда съпричастна към тях. Това е, което мога да кажа. Пълна
съпричастност, защото аз също живея тук, ако не дай си Боже един ден наистина се
случи, казвам не дай си Боже, ще бъда потърпевш - това е и икономически, и социален
сблъсък за общината. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте. Реплика ли? Реплика на г-н Илиев.”
Реплика на Ивайло Илиев
„Колеги, само да кажа нещо. Правете разлика между това, което искате да
приемем. Декларацията се обявява против постановление, против наредба на МС,
където, прочетох Ви - става въпрос за предоставяне на убижшще или международна
заклила. Не говорим за нелегални имигранти. Няма подобно нещо. Тук Вие се
изправяте срещу постановление на МС и наредба. За какво говорим? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
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Изказване на Дамян Неделчев
„Благодаря на г-н Илиев. Аз досега не бях споменавал - Национален фронт за
спасение на България се казва. Ако искаш ще ти го напиша и ще ти го дам, за да си го
четеш. Мисля, че би било правилно поведението ми по отношение на тази
абревиатура, защото след като станем общински съветници или кметове, както се казва
там на по-високите етажи, ние представяме всички свои съграждани или гражданите
на РБ. За съжаление, Елина Димитрова не е член на НФСБ, но тя беше достатъчно
коректна. Възможно е да се правят различни тълкувания на проблема, но преди година
и нещо, мисля, нямаше миграционен поток, нямаше и такива заплахи, само че вече го
има. Доскоро имаше миграционен натиск. Сега, че е затихнал, не означава, че войната
в Сирия, проблемите в Афганистан са приключили. Мисля, че целта на тази
„незначитална групичка” хора е да заостри вниманието ни за един проблем, който
може да възникне. Няма нищо ненормално ние да сме взели някакво становище. Даже,
ако вземем пример от Тереза Мей. Какво каза Тереза Мей, онзи ден, мисля: „Да.
Нямаме нищо напротив да има имигранти в Британия, но ние излизаме от Европейския
съюз, за да ограничим достъпа на ония”, грозно и грубо казано „на ония, които не ни
харесват. Да. Високи мозъци. Качествени хора. Добре дошли.” Това е, което имам да
кажа.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Николов,
Вашият въпрос е: Има ли искане от страна на лица с бежански статут за
устройване в община Провадия? Официално такива искания няма. Аз, като кмет,
нямам намерение да искам устройване на лица на територията на община Провадия.
Държавни органи не са се свързвали с мен за устройване на такива лица. Молби от
такива лица няма. Неофициалната информация, за която казахте, аз не мога да
коментирам, защото я има във всички медии. Доколко е направена, за да усили
страховете на хората, доколко е реално и да предпази хората? Всеки сам може да си
направи извода. Официалното, което Ви казах е от преди малко.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Благодаря на кмета за подадената информация. Персонално аз съм солидарен с
колегите, които се изказаха, че ние трябва да изразим нашето отношение по
отношение на този тип имигрантски вълни. Този тип, който коментираме, но аз
направих едно предложение и сега в момента не знам дали да си оттегля
предложението, защото се изказаха становища, че това, което е написано, като втора
точка от решението напрактика може да не е юридически издържано. Сега кой може
да ни каже, това така ли е или не е така? За да знам аз как да гласувам. Да си оттегля
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ли предложението, което преди малко направих и да кажа да отпадне изцяло втора
точка. Няма как да приемем такова решение. Ще помоля председателя на ОбС да
разясни ситуацията.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Според мен, двата текста са идентични. Този текст, който Вие предлагате и
текста, който е в самото решение по докладната.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия не дава
съгласието си кметът на община Провадия да предприема действия по изпълнение на
ПМС №208 от 12.08.2016 г. и да подава заявление до Държавната агенция за
бежанците за сключване на споразумение за интеграция.
Вашият текст е: Действията по изпълнение на ПМС №208 от 12.08.2016 г. за
подаване на заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на
споразумение за интеграция от страна на кмета на Община Провадия, на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, да става след изричното му упълномощаване от Общински
съвет Провадия.
