П Р О Т О К О Л № 20
Днес, 26.04.2017 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
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

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е деветнадесет общински съветници. Има подадено
уведомление с вх.№1126 от 25.04.2017 г. от общинския съветник Йордан Иванов
Михалев за отсъствие. Има лични причини, за да не присъства на това заседание.”
Откривам двадесетото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана №19 от
13.04.2017 г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017 г. / вх.№1098
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2017 г. / вх.№1099
3.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” за 2016 г. / вх.№1088
4.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2016 г. / вх.№1094
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5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2016 г. / вх.№1093
6.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия
за 2016 г. / вх.№1086
7.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен одит
в община Провадия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. / вх.№1079
8.Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за периода 2017-2019 г. и годишен план за дейността на звеното за
вътрешен одит за 2017 г. / вх.№1080
9.Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 2017-2018 г.
/ вх.№1087
10.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2018
г. / вх.№1095
11.Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори
за предоставяне на концесия язовири - собственост на община Провадия за 2016 г. /
вх.№1101
12.Докладни записки с вх.№1067, 1070, 1072, 1084, 1090, 1092, 1096, 1100,
1103.
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 проекта за дневен ред да бъдат добавени
докладни записки с вх.№1104, 1108, 1119, 1124.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието към точка докладни
записки на докладни записки вх.№1104, 1108, 1119, 1124. Който е съгласен с
предложениeто, направено от г-н Атанасов, моля да гласува.
Гласуване: 19-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
докладни записки с вх.№1104, 1108, 1119, 1124 да се включат в дневния ред на
заседанието в точка дванадесет от дневния ред. Общинските съветници гласуваха
предложението и от общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
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1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017 г. / вх.№1098
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2017 г. / вх.№1099
3.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” за 2016 г. / вх.№1088
4.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2016 г. / вх.№1094
5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2016 г. / вх.№1093
6.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия
за 2016 г. / вх.№1086
7.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен одит
в община Провадия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. / вх.№1079
8.Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за периода 2017-2019 г. и годишен план за дейността на звеното за
вътрешен одит за 2017 г. / вх.№1080
9.Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 2017-2018 г.
/ вх.№1087
10.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2018
г. / вх.№1095
11.Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори
за предоставяне на концесия язовири - собственост на община Провадия за 2016 г. /
вх.№1101
12.Докладни записки с вх.№1067, 1070, 1072, 1084, 1090, 1092, 1096, 1100,
1103, 1104, 1108, 1119, 1124.
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 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2017 г.
а/№1098-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
3

„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 №20 – 350
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 във връзка с ал.1 от
Закона за публичните финанси и чл.33, ал.3 във връзка с ал.1 от Наредба №9 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности, за изпълнение, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Провадия, Общински съвет Провадия, изменя Решение №16-286 от 25.01.2017г. в
следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи,
финансирани с целеви и собствени по бюджета на общината за 2017 г., съгласно
Приложение №1 от 914 650 лв. на 918 150 лв. - увеличава с 3 500 лв. и произтичащите
от това корекции по бюджета, както следва:
 в намаление на:
§51-00 д. 122 „Общинска администрация“ - 10 000 лв.
§55-01дофин. д. 322 „Неспец. училища, без профилни гимназии“-12 000 лв.
§52-03 д. 622 „Озеленяване“ - 1 674 лв.
§97-00 д. 998 „Резерв“ - 15 500 лв.
 в увеличение на:
§51-00 д. 122 „Общинска администрация“ - 10 000 лв.
§10-30 дофин. д. 322 „Неспец. училища,без профилни гимназии“- 12 000 лв.
§53-01 д. 524 „Домашен социален патронаж“ - 500 лв.
§51-00 д. 603 „ Водоснабдяване и канализация“ - 5 000 лв.
§52-02 д.832„Служби и д-ти по поддър., ремонт и изграждане на пътищата“ - 1 674
лв.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Втора точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
първото тримесечие на 2017 г.
а/№1099-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно извършени промени по бюджета на община Провадия през
първото тримесечие на 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
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„Добро утро, колеги. Само едно питане. Подчертал съм си го и съм го
пропуснал на комисиите. Става въпрос за дарение, за което се спазва волята на
дарителя. Шест хиляди лева за Община Провадия. За какво става въпрос? Какво
дарение е направено?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Имаме дарение от голямо юридическо лице на територията на Община
Провадия, като изискванията са даренията да се използват в направление сигурност и
защита на населението. Средствата се разпределят по два параграфа. Осигуряваме
събота и неделя наличието на автомобили и персонал, ако се наложи и недай си Боже
има бедствие или аварии.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Кворумът е двадесет общински съветници. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:20 Общинският съветник Диан Парушев Николов присъства на
заседанието на ОбС Провадия. / 09.17 ч. /
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 №20 – 351
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Приема актуализирано разпределение на променените бюджети за първото
тримесечие на 2017 г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Трета точка – Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” за 2016 г.
а/№1088-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” 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? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Колеги, по тази докладна искам само да попитам: Можем ли да получим,
понеже, виждам, че разходите се увеличават, приходите падат, ние не сме
счетоводители, общинските съветници, въпреки че има доста подробна счетоводна
справка, можем ли да получим подробна разбивка по пера на тези разходи? Защо се
увеличават? Приходите, защо падат? Специално перата, които на мен ми правят
впечатление и съм си ги отбелязал. Например, имаме за външни услуги 147 000 лв. за
текущата година, 67 000 лв. за миналата. Разходите за възнаграждения се вдигат.
Имаме тук разходи за външни услуги, тези 147 000 лв., които, може би, е добре да ги
получим като разбивка за какво става дума. Ремонт на наети активи 75 000 лв. Други
дейности 55 000 лв. Добре е, като гласуваме да дадем средства, да разберем,
всъщност, къде отиват тези средства.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Аз ще изискам подробна справка за разходите за външни услуги и другите,
които рязко се завишават. Само искам да припомня, че след финнасиране от страна
на Община Провадия те правиха ремонт на сградния фонд и сигурно е разход за
външна услуга. Не знам как са го отразили. Такава справка ще изискам.
Възнагражденията в страната, като цяло растат, включително и минималната
заплата. В цялата бюджетна сфера те се завишават. Нееднократно и тук на заседание
на ОбС и на комисии са коментирани приходите на общинските болници. Факт е, че в
продължение на три години приходите им паднаха, но те паднаха не заради това, че
дружеството не работи, а заради това, че не му се дава да работи. Определя му се
лимит. Преди две години бяха около 90 000 лв. Последният им лимит е 55 000 лева,
ако не се лъжа. 65 000 лв., намален с 10% на 60 000 лв. Това е. Няма как да се
компенсира, освен, ако не се случи това, което говорихме на комисии. Да се намери
дейност, която да увеличи собствените приходи на дружеството или те да увеличат
по някакъв механизъм клиничните пътеки, по които работят, което пак ще
рефлектира и ще увеличи собствените им приходи. В тази връзка, каквото беше
решението на ОбС, председателят, предполагам, ще изпрати писмо до управителя да
подготви една стабилизираща програма за следващо заседание на ОбС. Имаме
уговорка да проведем и среща-председателят на ОбС, аз и моя екип с ръководството
на дружеството, за да видим какво следва да се направи, защото тенденцията е
жестока. Лимитът постоянно се намалява кога десет, кога пет процента, кога
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неофициално се намалява. Надлимитните не се плащат или, ако се плащат е в
непълен обем. Дружеството за всички е ясно, че работи на регулиран пазар. Няма как
ОбС или общинска администрация да повлияе на пазара и да каже нашата болница да
има 100 000 лв. лимит, какъвто те могат да достигнат и ангажимента на общината да
остане само сградния фонд. А сега ангажимент на общината е, както ще видите, в
една от последните докладни записки да изтеглим субсидията 20%, за да
подпомогнем дружеството за справяне със задълженията – лекарства и ток.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само да поясня и да кажа нещо на колегите. С писмо изх.№316/24.04.2017 г.