Единият път, кметът трябва да изиска ОбС да му делегира права, а в първият
случай, който е по докладната, категорично ОбС не дава съгласие.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гичев, Вие сте юрист и в тези два текста трябва да видите разликата в тях.
Аз ще Ви кажа каква е разликата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз съм я видял разликата.”
Изказване на Диан Николов
„Само секунда. Разликата е тази, че ние с първият текст, който е записан
категорично забраняваме на кмета по всякакъв начин да предприема някакви такива
действия. Категорично. Преди малко, аз казах в изказването си, че за да направя това
предложение, основната ми мотивация е, че не трябва всички хора в този свят да
слагаме под общ знаменател, както и преди малко д-р Неделчев каза - ако дойде
някакъв чужденец интелигентен с някакви други проблеми и със статут на бежанец,
който иска да остане, не е задължително да бъде от Сирия или от някъде другаде.
Превантивно на кмета му вменяваме, че това нещо не може да го направи, затова аз
предлагам, отварям една скобичка, при такава ситуация, той да има възможност да
внесе предложение в ОбС. Ако ОбС се отнесе положително, тогава той да предприеме
тези действия. Първата редакция тотално забранява всякакво действие.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Напълно Ви разбирам. Аз също приемам предложението, което направи г-н
Диан Николов да бъде променена втора точка с текста, който той предложи. Съгласен
съм с него. Даже това е по-добрия текст. Ето екипната работа може да доведе до поголеми резултати. Съгласен съм с втория текст, но трябва да го подложим на
гласуване.
Който е съгласен с предложения текст на точка 2 от Диан Николов, а именно:
Действията по изпълнение на ПМС №208 от 12.08.2016 г. за подаване на заявление до
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Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за интеграция от
страна на кмета на Община Провадия, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, да
става след изричното му упълномощаване от Общински съвет Провадия.
Който е съгласен с предложения текст, моля да гласува.
Гласуване: „за”-15, „против”-0, „възд.се”-6. Означава, че се въздържате от
гласуване. „Въздържате се” от гласуване.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Казвам го на микрофон. Отказвам да гласувам по тази докладна.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За мен това е въздържане от гласуване. „възд.се”-6. Тълкувам го, като
„въздържам се от гласуване”.
Приема се втора точка към решението да бъде със следния текст.
Сега ще прочета проекта за решение:
1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
Декларация със следния текст:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Общински съвет Провадия, изразява загриженост и тревога, че Община
Провадия може да се окаже потърпевша от мощния мигрантски поток, преминаващ
през територията на страната ни.
Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми,
категорично сме против превръщането на Община Провадия в жертва на нарастващата
международна и хуманитарна криза.
Декларираме, че НЕ желаем на територията на Община Провадия да се
настаняват чужденци с предоставено убежище или международна закрила в центрове
за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване.
2.Действията по изпълнение на ПМС №208 от 12.08.2016 г. за подаване на
заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за
интеграция от страна на кмета на Община Провадия, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, да става след изричното му упълномощаване от Общински съвет Провадия.“
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласуване: „за”-13, „против”-0, „възд.се”-8. Решението се приема.
Кворум:21 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев отказва да гласува по
докладната записка. Гласът му е зачетен от председателя на ОбС Провадия, като
„възд.се”.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 13
гласа „за”, 0 -„против” и 8-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 –296
1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
Декларация със следния текст:
ДЕКЛАРАЦИЯ
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Общински съвет Провадия, изразява загриженост и тревога, че Община
Провадия може да се окаже потърпевша от мощния мигрантски поток, преминаващ
през територията на страната ни.
Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми,
категорично сме против превръщането на Община Провадия в жертва на нарастващата
международна и хуманитарна криза.
Декларираме, че НЕ желаем на територията на Община Провадия да се
настаняват чужденци с предоставено убежище или международна закрила в центрове
за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване.
2.Действията по изпълнение на ПМС №208 от 12.08.2016 г. за подаване на
заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за
интеграция от страна на кмета на Община Провадия, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, да става след изричното му упълномощаване от Общински съвет Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, имате пълното право да я вкарате в съда.”