съм поискал директорът на МБАЛ „Царица Йоанна” Провадия да предостави
стабилизиращ план за финансовото състояние на лечебното заведение, кото срокът е
до 11.05.2017 г., за да може да Ви бъде предоставен на постоянните комисии. Д-р
Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Г-н кмета набързо ги нахвърля нещата. Искам само точно да Ви кажа и някои от
цифрите. По принцип Здравната каса нарежда всички спешни случаи да се приемат от
болницата, като поема ангажимента, независимо, че надхвърлят лимита тези спешни
случаи ще бъдат заплатени. До декември месец проверени и уважени, като правилно
изразходвани средства са около 10 000 лв. До момента не е платена една стотинка. За
първото тримесечие имаме надлимитни около близо 8 000 лв., проверени, уважени и
касата плати само 480 лв. с обяснението, че всички болници имат преразход и за
нашата болница са отделени тези 480 лв. Ние само в рамките на четири месеца вече
имаме загуба от 17 000 лв. Това са ни парите за лекарствата или парите за тока. Това
е от една страна. От друга страна, само преди месец ръководството на Българският
лекарски съюз и ръководството на Здравната каса подписаха нов рамков договор въз
основа, на който сега предстои подписването на договорите със съответните здравни
заведения. На своя глава касата без да се съобразява с този нов рамков договор
извика всички ръководители на здравни заведения и ги уведоми, че им намалява
лимита с 10%. Водим се договорени партньори. Това е абсолютен рекет от един
монополист. Една Здравна каса - абсолютен монопол. Какъв договорен парнтьор е
управителят на нашата болница след като отиват и казват или подписваш и като не го
подпишеш пак ти дават 10% по-малко. Да се надяваме, че сега новото ръководство,
новото правителство пое ангажимента да разбие този монопол и да направи,
евентуално, още една Здравно осигурителна каса и малко по малко да се спазват тези
договорености. По отношение на външните доставки, имайте предвид, че ние
плащаме жестоки суми за абонамент за поддържане на апаратурата. Само за рентгена
са около 1 000 лв. на месец. Тези фирми си актуализират нещата съобразно
инфлацията, докато пътеките не са променяни от 2007 год. Стойността на пътеките не
е променяна от 2007 год. Смятайте каква инфлация и какво увеличение има оттогава
до сега. Десет години те не са пипани. Кметът е прав. Населението пада. Знаете,
7

младите бягат навън. Старите си умират. Единственият начин да увеличим приходите
това е да въведем нови клинични пътеки, въпреки че това е нож с две остриета,
защото за да въведем нови клинични пътеки това означава да привлечем нови лекари,
защото клиничните пътеки имат алгоритъм, който изисква нови лекари. С
въвеждането на нови лекари ще нарастне фонд работна заплата. Паниката е всеобща.
След като Теропията – най-мощната болница, се задъхва и се чуди какво да прави.
Имайте предвид, че от шестотин милиона задължения общинските болници дължат
около сто и петдесет милиона. Всичко останало е задължения на големите болници,
защото там се вършат най-скъпите неща, а пътеките си стоят на цени от 2007 год. Аз
съм го казвал. Това е параграф 22. Това е един омагьосан кръг, в който онзи ден
слушах проф.Гайдарски и той е прав. Непрекъснато се натяква, че от милиард и
половина бюджета на Здравната каса нараства, а няма никакво подобрение в
здравното обслужване. Той даде за пример Словения, която е два милиона и
половина, а бюджетът на касата е й е шест милиона, а не лева, а евро. Шест милиарда
евро. Няма как да стане. Аз много пъти съм го казвал. След като нашите лекари
безпроблемно намират работа в чуждина, проблемът не е в лекарите. Проблемът е в
парите. Една Германия заделя осем процента за здравно осигуряване, както и тук е
осем процента при една среда работна заплата от три хиляди евро, а тук е петстотин
евро. Бюджетът, който заделя за здравеопазване Германия е 8% от брутния вътрешен
продукт, а тук се заделят 3,9%. Брутният вътрешен продукт на България сигурно не
отговаря на едномесечния брутен вътрешен продукт на Германия. Няма как нашето
здравеопазване да е като германското. Просто няма как да стане. Здравеопазването е
много скъпо нещо. Ще се мъчим. Ще се мъчим да правим, ще умуваме горе в
болницата. Аз го казах, понеже имаше едно предложение за базлихвен заем, няма
смисъл да се тегли заем при положение, че ние не знаем как ще сключим новия
рамков договор. Ако болницата сключи договор с касата на същия лимит 60 000 лв.
или 65 000 лв., това е началото на края. Ние и да работим повече никой не ни го
плаща. Като спрем да работим, пациентите ги губим. Тръгват да търсят помощ във
Варна и после отиди и ги върни вече. Да изчакаме новият рамков договор. Тук има
едно предложение. Председателят на здравната комисия ще го прочете въз основа на
другата докладна, която е пуснал д-р Неделчев, да изтеглим 20% от субсидията
напред. Да не теглим заем, защото не се знае бъдещето. Благодаря.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Искам само да Ви уведомя и то на базата на това, което д-р Гочев каза в
началото. 10 000 лв. за задължително приемане на спешно болни. От тях не изплатени
никакви. След това 8 000 лв. – от тях изплатени 480 лв. Много болници съдят
Здравата каса и обикновено печелят делата. Чухте какви са аргументите за да се
направят тези харчове. Не можем да откажем лечение на спешно болни. В същото
време т.е. казва се – Да, Вие ги правете тези харчове. Трябва да се направят. В същото
време се казва – Не се плащат. Не бива, според мен, ние да си стоим, имам предвид
болницата, да стоим безучастни и да не си потърсим сумите, които така или иначе
8

сме изразходвал, защото в този вариант означава, че ние сме съгласни с това.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Благодаря, първо, на г-н кмета за обяснението, за поетия ангажимент да се
изиска такава подробна счетоводна разбивка. На г-н председателя, Гичев, за това, че
вече е предприел някакви действия. Вече става наложително, понеже разходите,
дофинансирането за предходна година е било двеста шестдесет и няколко хиляди
лева, за тази, за миналата 2016 год. 340 000, за тази година може да стигне и
четиристотин. На там отиват работите. Точно поради тази причина е добре да имаме
подробната разбивка, да видим къде са най-големите разходи, да помислите как да ги
оптимизираме и да видим някакъв оздравителен план, за който г-н кмета спомена.