г/№862-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно упълномощаване на кмета на община Провадия за издаване на запис на
заповед
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:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 297
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж.Филчо Кръстев Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, без
протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и
характер, със срок на предявяване до два месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ВG16RFОР001-2.001-0070-„Подобряване на енергийната ефективност на културната
инфраструктура в гр.Провадия” за сумата от 360 911,87 лева, представляваща размера
на авансовото плащане по договора.
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2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение Е1-ІV към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за изпълнение на горното решение.
д/№864-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди
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 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства в
залата.
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 №16 – 298
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Георги Миланов Георгиев с адрес: гр.Провадия, ул.„Цоню
Тодоров” №52 се отпуска парична помощ, в размер на 300,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на Критериите,
приети с Решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с Решение №33-657/28.05.2014 г.
на следните лица:
2.1.На лицето Марийка Йорданова Милкова, 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.
2.2.На лицето Велислав Петров Ясюкевич, с адрес: с.Неново, 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.
2.3.На лицето Андон Василев Кунчев, с адрес: гр.Провадия, ул.„Цар
Освободител” №59 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент.
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2.4.На лицето Цанко Василев Захариев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Бойчо Желев”
№174 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 Мария Тодорова Неделчева, с адрес: гр.Провадия, ул. „Батак’' №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.
2.6.На лицето Михаил Николаев Ников, е адрес: гр.Провадия, ул. „Генерал
Скобелев” №2 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент.
2.7.На лицето Фатме Ахмедова Шабанова, е адрес: с.Славейково, 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.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:21 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства в
залата.
е/№865-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно промяна на правилата за работа на комисията при
отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
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 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 299
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема промяна в Правила за работа на комисията при отпускане на помощи
на граждани с неотложни нужди, приети с Решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени
с Решение №4-68/28.03.2013 г. на Общински сьвет Провадия, като т.2 от
горепосочените правила придобива следния вид:
„т.2 В 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване на молбите до
Председателя на Общински съвет, посочен в т.1 от настоящите правила, копие от тях
да се предоставят на Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Провадия с искане за
изготвяне на информация за изплатени помощи на подалите заявления лица, касаещи
чл.16, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. В
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5-дневен срок от получаване на копията Дирекция „Социално подпомагане” представя
в канцеларията на Общински съвет Провадия изготвената информация.”
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
ж/№868-Докладна записка Бисер Стефанов Денев-секретар на община Провадия,
относно одобряване на разходи за командировки
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 Общинският съветник Диан Парушев Николов не присъства в залата.
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 №16 –300
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев Филев
- кмет на община Провадия за времето от 01.10.2016 год. до 31.12.2016 год. в размер на
270,65 лева.
Кворум:21 Общинският съветник Диан Парушев Николов присъства в залата.
з/№869-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разходване на натрупаните по реда на чл.64 от Закона за управление на
отпадъците отчисления
Кворум:19 Общинските съветници Антон Илков Янев и Йордан Иванов Михалев
не присъстват в залата.
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:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №16 – 301
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №7
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински
съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие кметът на община Провадия да предприеме съответните
действия за подаване на заявление по чл.25, ал.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията
за освобождаване събраните финансови средства в размер до 230 000,00 лв. без ДДС,
по Закона за управление на отпадъците и Договор №48/04.02.2015 г., които ще бъдат
изразходвани за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци (извън
задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени
отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи
функционирането на системата за управление на отпадъците на община Дългопол.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
и/№870-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно вземане решение за приемане на дарение на недвижим имот в полза на
община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 302
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.34, ал.1 във връзка с ал.3 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие община Провадия да придобие, чрез дарение от Пани Николов
Иванов, Русанка Колева Михова, Милена Иванова Божилова и Николай Иванов
Николов, като наследници на Никола Иванов Тодоров собствения им, недвижим имот,
находящ, се в с.Бозвелийско, община Провадия, а именно: дворно място, съставляващо
имот с пл. №489 с площ 2 970 /две хиляди деветстотин и седемдесет/ кв.м., от които
1520 кв.м., включени в УПИ ІХ-489 и 1450 кв.м., включени в УПИ X-489 в кв.61 по
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плана на селото при граници: улица, улица, УПИ ХІ-488, съгласно скица №691
/06.12.2016 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
й/№881-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 град Провадия, 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.“
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 №16 – 303
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 78а, ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на поземлен имот, находящ се в
землището на град Провадия, ЕКАТТЕ 58503, община Провадия, област Варна, целия
с площ от 14,219 дка, /четиринадесет декара двеста и деветнадесет кв.м./ категория X
/десета/, с начин на трайно ползване „храсти“, съставляващ имот 002056 /нула, нула,
две, нула, пет, шест/, по плана за земеразделяне на града, при граници и съседи: имот
№002059 - храсти, имот №002047 - храсти, имот №002054 - кариера скала, имот
№002057 - храсти, от „храсти“ в „депо за битови отпадъци /сметище/” с код 9600,
съгласно АОС №1832/09.12.2016 г., вписан в Агенция по вписвания при Районен съд
Провадия, вх.рег.№6360 от 09.12.2016 г., Акт №175, том XVI, дело №3161/16.