Този план е също много важен и да видим дали ще продължим да вървим в тази
посока или по някакъв начин можем да върнем нещата и да започнем да го
оздравяваме това дружество. Може да се разкрият нови клинични пътеки. Така е.
Виждаме, че частните болници станаха наистина много. Има начин и по пътеки да се
работи щом стават толкова много болниците. Просто трябва да се види кои са
печелившите пътеки и с някакъв оздравителен план, може би, да тръгнем в тази
посока. Благодаря.”
Кворум: 19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Едно уточнение. Не можем да си избираме пациенти. Да кажем този е с
инфаркт ще го хоспитализираме, защото е печеливш. Другият е с бронхопневмония,
няма да го приемаме. Болницата е за всеки. Други становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Да, г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, едно предложение ще направя, предвид отчета на дружеството.
Виждаме, че все повече се увеличава загубата т.е. то явно от години наред е
декапитализирано. Какво означава това? В момента имаме капитал 322 000 лв., а
натрупаната загуба е 330 000 лв. плюс текущата, която е в момента, дружеството е на
минус 128 000 лв. капитал, все едно - декапитализация. Т.е, ако продадем активите,
ще има още да плащаме. Говоря по баланс. Предложението ми е следното. За да не
останем изненадани след една година, че е станала двойна декапитализацията на
дружеството, предложение: На тримесечие да се вкарва отчет, от който да се вижда
накъде върви дружеството. Само за колегата, Димо Димов, да кажа разходите за
външни услуги на втората страница, разходи за наети е същата сума, но като сложите
75 000 лв. за ремонта, предполагам, който е субсидията, се получава почти същото.
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Притеснително е това, че продължава да се увеличава загубата и в един момента да
не се окаже, че дори и да разпродадем активите общината пак ще дължи на
доставчиците. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, само да кажа, че собственикът на капитала отговаря до размера на
капитала. Вие го знаете това нещо нали? Искате намаляване на капитала или? Не
можах да разбера. Говорите ми за декапитализация. Собственикът на капитала е
отговорен до размера на самия капитал.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Да поясня. В момента дружеството е декапитализирано. Това означава, че вече
натрупаната загуба е по-голяма от капитала на дружеството. С цел да се избегне
увеличаването на тази декапитализация да се внася на тримесечие отчет, от който да
виждаме накъде върви дружеството, а не годишно или в годината веднъж да виждаме
примерно драстични разлики. Това ми е предложението. На тримесечие и оттам вече
да се вземат мерки.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това ме навежда на мисълта, че трябва да го обявяваме в несъстоятелност.
Така ли? Защото аз така си мисля.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Ивайло Илиев е прав. Председателят също е прав. В Закона за лечебните
заведения има предвиден механизъм и лечебно заведание не може да изпадне или да
е обявено в несъстоятелност без съгласие на Министъра на здравеопазването.
Необходимо е собствениците, държавата и общините, в някои случаи и частните
дружества, тъй като лечебните заведения са свързани с националната сигурност, да
предприемат мерки за избягване на несъстоятелността. Всички лечебни заведения са
на този хал. Нашето, капиталовата му адекватност е отрицателна, но не е много тежка
в сравнение с другите, но механизмът за несъстоятелност е блокиран от Закона за
лечебните заведения. Факт е, че това, което каза Ивайло Илиев, е отрицателно и би
следвало по Търговския закон да се предприемат необходимите, но Закона за
лечебните заведения пази болниците.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има предложение, което трябва да гласуваме, като предложението е направено
от г-н Ивайло Илиев и е следното: Задължава управителя на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия” ЕООД да изготвя тримесечен отчет за финансовото състояние на
дружеството, г-н Илиев, само да го слушате, за да кажете дали съм прав. Задължава
управителя на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД да изготвя тримесечен отчет
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за финансовото състояние на дружеството, като същият да бъде предоставен на ОбС
Провадия. Така ли да бъде? Добре. Да изготвя всяко тримесечие. Задължава да
изготвя всяко тримесечие отчет за финансовото състояние на дружеството и същият
да бъде предоставен за сведение на ОбС Провадия.
Задължава управителя на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД да изготвя
всяко тримесечие отчет за финансовото състояние на дружеството и същият да бъде
предоставен за сведение на ОбС Провадия. Който е съгласен с предложението, моля
да гласува. „за”- 19 , „против” - 0 , „възд.се” - 0 Кворум:19 Предложението се приема
и ще бъде представено във втора точка от проекта за решение.
Общинските съветници гласуваха предложението: Задължава управителя на
МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД да изготвя всяко тримесечие отчет за
финансовото състояние на дружеството и същият да бъде предоставен за сведение на
ОбС Провадия и от общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за нова т.2 в проекта за решение и от общо19 с 19 гласа „за”, 0-„против”
и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 352
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и
чл.2, ал.2 от Наредба №12 за реда за учредяване на търговски дружества и за
упражняване правата на собственост на Община Провадия в търговските дружества,
Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет и баланс на „Многопрофилна болница за активно лечение
Царица Йоанна Провадия” ЕООД за 2016 г. със седалище и адрес на управление град
Провадия, община Провадия, област Варна, ул.„Желез Йорданов” №1, като
неразпределя печалба.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД да изготвя
всяко тримесечие отчет за финансовото състояние на дружеството и същият да бъде
предоставен за сведение на ОбС Провадия.
Четвърта точка – Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на
социалните услуги за 2016 г.
а/№1094-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните
услуги за 2016 г.
Кворум:20 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства на
заседанито на ОбС 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.”
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 №20 – 353
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА,Общински съвет
Провадия:
1.Приема Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните
услуги за 2016 г.
Пета точка – Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2016 г.
а/№1093-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 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:19 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 354
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема докладите за дейността на читалищата на територията на община
Провадия в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност и
изразходените от тях бюджетни средства през 2016 год., съгласно приложения от №1
до №23.
Шеста точка – Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в
община Провадия за 2016 г.
а/№1086-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община
Провадия 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 19 с 19
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 355
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.12, т.1 от Закона за туризма,
Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община
Провадия за 2016 год.
Седма точка – Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
а/№1079-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на
звеното за вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016
г.
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства 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.”
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 №20 –356
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема за сведение годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Осма точка – Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за периода 2017-2019 г. и годишен план за дейността на звеното за
вътрешен одит за 2017 г.
а/№1080-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне за сведение на стратегически план на звеното за
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вътрешен одит за периода 2017-2019 г. и годишен план за дейността по вътрешен
одит за 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 20 с 20
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 357
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.34, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
Общински съвет Провадия реши:
1.Приема за сведение стратегически план за дейността на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 2017-2019 год., съгласно приложение №1.
2.Приема за сведение годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит
за 2017 год., съгласно приложение №2.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на звеното за
вътрешен одит в община Провадия.