2.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласувахме №881 преди малко, а сега сме на №880.”
к/№880-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 град Провадия, община Провадия
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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:19 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16 – 304
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 78а, ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на поземлен имот, находящ се в
землището на град Провадия, ЕКАТТЕ58503, община Провадия, област Варна, целия с
площ от 23,397 дка, /двадесет и три декара триста деветдесет и седем кв.м./, категория
X /десета/, с начин на трайно ползване „храсти“, съставляващ имот 002059 /нула, нула,
две, нула, пет, девет/ по плана за земеразделяне на града, при граници и съседи: имот
№002047 - храсти, имот № 00256 - храсти, имот №002057 - храсти, имот №002052 полски път, имот № 0020033 - полски път имот, №002052 - полски път, имот №010128
- храсти, имот №010033 - нива, имот №010032 - нива, имот №010031 - нива, имот
№010125 - храсти, имот №002042 - храсти, имот №002054 - кариера скала, от „храсти“
в „депо за битови отпадъци /сметище/” с код 9600, съгласно АОС №1835/12.12.2016 г.,
вписан в Агенция по вписвания при Районен съд Провадия, вх.рег.№6391 от
12.12.2016 г., Акт №196, том XVI, дело №3182/16.
2.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев ще отговори на въпроса.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
От 1985 г. на територията на кариерата „Ерека” по решение на тогаващния
Общински народен съвет се изхвърлят битовите отпадъци на град Провадия, а в
последствие и на цялата община. По плана за земеразделяне действащия котлован, в
който в момента са отпадъците и площадката, на която се изсипват отпадъците и се
пробутват да паднат в котлована, се водят „храсти”. За да се кандидатства, каквото
задължение има общината тази година трябва фактическото състояние да отговаря на
реалното състояние на имота. Няма как да кандидатстваме за рекултивация на
”храсти”, затова реалното състояние се привежда и по документи. Другият имот,
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площадката, също се води „храсти”. Там се изсипват отпадъците и там са разположени
пръстта и дребният строителен отпадък, който служи за запръстяване. Там
намеренията на община Провадия са, ако Регион за управление на отпадъците
Провадия с водеща община Девня успее до 22 април да подготви предложение, да се
изгради инсталация за предварително третиране, инсталация за компостиране, ако има
достатъчно отпадък за компостиране и претоварна станция, ако е допустима за
финансиране.”
Кворум: 20 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства в залата.
Тринадесета 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, зададени
към кмета на община Провадия на заседанието, проведено на 22.12.2016 г. Давам
думата на инж.Филев да отговори на въпросите.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Има няколко групи въпроси от д-р Дамян Неделчев. Започвам с тях.
До
д-р Дамян Неделчев,
Отговор на питане, относно разделно събиране на отпадъци на територията на
община Провадия.
Уважаеми г-н Неделев,
В деловодството на Общинска администрация Провадия е депозирано писмо с
извлечение от Протокол №15 на Общински съвет Провадия от заседание, проведено на
22.12.2016 г. в частта - т. 8 Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници.