Девета точка – Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 20172018 г.
а/№1087-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на Програма за развитие на туризма в община Провадия
за периода 2017-2018 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Давам думата на Стоян Гиговпредседател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да прочете
становището на комисията.”
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми
и дейности“
„Комисията с 6 гласа „за” при кворум 6 приема проекта за решение с
допълнението в т.2.4.”Обновяване и поставяне при необходимост на заслони и пейки”
да се допълни „и кошчета за отпадъци” „по туристическите маршрути в
общ.Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Подлагам на
гласуване предложението за допълнение в Мярка 2, т.2.4. „Обновяване и поставяне
при необходимост на заслони и пейки” да се допълни „и кошчета за отпадъци” по
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туристическите маршрути в общ.Провадия.” Който е съгласен с предложението, моля
да гласува. „за”- 20, „против”-0, „възд.се”-0 Предложението се приема. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение с приетото предложение за
допълнение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за допълнение в програмата и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 358
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода
2017-2018 год. като в Мярка 2, т.2.4 „Обновяване и поставяне при необходимост на
заслони и пейки” да се допълни „и кошчета за отпадъци” „по туристическите
маршрути в общ.Провадия”.
Десета точка – Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия
за 2018 г.
а/№1095-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в
община Провадия за 2018 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Към тази докладна записка имаме допълнение, което е с вх.№1111. Идеята е в
плана да включим възможността за изграждане на Център за настаняване от семеен
тип за пълнолетни лица с физически увреждания, Център за социална рехабилитация
и интеграция за възрастни хора и Център за настаняване от семеен тип за стари хара.
Ако някоя от Оперативните програми има такава мярка или Министерството на труда
и социалната политика финансира изграждането на такива заведения да
кандидатстваме, за да можем да запазим услугата каквато имаме в момента. На
заседанията на комисиите Ви казах, че със заповед на директора на Агенция за
социално подпомагане от миналата седмица капацитета на дома за възрастни хора с
физически увреждания в Провадия е намален от 70 на 56 човека за настаняване, което
във финансово изражение в годишен план е над 110 000 лв. Сега от първи май до края
на годината е над 70 000 лв. Изпратили сме писмо дома, който е на делигиран бюджет
и да предприемат необходимите мерки за оптимизация на разходите. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната? Заповядайте, г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Във връзка с оптимизацията на персонала, искам да кажа, че в такъв дом найважната работа в обслужването на домуващите се върши от сестрите и санитарките.
Според мен, не бива да се допуска да се съкращават и без това малкия брой сестри
или санитари. Би трябвало да се огледа останалия персонал, като например: В дома
има двама шофьори, като единият е пенсионер. При проверка от държавните
структури е зададен въпрос: Защо има двама шофьори? После, имам въпрос, налага
ли се да има длъжност личен състав и тя дали не може да бъде изпълнявана тази
работа от главен счетоводител? При положение, че има предимно хора, които са
неподвижни, а останалите имат такива увреждания, които ги държат на инвалидни
колички, трудотерапевт, мисля, че не е необходим. Молбата ми към общинска
администрация е тогава, когато бъде направен плана за оптимизацията на персонала
да ни бъде представен, за да се запознаем. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
На управителя на ДВХФУ ще му е тежко да оптимизира разходите. В моето
изказване аз казах оптимизация на разходите и писмото ми е такова. Не съм цитирл
намаляване на персонала, но това е неизбежно, защото съгласно решенията на
регулатора тока ще поскъпне, по всяка вероятност и водата ще пооскъпне и други
присъщи разходи.По отношение на персонала. Домът следва да спазва установените
от държавата стандарти и персонала да бъде, съгласно методика, утвърдена от
министерството. Ние няма как да я регулираме. Можем да Ви я дадем за сведение и
информацията, която имам аз ще Ви я предоставя.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 359
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4
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от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет
Провадия реши:
1.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия
за 2018 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
Единадесета точка – Доклад на комисията за контрол по изпълнение на
концесионните договори за предоставяне на концесия язовири - собственост на
община Провадия за 2016 г.
а/№1101-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на годишния доклад на комисията за контрол по
изпълнението на концесионните договори за предоставените на концесия язовири собственост 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.”
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 №20 – 360
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.110 от Правилника за приложение на закона
за концесиите, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния доклад за изпълнение на концесионните договори за 2016
год. в община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия последващите, съгласно закона
действия по изпълнение на решението.
Дванадесета точка – Докладни записки
а/№1067- Докладна записка от Дамян Ташев Неделчев - общински съветник в
ОбС Провадия, относно оформяне на културно-исторически комплекс на терена
„Провадия ленд”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Давам думата на председателите
на постоянни комисии, които да прочетат становищата на комисиите. Г-жа Елина
Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии“
17

Кворум:19 Общинският съветник Хюлия Мустафова не присъства в залата.
Изказване на Елина Димитрова-председтел на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” прие предложение за
сформиране на работна група от 5 общински съветници, която съвместно със
специалисти от общинска администрация да изработи концепция за визията на УПИ
VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия. Комисията с 1 глас „за”, 0„против” и 6-„възд.се” не приема проекта за решение по докладната записка.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие да подкрепи
предложението на ПК” Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“.
Комисията с 7 гласа „за” приема докладната записка с гласуваното предложение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
Изказване на Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 0 гласа „за”, 0-„против” и 6-„възд.се” не приема докладната
записка.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложение за
сформиране на работна група от 5 общински съветници, която съвместно със
специалисти от общинска администрация да изработи концепция за визията на УПИ
VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в срок до края на месец юли 2017
г. Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с
гласуваното предложение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми
и дейности“
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„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложение за
сформиране на работна група от 5 общински съветници, която съвместно със
специалисти от общинска администрация да изработи концепция за визията на УПИ
VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в срок до края на месец юли 2017
г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината
и общинска собственост“
Изказване на Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” при кворум 6 прие
предложение за сформиране на работна група от 5 общински съветници, която
съвместно със специалисти от общинска администрация да изработи концепция за
визията на УПИ VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в срок до края на
месец юли 2017 г.”
Кворум:20 Общинският съветник Хюлия Мустафова не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, приемате ли предложението на комисиите?”
Изказване на Дамян Неделчев
„Приемам предложението на комисиите.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре. Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на постоянните комисии, което е следното:
Сформиране на работна група от 5 общински съветници, която съвместно със
специалисти от общинска администрация да изработи концепция за визията на УПИ
VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в срок до края на месец юли 2017
г. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. „за” - 20,”против” - 0
„възд.се” - 0 Предложението се приема.
Давам думата за предложения на общински съветници, които да станат част от
работната група. Г-жа Радева.”
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми колеги,
Предлагам г-жа Милена Иванова Драгнева да влезе в състава на комисията, тъй
като тя работи на трудов договор към Историческия музей и мисля, че ще бъде
полезна с нейните познания.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Аз от място ще направя едно предложение. Тъй като д-р
Дамян Ташев Неделчев е вносител на тази докладна записка, ще предложа той също
да участва в тази комисия. Г-н Димов, заповядайте.”
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Изказване на Димо Димов
„Колеги, да предложим по един представител от всяка грепа. Така ще ги
ограничим до един. Вече има от двете групи излъчени. Да излъчим от останалите три.
От нашата група предлагам г-н Диан Парушев Николов, понеже той е направил
предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Мустафа Али Ибрям и г-н Ивайло Илиев Илиев са другите две
предложения. Предложенията са следните: Милена Иванова Драгнева, Дамян Ташев
Неделчев, Диан Парушев Николов, Мустафа Али Ибрям и Ивайло Илиев Илиев. Да,
г-н Ибрям. Когато се сформира тази комисия ще си излъчите председател и зам.председател. Да идеята е следната, но чисто математически няма да Ви излязат
сметките. Предлагам да се гласуват анблок предложенията. Който е съгласен да се
гласуват анблок предложенията, моля да гласува. „за” - 20, „против” -0, „възд.се” -0
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението да се включат в работната група
следните общински съветници: Милена Иванова Драгнева, Дамян Ташев Неделчев,
Диан Парушев Николов, Мустафа Али Ибрям и Ивайло Илиев Илиев. Който е
съгласен с предложението, моля да гласува. „за” - 20, „против” - 0 „възд.се” - 0
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Сформира работна група от 5 общински съветници в състав:
1.1. Милена Иванова Драгнева
1.2. Дамян Ташев Неделчев
1.3. Диан Парушев Николов
1.4. Мустафа Али Ибрям
1.5. Ивайло Илиев Илиев,
която съвместно със специалисти от общинска администрация да изработи
концепция за визията на УПИ VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в
срок до края на месец юли 2017 г.
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 №20 – 361
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Сформира работна група от 5 общински съветници в състав:
1.1. Милена Иванова Драгнева
1.2. Дамян Ташев Неделчев
1.3. Диан Парушев Николов
1.4. Мустафа Али Ибрям
1.5. Ивайло Илиев Илиев,
която съвместно със специалисти от общинска администрация да изработи
концепция за визията на УПИ VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в
срок до края на месец юли 2017 г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има предложение за почивка. Обявявам 10 минути почивка.”
Почивка от 10.05 ч. до 10.15 ч.
Кворум: 18 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева и Мустафа Али
Ибрям не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
б/№1070-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за провеждане на търг за добиване на
материали от сградата на бившия здравен дом в с.Черковна
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:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 362
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет
Провадия:
1.Обявява провеждане на публичен търг с явно наддаване за определяне на
лице, което да извърши събаряне, разчистване на терена и придобиване правото на
собственост върху добитите материали от сградата на бившия здравен дом, намиращ
се в с.Черковна, община Провадия, област Варненска, изграден в урегулиран
поземлен имот, парцел II в квартал 3 по плана на селото, целият с площ 5 350 кв. м.,
при граници и съседи: парцел I, улица, землище село Черковна, парцел III,
представляващ едноетажна сграда с изба със застроена площ от 200 кв.м., съгласно
Акт за частна общинска собственост №1003/14.04.2003 г., вписан в Служба
вписвания при Районен съд Провадия под №99, том III, дело №510 от 07.03.2005 г.
2.Определя първоначална тръжна цена за гореизброените дейности в размер на
2390 лв. /две хиляди триста и деветдесет лева/ без ДДС и гаранция за почистване на
терена в размер на 500 лв. / петстотин лева /
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия. Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев излиза
от залата.
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в/№1072-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-секратар 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:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 363
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 01.01.2017 год. до 31.03.2017 год. в
размер на 283,26 лева.
г/№1084-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за промяна предназначението на имотобщинска собственост от публична в частна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната? Също няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение. В момента разглеждаме №1084. Добре. Допълнения няма от страна на
вносителя. Становища, изказвания и питания по докладната? Г-н Николов,
заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
На обсъждането на докладната записка от комисиите аз не подкрепих тази
докладна записка, като в тази връзка искам да попитам: Търпи ли отлагане
подаването на тази информация, относно това място, тъй като считам, че това е едно
от важните решения, което трябва да се вземе и тенденциите, които малко тук ги
усещаме вече по отношение на болницата и явно, че ще се акцентира върху такъв тип
медицинска помощ е важно да се вземе решение къде ще се избере това нещо. Една
от причините, поради която считам, персонално, не ангажирам друго мнение, че
болницата малко трудно върви, не ангажирам никого, това е мое мнение, това е
нейното местонахождение. В тази връзка, все пак, искам добре да обмислим дали
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няма нещо алтернативно, което да е на по-привлекателно място разположено, което е
по-удобно за всички граждани. В тази връзка просто молбата ми е да помислим и да
обсъдим. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Моят въпрос е свързан, като допълнение към въпроса на г-н Николов. Цялата
група смятаме, предполагам и други съветници също смятат, че парцелът горе не е
най-подходящия. Искам да запитам: Има ли възможност да се предложи вместо
държавен - общински парцел? Защото доколкото разбираме държавата е отказала.
Ние предлагаме сега общински парцел горе до болницата, но според нас има други
подходящи общински парцели. Ще дам пример. Долу в двора на Минерални бани
имаме няколко декара свободни, които могат, според нас, да се използват. Да се
отдели един декар и да се използва, да се построи този Спешен център. На мястото на
Провадия ленд има няколко декара, от които пак може. Това е общинско място. Да се
отдели един декар. Ще бъде на централно място. Много добре, по-добре
разположено, на главна пътна артерия. Пак ще е с много по-добра комуникативност.
Може да се отдели един декар и там да се направи този спешен център. Горе на
стария стадион, където са тенискортовете, там има отделено място за тенискортове,
от които може да се отдели един декар и там да се направи Спешния център. Още понагоре до „Орион”, това е пенсионерския клуб между девети и десети блок, имаше
общински парцели - четири на брой, които се продаваха на търг преди няколко
години. Моят спомен е, че са четири по двеста и петдесет квадрата, може да са били и
четири по петстотин. Не съм сигурен. Там също според мен, според нас, може да се
дадат за тази добра кауза. Един добър Спешен център на хубаво, комуникативно
място и понеже са наши няма да имаме никакви проблеми, че държавата е отказала.