Във връзка с гореизложеното и Ваше питане, относно възможността за разделно
събиране на отпадъци от населението, за компостиране на биоразградими отпадъци и
използване на получения компост, Ви информирам следното:
Към настоящият момент на територията на гр.Провадия, село Блъсково и село
Бозвелийско има разположени цветни (жълти и зелени) контейнери за събиране на
отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Събраните отпадъци се
транспортират със специализиран автомобил на „Пъттранс” ООД до инсталация за
механично-биологично третиране в с.Езерово, община Белослав, където се извършва
сортиране на рекциклируемите от нерециклируемите отпадъци.
Съгласно разпоредбите на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн.,
ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.), системите за разделно събиране включват:
1.съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване;
2.специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;
3.специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците;
4.площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците;
5.претоварни станции, и/или други елементи в зависимост от вида на системата.
Средствата за изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъци могат
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да бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.”
Предвид това, че регион Провадия няма и към момента не се предвижда
изграждане на регионално депо е необходимо да се актуализира Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г., след което Регионално сдружение за
управление на отпадъците - регион Провадия, след извършване на необходимите
анализи и проучвания, да подготви проектно предложение за проектиране и
изграждане на претоварни станции за отпадъци, инсталации за предварително
третиране на смесено събрани битови отпадъци и на инсталации за компостиране на
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.
Тук искам да кажа, че в момента се правят анализите - Колко инсталации за
предварително третиране са необходими? Колко инсталации за компостиране и дали
ще се финансират само инсталации за комопостиране на зелени отпадъци или
инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци? Реално това трябва
да се каже от Управляващия орган на ОП ”Околна среда”. При съответните анализи за
централизирано и децентрализирано обезвреждане на отпадъците на деветте общини
ще се реши - Къде, колко и какви инсталации да има? Срокът е много къс.
Вторият въпрос на д-р Неделчев. Относно поддръжката на автопарка на община
Провадия, Ви информирам за следното: Извънгаранционното обслужване и ремонт на
служебните автомобили на Общинска администрация Провадия, съгласно глава
Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки се извършва по две обособени
позиции. Позиция №1 - за поддръжка и ремонт на автобусите и позиция №2 за
поддръжка и ремонт на леките и товарни автомобили на Общинска администрация
Провадия. Договорът с фирмата, спечелила обществената поръчка се сключва за срок
от 12 месеца, считано от датата на подписването му или до достигане на максимално
допустимата стойност по поръчката. По позиция №1 на 11.11.2015 год. е сключен
Договор за услуга с фирма „Автокорект” ООД - Варна. Фирмата разполага със
сервизна база в южната промишлена зона на гр.Провадия. Съгласно чл.7, т.4 от
Договора Изпълнителят се задължава да ползва при осъществяване на услугата
квалифициран персонал. Съгласно чл.9, т.1 Изпълнителят се задължава да осигури
гаранционен срок 12 /дванадесет/ месеца на извършените работи. Съгласно чл.2, т.2 от
Договора вложените резервни части и консумативи при текущите ремонти се заплащат
от възложителя по цени, редуцирани с 20% /двадесет на сто/ отстъпка от цените на
дребно, валидни в сервиза към момента на извъшване на услугата. По позиция №2 на
11.11.2015 год. е сключен Договор за услуга с фирма „Автоимпекс 7” ЕООД Провадия. Фирмата разполага със сервизна база в северната промишлена зона - в
двора на „Провадия Автотранспорт” ЕООД. Съгласно чл.7, т.4 от Договора
Изпълнителят се задължава да ползва при осъществяване на услугата квалифициран
персонал. Съгласно чл.9, т.1 Изпълнителят се задължава да осигури гаранционен срок
12 /дванадесет/ месеца на извършените ремонтни работи. Съгласно чл.2, т.2 от
Договора вложените резервни части и консумативи при текущите ремонти се заплащат
от Възложителя по цени, редуцирани с 25% /двадесет и пет на сто/ отстъпка от цените
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на дребно, валидни в сервиза към момента на извъшване на услугата.
Цитираните договори изтекоха през месец ноември 2016 г. На 10.01.2017 г.
подписахме новите договори с фирмите спечелили обществената поръчка за
извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Общинска
администрация - Провадия, съответно:
-по позиция №1 - „Агропласт” ООД Провадия;
-по позиция №2 - „Скала 13 - Стойчо Стоев” ЕТ.”
Кворум:19 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова не присъства в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„По отношение на въпроса за оборудването на МБАЛ „Царица Йоанна” ЕООД
Провадия отговорът, който е даден от ръководителя на лечебното заведение гласи
следното: Във връзка с отправено питане на общинския съветник Дамян Неделчев,
направено на общинска сесия на 22.12.2016 г.
Проведени са, първо, разговори с „МБАЛ Св.Марина” гр.Варна за
сътрудничество в дейността на двете лечебни заведения. Подписани са договори
между двете болници.
В Министерството на здравеопзването бяха проведени сътветните консултации
за тази съвместна дейност. За присъедяняване на Общинска болница гр.Провадия към
„МБАЛ Св.Марина” гр.Варна няма правно основание при сегашните законови
разпоредби на държавата.
Относно апаратурата. Ендоскопската апаратура, анестезиологичните апарати,
операционните маси и хирургически инструменти отговорно се пазят и съхраняват.
Същото се отнася за апаратурата на АГ отделението.
До
д-р Дамян Неделчев,
Отговор на въпроса, относно собствеността на тръбите, по които солената и
минералната вода е достигала до балнеолечебницата на бившите „Минерални бани”.
Уважаеми д-р Неделчев,
Във връзка с поставеното от Вас питане, Ви уведомявам за следното:
Съгласно сключен договор от 02.09.2004 г., за продажба на основание чл.1, ал.2,
т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол между община
Провадия и „Карате – Капка Георгиева” ЕООД, следния общински недвижим имот
съгласно АОС №421/ 03.07.2000 г., съставляващ УПИ I в кв. 2 по регулационния план
на гр.Провадия, представляващ дворно място застроено и незастроено от 8000 кв.м.,
сграда застроена върху 1178 кв.м., диетичен стол, застроен върху 688 кв.м.,
физиотерапия застроена върху 195 кв.м., квартирно бюро, застроено върху 50 кв.м.,
санаториум - 343 кв.м. и сграда - дизел генератор, застроена върху 28 кв.м., заедно с
цялата съществуваща инфраструктура подземна, надземна и неподвижно закрепена
към сградите, за доставка на минерална и солена вода, разположена в границите на
парцела: изток - ул.„Св. Св. Кирил и Методий”; запад - парцел III - парк; север - ул.
„Овчо поле”, юг - парцел III – парк, са продадени на дружеството.
По отношение на тръбите, които довеждаха минералната вода от извора „Ерека”
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и солената вода от „Провадсол” тогава „Геосол”, до границата на имота - те не са били
общинска собственост.
До
д-р Неделчев
Отговор на питане, зададено на заседание на ОбС, проведено на 22.12.2016 г.,
относно изграждане на Център за спешна медицинска помощ.
Уважаеми д-р Неделчев,
Във връзка с поставеното от Вас питане, Ви уведомявам за следното:
След извършен анализ от наличните терени на територията на община Провадия
и като се вземат под внимание заложените критерии, а именно:
1.Големина на терена - около 1000 кв.м.;
2.Наличие на канализация, ток, вода и достъп до терена;
3.Статут на земята - публична или частна държавна собственост.
Община Провадия е посочила, като подходящ терен, на Министерство на
здравеопазването, като бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014 - 2020 г., за изграждане на Център за спешна медицинска помощ, северната част
с площ 1380 кв.м., от имота на бившата Ветеринарна лечебница, представляващ УПИ
XX в кв.6 по регулационния план на гр.Провадия, целия с площ от 3140 кв.м.,
държавна собственост съгласно АДС №1201/06.11.1995 г.
Даден Ви е и отговора на Симеон Андреев-кмет на село Градинарово.
Отговор на питане, зададено на заседание на ОбС Провадия на 22.12.2016 год.,
относно бюджета 2017 год.