Просто ще го решим тук на момента в ОбС. Аз съм сигурен, че никой няма да гласува
против. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Когато на мен ми звъннаха и в последствие дойде писмото въпросът беше
поставен като изключително спешен и нетърпящ отлагане. Писмото на зам.министъра, което Ви е предоставено единият абзац ще Ви зачета: „С оглед на
важността от наличие на модерна структура на спешна медицинска помощ за
населението на община провадия, би било изключително безотговорно отпадането на
Филиал за спешна медицинска помощ - Провадия от големия инвестиционен проект,
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на основание, че не е решен чисто административен казус, свързан с предоставянето
на подходящ терен и лоша комуникация между институциите. В ситуацията, в която
на мен ми звъннаха и аз трябваше да посоча парцел, който впоследствие да
съгласувам с ОбС и няма време за изработка на подробен устройствен план, нито за
отделяне на парцел и обособяването му от „Минерални бани”. Там процедурата е три
месеца и повече. Ние трябваше да предложим готов, обособен парцел. Що се касае
забавянето. Забавянето не е от страна на община Провадия. Ние, в самото начало,
когато стартира програма „Региони в растеж”, когато ще се изградят тези фириари в
цялата страна на нас ни се обадиха и заедно с д-р Костадинов и д-р Мая Рашева
огледахме терените, които са по ІІІ-208 и те бяха: парцелът, който е зад лечебницата
и не се ползва - очевидно от всички и другият парцел е до Горското там, където е
паркът. Този с порутените сгради ни се стори по-подходящ и те го поискаха от
Министерството на земеделието, но очевидно министерството на земеделието не са
го дали. В ситуацията на спешност аз реагирах и посочих готов парцел, обособен като
такъв. Тези, които г-н Димов коментира до реката. Те са успоредно на ІІІ-208 пътя, но
са до реката. Те нямат никаква комуникация – нито път, нито нищо. Парцели, които
са. Нали за тях говореше? Не. Парцели подходящи има от другата страна на пътя. Те
искат един декар.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„В момента за да спасим, поне аз така си го обяснявам писмото на
Министерството на здравеопазването и на Областния управител. Трябва да посочим
готов парцел. Тръгвайки по процедури, по всяка вероятност ще отпадне. Ако,
например, те ни дадат някаква възможност бихме могли да мислим за други парцели,
да ги обявим, да мине процедурата по отделянето им, оформянето им, като
самостоятелни парцели, но едва ли някой ще ни чака. Защото всички виждате, че в
момента сме третата година от втория програмен период. Реално европейски средства
не се усвояват, а този много голям проект, който е за цялата страна и се следи от
Европейската комисия и те искат по график да се извършват нещата. Вероятно, те
един вид ни казват с това писмо. Ако не дадете парцел в момента, отпадате. Аз така
го разчитам и затова бързо реагирах, посочвайки онзи парцел. Иначе, можем да
правим всякакви процедури. Въпросът е дали ще ни чакат. На този въпрос отговор не
мога да дам.”
Кворум:19 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Само да поясня за кои парцели става въпрос. Може би преди година или две
имаше обявен търг за четири парцела общинска собственост. Това по мой спомен
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тези парцели са на отбивката за девети блок. Точно под Пенсионерския клуб, бившия
ресторант „Орион”. Бяха четири. Добре. Ако има някаква възможност все пак да се
действа. Аз виждам, че писмото на зам.-минитъра е от 2015 г., първото. Може би е
тогава ОбС е трябвало да го обсъди, да се помисли за парцели и сега да не сме в
състояние на спешност да решаваме. То и няма какво да решаваме. Имаме един
парцел и го предлагаме, а за тези две години мажехме да подготвим парцел и да го
направим както трябва. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Писмото на министъра е от шести април тази година, а на областния управител
от единадесети април. Когато стартира проекта, те от нас искаха да им съдействаме
бързо и ние им съдействахме. Те не са искали конкретно общински парцел. След
това, държавата има достатъчно парцели, но в случая се случи така, че не си ги дават
от едно министерство на друго. Няма как. Не знам Вие какво ще решите, но рискът е
да останем без модерен Филиал на бърза помощ.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Аз малко не разбрах. Принципно ние сме заявили вече този парцел в
съответното министерство, а сега трябва постфактум да потвърдим това решение.
това е единият въпрос. Вторият въпрос - В района на Минерални бани там, г-н Илиев
искаше да предложи. Нали? Първо на въпроса. В смисъл такъв дали има нужда нещо
да коментираме или да преминаваме към гласуване направо.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет
Ставаше дума за писмо №РД15-0800-63/8/06.07.2015 г., което е от зам.министъра на здравеопазването. В него пише, че „След проведена кореспонденция с
общините на територията на област варна до министерството на здравеопазването
беше изпратена обобщена информация, съдържаща предложените от вас имоти,
подходящи за изграждане на изцяло нови помещения на центрове и филиали на
спешна медицинска помощ или ремонтирането на съществувация сграден фонд.”
Означава, че се е знаело от 2015 г. Мисълта ми е, че е имало информация, но до нас
не е стигнала. Не сме знаели за това нещо. Можехме да го преценим. Да изберем подобри парцели. Добре. Тогава община Аврен. Общините, които са предложили
25

държавни парцели са две. Едната е нашата. Другата е Дългопол. Общините Аксаково,
Бяла, Девня и Долни чифлик са предложили имоти общинска собственост. Реално и
ние сме можели да предложим общински парцел. Не е невъзможно. Логиката е, че
сега както се случва държавата не си го дава и ние нямаме. Моля? Може би е било
добре да си подготвим два, три парцела тогава. Не. Понеже сега нямаме подходящ
парцел, обаче излиза, че нищо не сме можели да направим. Не е така. Можело е.
Редно е било да сме го обсъдили това нещо и да предложим по-добър парцел,
общински, защото може да е и общински парцела.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„В момента идеята на г-н Димов за парцелите, които предложи. Парцелът
Минерални бани. Той се намира на път ІІІ-208, който са го изисквали. Говоря за
частта, която е точно пътя преди надлеза. Ако този парцел се отреди и там се изгради
Център за спешна медицинска помощ, това е възлово място към Дългопол, към
западна част т.е. линейката тръгва, минава надлеза и веднага е в западната част на
Провадия и главния път, който е ІІІ-208 до „Севера”. Другото, което е - този парцел в
„Минерални бани”, нали идеята е такава да се развива. Да става Балнеолечебница и
така, ако дай Боже след години това нещо се случи, просто ще е много добре Център
за спешна медицинска помощ да е в близост до подобен Център за балнеолечение.
Друго, изграждането на такъв Център в този район, който в момента е почти
изоставен, ще създаде предпоставки за развиването както на парка така и на района
около него. Т.е. изграждането на Центъра ще облагороди парка, покрай него,
предпологам ще се завиши интереса за закупуване на имоти и така и така в момента
изоставения район ще тръгне малко по малко в по-добра посока. В тази връзка ще
направя предложение да отредим по-точно да се предложи парцел, който граничи.
Парцел от парк „Минерални бани”, който граничи с път ІІІ-208. Така, Предполагам
разбирате за кой път. Точно преди да се качите на надлеза. Т.е. парцелът, който е зад
оградата на „Минерални бани”. Нали разбрахте? Не говорим за възсатовяване. В
момента говорим за парцел, който да е. В момента няма „Минерални бани”. В
момента имаме един празен парцел, който ние си го казваме, че е „Минерални бани”.
Всички знаем, че няма „Минерални бани”. Един парк, изоставен. Предлагам Ви част
от този парк, който е на стратегическо място да се отдели и да се построи Център за
спешна медицинска помощ. Изтъкнах Ви мотивите, които при неговото построяване
ще се случат – развиване на района. В момента става въпрос за парцел. Не става
въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Само секунда да довърша.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Извинявайте, че Ви прекъсвам. Не, че Ви правя забележка, но по принцип този
парцел е цял от осем декара и нещо, тридесет и няколко декара. За да се обособи
парцел от един декар мисля, че трябва да се направи ПУП. Отделно от това, трябва да
има подход от главния път и да бъде съгласувано с Министерство на транспорта и
Пътна агенция „Пътна инфраструктура”. Отделно трябва да се съгласува с ЕНЕРГОПРО или с Енергодружествата, с ВиК и става много по-сложно и ще отиде далеч във
времето може би година и половина, две. Не може, защото на нас ни искат парцел.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Парцел. Да. След като.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не може да се предостави един декар идеална част.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Току-що разбирам, че парцелът е заявен. Не е ли заявен?
В залата се води разговор по обсъждания въпрос между общински съветници
от мястото си в залата и кмета на Община Провадия.
Изказване на Ивайло Илиев
„Да приключа изказването си само. В тази връзка предлагам за парцел да бъде
посочен паркът „Минерални бани”.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Паркът „Минерални бани” от тридесет декара? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-да кметове
Искам да Ви предложа на вниманието следното разсъждение: Много общински
съветници, включително и в момента, включително и аз, на заседанията на
комисиите, аз лично бях крайно против да предложим този парцел. Като основанието
ми беше, че там където в момента е Бърза помощ по всяко време се развива една
циганизация в това учреждение, обаче това, което искам да Ви предложа е следното:
Първо, вярвам, че всеки от нас се надява Провадия да остане с болница. Като лекар,
смятам, че е нормално Бързата помощ да е близо до болницата. Второ, заради това, че
някаква група граждани не спазват нормите и законите в тази държава, ние бягаме от
близостта с тях и, според мен, се получава, отстъпваме една територия, защото някой
ни се качвал на главите. После, мястото, където в момента е Бърза помощ, вече
двадесет и пет години се изпалзва по този начи. Последното, което си мисля да
предложа, като аргумент е, че за да се съгласим с този парцел, който предлага
общинска администрация е, че махайки една по една институциите на държавата от
този квартал и даваме възможност циганите да правят каквото си искат в него. Аз не
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съм съгласен да отстъпваме територии в пряк текст казано и вярвам, че наличието на
държавна структура или както искате го наричайте, там ще пречи на развитието на
такъв процес. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, предложения, има ли? Преди да гласуваме
предложението на г-н Илиев – паркът „Минерални бани” за бъде предоставен за.
Добре. Така или иначе, аз съм длъжен да попитам паркът „Минерални бани”
публична общинска собственост ли е или частна общинска собственост? Публична.
Може би въпросът е коректно зададен тук и те са свързани двете докладни. Едната е
за предоставяне на безвъзмездно право на строеж за Спешен център към
Министерство на здравеопазването. Паркът „Минерални бани” доколкото също е
публична общинска собственост и е със статут парк. Има направено предложение.
Може би трябва и в едната докладна и в другата докладна да бъде обсъдено това
предложение.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Предложението за смяна на статута касае само този парцел. Аз Ви предлагам
да вземем плана на кв.”Север” и да видим парцелите, които са до реката. Посочих
парцелът, който е до болницата, защото е с изградена пълна комуникация-път, ток,
вода, газ. Там и газ има. Тези парцели, които са до реката нямат път, нямат ток, нямат
газ, нямат вода, нямат канал. Да предложим на Министерството два парцела – този и
другият и те да изберат. Сега, по вторият парцел по всяка вероятност ще се наложи
ОбС и общината да поемат ангажименти по изграждането на инфраструктура, но ще
трябва да го направим. Въпросът е да го погледнем сега. Нали тази докладна от
публична в частна да си мине и да извадят специалистите плана и да погледнем едно
УПИ от тези, които не са продадени до реката. Те са между бинзиностанцията на
„Петрол” и Горското. Първият ред имоти до пътя са продадени и вторият ред не са
продадени. Така по памет, мисля, ще проверя, защото, ако са продадени. По времето
на Марин Георгиев не бяха продадени, но след това може да са продадени. Ще го
проверим и ще действаме по казуса да има алтернатива. Не Вие си продължете.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В този ред на мисли само да попитам нещо. Доколкото знам, там има проект за
изграждане на успореден до реката път.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Той е там, където беше базата на „Хидрострой” срещу „АСМ” искаше да се
направи мост.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, но няма ли проект на път, който минава покрай реката и всичките
парцели.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„За да има парцел трябва да има достъп до път.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Точно за това става въпрос.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Има проектирани парцели и проектирани пътища.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма ли да се отнеме от тези парцели?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Не. Пътищата са проектирани и трябва само да ги изградим. Сега ще отида да
видя плана.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям.”
Изказване на Мустафа Али Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги
Уважаеми г-н кмет,
От тук чутото разбрах, че е посочен най-подходящия парцел в момента, в който
разполагаме. Няма лошо да предложим и втори, и трети парцел. Съгласен съм, че
трябва да предложим най-удобния парцел за проекта, но причината, че досега
посочения парцел, който е от горната страна на линията, който е в циганската махала
и досега болницата съществува толкова години, поликлиниката съществува толкова
години, не мога да приема, тъй като парцелът е в циганската махала, ние да не се
съгласим. При условие, че в момента е най-подходящият. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„И можем да бъдем упрекнати в дискриминация, което аз мога да добавя към
думите на г-н Ибрям. Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Аз мисля, уважаеми колеги, че горе в тази махала си имат вече достатъчно
Медицински учреждения, така че не могат да ни упрекнат, че сме ги пренебрегнали.
Трябва да има, все пак, и за останалата част на града Спешна помощ.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, градът не се дели на южна, източна, западна или северна част.
Градът е едно. Извинявайте, че говоря от място, но аз лично считам това за
дискриминация.”
29

Изказване на Димо Димов
„Не е дискриминация. Има си кв.”Север”, запад.”
Изказване на Димо Димов
„Ще Ви дам възможност после да излезете да го кажете. Ще си забравя
мисълта. Искам да разгледаме парцелите, които са отредени за тенискортове горе на
стария стадион. Там, тези парцели би трябвало да са по-малки. Равни са. На добро
място са. На главен път ІІІ-208. Също е една възможност за целия град, не за, нали,
когато е централно. Както се казва в географския център на града, всички ще се
възползват от тази спешна помощ. Коаго е в покрайнините, едните са
облагодетелствани за сметка на другите. То не е облагодетелстване. Те едните са
ощетени за сметка на другите. Благодаря.