Уважаеми г-н Неделчев,
Във връзка с поставеното от Вас питане, Ви уведомявам, че част от
предложенията Ви са включени в бюджет 2017 год. Разходите за тях са в рамките на
възможностите и приоритетите на общината. По ОП „Региони в растеж” 2014-2020
год. е сключен договор по проект за културната инфраструкрура, в който са включени
сградите на НЧ „Ал.Константинов” и Сапаревата къца, с което се стараем да направим
града ни привлекателен и интересен за посещение.
Последният отговор на въпрос е до Ивайло Илиев.
В отговор на питане, отправено на заседание на ОбС Провадия на 22.12.2016 г.
Ви уведомявам, че при предоставяне на услуги от страна на общинска администрация
не се изискват удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК, издавани от същата
администрация, освен ако това се изисква по закон. На основание Преходните и
заключителни разпоредби на Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия и Наредба №14
за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия, и
двете приети с решения на Общински съвет гр.Провадия, и въведеното комплексно
административно обслужване, при извършване на описаните в тях услуги, се изготвя
вътрешен документ «Служебна бележка», в която се описва има или няма задължение
лицето, желаещо услугата.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на общинските съветници за изказвания и нови питания. Да, г-н
Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Благодаря на г-н кмета.”
Кворум:20 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз няма да задавам въпроси, но от част от служителите на Център за спешна
медицинска помощ и от някои от гражданите, към които искам да се присъединя и аз,
ме задължиха на днешното заседание на ОбС, да изкажа от тяхно име, и от мое име
изказвам благодарност на администрацията, в лицето на г-н кмета и в лицето на
неговите заместници, най-вече за труда, който положиха техните служители, при
зимното поддържане на града. Във връзка с лошото време, което беше от началото на
годината и продължава, пак се предвиждат виелици и снеговалежи, не се допусна да
бъдат откъснати трайно села от общината и за доброто почистване на улиците в града.
Не знам дали сте ходили, но аз ставах рано сутрин, защото поех ангажимент, където
направиха стълбите да ги почиствам, лично ръчно, за да могат учениците да отиват до
ІІ ОУ. Още от три часа през нощта машините бяха на линия. Вървеше снегоринчето,
правеха пътеките по тротоарите. Понеже работя и в Нови пазар, а ми се налагаше и
няколко пъти да ходя до Варна, мога да кажа, че в сравнение с Нова пазар или Варна,
малките улици, градът беше много добре почистен, просто, изказвам благодарност на
администрацията.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Г-н Кръстев, заповядайте.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Времето напредва. Ние ще направим някакъв рекорд. Аз няма да правя питане.
Оставам с впечатлението, че в България всички разбират от политика, спорт, а сме и
капацитети от всякъде. Обсъждаме, отделяме много време за нещо, които, по моя
скромна преценка, не са от нашата компетенция. Какво имам предвид? В Хартата на
правата на човека е записано - Основно право на човека е свобода на движението.
Свобода на капиталите. ”Да, ама не е така” - както казва Петко Бочаров.
Американците, най-развитата демокрация, правят 1000 км. стена с Мексико. Европа се
чуди откъде и как да подпре. Ако г-н Ердоган утре каже, три милиона има в Турция,
ако ги пусне, Европа ще капитулира. Той, затова миналата година се спазари за шест
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милиарда. Те започнаха да не му ги дават. Той казва - Аз ще ги пратя. Неща, които не
зависят от нас. Ние не можем да бъдем съвсем безпричастни. Това е политика на една
страна. Дори и България, каквото ни кажат от Европейския съюз, това ще е.
Европейският съюз казва – Вие се движите на две скорости и е така. Ще направят тук
депа за тези, да ги спрат малко. Ще ни дадат по някой лев. Държавата ще каже: Да. В
Провадия ще сложим там триста човека. Това имам предвид.
По отношение на държавата. Държавата от демократичният преход се оказа лош
стопанин. Във всички доктрини, неолиберални ,се казва, че държавата бавно и полека
трябва да се отказва от много от своите функции и обществото да стане едно световно
село, както казват някои. Ние тук обсъждахме, дали се стопанисва, държавата дали.
Отидете да видите в една държавна болница, каква е ситуацията? Отидете в една
частна. Аз ходих скоро. Отидете в един хоспис. Отидете в един дом за стари хора,
какъвто е нашия.
Моето изказване в този дух е, че има неща, на които ние можем да отделяме
малко по-малко внимание и да се съсредоточим върху нашите непосредствени
проблеми и задачи в общината, които не са никак малко, които си заслужават и
спрямо, които ние можем да въздействаме.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към четиринадесета точка. Предполагам, че няма други питания
на общински съветници.”
Четиринадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По електронната поща г-н Димо Иванов Петров има питане за сесията на
Общински съвет Провадия, насрочена за 25.01.2017 г. за 09.00 часа. Писмото е
адресирано до ОбС, до кмета на обината Провадия, до Районен съд Провадия и
Административен съд Варна.
Има два въпроса. Няма да чета цялото писмо. Формулирал е два въпроса. Аз ще
ги прочета. Първият въпрос: Защо така не излизат сметките за публичната общинска
собственост на община Провадия за улица ,,Петър Моллов”, която по предоставена
информация по ЗДОИ от община Провадия е с дължина от 218 метра и широчина от 8
метра и в края на улицата има участък с дължина от 33 метра и широчина от 3 метра и
при тези размери площта на цялата улица би трябвало да е 1579 квадратни метра, а пък
община Провадия е асфалтирала цялата публична общинска собственост - улица ,,
Петър Моллов” с площ от 1149 квадратни метра, тоест 430 квадратни метра излиза, че
не са публична общинска собственост, щом не са асфалтирани?
Вторият. С каква дължина и с каква широчина са тези 1149 асфалтирани
квадратни метра, представляващи публична общинска собственост – улица ,,Петър
Моллов” в град Провадия?
С уважение: Димо Петров
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Предполагам, че кмета на община Провадия в момента не може да отговори. Аз
също не мога да разбера въпроса. Ще Ви го предоставя. Той е и на Вашата електронна
поща.
Други въпроси на граждани има ли? Не.
Аз в началото на сесията Ви информирах, че е постъпило предложение за местен
референдум. Сега ще направя едно уведомление. Вие го имате и в писмен вид при Вас.
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
На основание чл.30, ал.1 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ Ви уведомявам, че в деловодството
на ОбС Провадия е постъпило Предложение от Инициативен комитет
за
произвеждане на местен референдум с вх.№891 от 23.01.2017 г., ведно с подписка на
граждани, като определям Постоянна комисия „Икономическо развитие на общината
и общинска собственост” към ОбС Провадия за водеща комисия при обсъждане на
предложението и насрочвам заседание на ОбС Провадия на 22.02.2017 г. от 9.00 часа в
зала 119 в Административната сграда на Община Провадия.
Съгласно чл.30, ал.2 от ЗПУГДВМС, указвам на председателите на постоянни
комисии на ОбС Провадия и кмета на Община Провадия да представят становищата си
не по-късно от 17.02.2017 г. в деловодството на ОбС Провадия.
На основание чл.30, ал.3 от ЗПУГДВМС след представяне на становищата от
постоянните комисии водещата комисия да изготви проект за решение по въпросите,
описани в горецитираното предложение, а именно:
1.Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „за балнеолечение”?
2.Подкрепяте ли единствената болница в Провадия – МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия” ЕООД да бъде запазена и възстановена във вида й от 2010 год. – с Родилно
и Хирургично отделение?
Това е, което мога да кажа. Законът съм го прочел. Ще обсъдим предложението с
комисиите и водещата комисия ще излезе с решение.
Ако няма други въпроси на граждани, закривам заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 13.53 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 №850
решение №16-283
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №851
решение №16-286
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №833
решение №16-293
№

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
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 №844
решение №16-294
№

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
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 №856
решение №16-295
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ 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 №862
решение №16-297
№

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
V

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

72

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №864
решение №16-298
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

73

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №869
решение №16-301
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №870
решение №16-302
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №881
решение №16-303
№

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. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №880
решение №16-304
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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