Уважаеми г-н председател,
Явно не сте ме разбрали. Когато човек получи удар, инсулт по-добре енякъде в
централната част Спешна помощ отколкото да се катери по баирите. Какъв
хранителен магазин? По близо до Полиция, по близо до Пожарна. Къде е ставало
дума за хранителен магазин?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Работех в Бърза помощ. На тази база искам да Ви кажа, че когато някой
получи удар или инсулт, алгоритамът е да се обади на 112. Като се получи
обаждането на 112, линейката отива до неговия адрес и го взема и не го кара в
Провадийската кардиохирургия или в Провадийската неврология, защото или такива
няма, имам предвид кардиохирургия или в неврологията не правят процедурата,
която отпушва артериите на мозъка. Пациентът се взема на линейката и се кара във
варна в съответното лечебно заведение, което може да извърши съответната здравна
помощ.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, аз ще направя едно предложение, понеже имаше предложение от
общински съветници да бъде предложен и друг парцел. Мисля, че се обединихме
около парцела, който е до лечебницата за изграждане на тенискорт. След направени
справки в картата на община Провадия, в кадастралната карта, извинявайте, в плана
за регулация на град Провадия се установи, че парцелът е: УПИ VІ - тенискорт в кв.6
по плана на гр.Провадия.
Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, предвид направените справки и уточнения, аз ще оттегля моето
предложение за част от „Минерални бани” да бъде отреден. Този парцел, който се
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посочва, за който в момента е отреден, за тенискортове, така предложен, според мен,
е обединяващ мненията на повечето общински съветници. Само имам един въпрос.
Можем да го включим в докладната, но защо трябва да предлагаме два парцела? Не е
ли по-добре да предложим един единствен, който в момента сме се обединили около
него т.е. така наречените тенискортове. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Предвид действията на Оперативна програма „Региони в растеж”,
първоначалните им изисквания, от информация, че те са претърпели малка корекция.
Отново се връщат към възможностите Спешните центрове да са близо или в
районите на болниците. Това досега не съм го казвал. Знаете, че реформата в сектор
здравеопазване е динамична и се променя от днес до утре, да го кажем. Посочвайки
парцелът, който е между поликлиниката и болницата, аз имах, как да го кажа, че там
има цялата инфраструкура-път, газ, канал. Този сега, подкрепям предложението, да
бъде предложен, но той е терен, който в момента децата ползват и играят там,
тренират. Знаете, че отремонтирахме, доколкото можахме, старото игрище, предвид
натоварването на стадиона, там над деветведест срещи се провеждат за сезон. Вечер
ги виждам да тренират. Сега сигурно ще има някаква реакция, но здравето е поводещо. Ползват го и там играят. Тя е полузатревена. От себе си се е затревила
кортовата площадка. Старото игрище е голямо и се ползва. Ние полагаме грижи за
него. Моето предложение е за двата и те да изберат. Защото, ако някакво
устройствено планиране не е извършено или не може да бъде извършено, ще е
препятствие. В новият проект за решение, който ще Ви зачете Анатоли Атанасов ние
предлагаме и всички деййствия от страна на общината, от страна на министерството,
да са безвъзмездни. Да не им събираме такси. Вие решавате. Действаме в ситуация на
спешност, за да не остане Филиала на Бърза помощ в Провадия без ремонт или
изграждането на нов такъв център.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Частна или публична общинска собственост ли е този парцел? Точно за това
питам. Публична ли е? Публична е. Колеги, има предложение да бъде включен и
следния парцел: Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ-тенискорт, в кв.6 по РП на
гр.Провадия, Северна промишлена зона, трети етап да бъде обявен от публична за
частна собственост. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. „за” -15 ,
„против” - 0, „възд.се” - 4. Приема се.
След направена справка се оказа, че за гореописаният имот има съставен акт за
частна общинска собственост.
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-18
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„против”-0
„възд.се”-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 364
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот:
Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХLІІІ /четиридесет и трети/ в кв.52 /петдесет и
две/ по РП на гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 926 кв.м.
/деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, при граници: север: за озеленяване,
изток: УПИ ХLІV, юг: УПИ ХLІV, запад: ХLІV, обективиран в АОС №1659 от
14.07.2014 год., вписан в Агенция вписвания в Служба по вписванията при Районен
съд Провадия, под №34, том ІХ, входящ регистър №3356 от 16.07.2014 год., дело
1646, дв.вх.регистър 3354.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
д/№1090-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за учредяване на безвъзмездно и безсрочно
право на строеж без търг или конкурс на имот-публична общинска собственост за
изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в гр.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми съветници,
Към проекта за решение предлагам да се добави – Учредяване право на строеж
на имот - първия или имот - втория, описан със съответните реквизити и
предложенията, които Анатоли Атанасов ще направи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Ще Ви зачета ново решение: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37,
ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци
и такси, Общински съвет Провадия реши:
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1.Учредява в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно и
безсрочно право на строеж за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в
урегулиран поземлен имот /парцел/, ХLІІІ /четиридесет и трети/ в кв.52 /петдесет и
две/ по РП на гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 926 кв.м.
/деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, при граници: север: за озеленяване,
изток: УПИ ХLІV, юг: УПИ ХLІV, запад: УПИ ХLІV, собственост на община
Провадия.
2.Учредява в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно и
безсрочно право на строеж за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в
урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ-тенискорт, в кв.6 по РП на гр. Провадия, общ.
Провадия, обл. Варна, Северна промишлена зона, трети етап, целият с площ от 2 400
кв.м., при граници и съседи: УПИ V-спортен терен, път, УПИ ХХ-ветеринарна
лечебница, УПИ ХІХ-329-автосервиз и мотел.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„При така направеното решение означава, че ние учредяваме безвъзмездно
право на строеж на върху два терена.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община провадия
„Те да изберат. Който изберат те. Нали това беше предложението?
3.Упълномощава кмета на община Провадия да подпише договор за учредяване
на безвъзмездно и безсрочно право на строеж по т.1 и т.2, съгласно Приложение №1.
4.Освобождава Министерството на здравеопазването от заплащането на такси и
данък придобиване при сключване на договора.
5.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение. Заповядайте г-н
Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-да кметове,
Правя предложение да предложим само терена-тенискорт. На фона на това,
което говорих предния път, когато трябва да избирам, може да е дискриминационно,
обаче коя част от данъкоплатците избирам, в коя държава живеят, предлагам да
предложим един терен. Този, който е тенискорт. Г-жа Мустафова, заповядайте.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Вижте какво. Ние тук не знам до къде ще стигнем. Защото дайте да не си
играем с това, което ни се дава като възможност. Аз също съм против горе, защото аз
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живея там, но представете си – предложим само единия имот, откажем се от горния
имот. Ако нещо стане? Какво правим? Нямаме спешен център.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, така или иначе има предложение от д-р Дамян Неделчев,
нека да го гласуваме. Ще стане ясно.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Нека да предложим и двата имота, както каза г-н Филев и евентуално да имаме
вариант, при който, ако единия не стане поне другия да стане, първо. Второ,
съгласете се, че ние в момента отнехме от децата, от нашите деца, от бъдещите ни
деца, защото нашите деца там играят и постоянно линейката да хвърчи, и да вика, и
да умират хора, защото аз съм виждала в Бърза помощ какво е, когато сме на улицата.
Помислете си – на улицата детето Ви играе и в един момент има, например смъртен
случай или катастрофа, или каквото и да е, има болни. Това е първо. Ами, помислете
малко.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Така и така сме тръгнали да правим предложения, според мен, е по-разумно
нахравеното предложение в докладната, трябваше да се гласува. ако не се одобре,
тогава мислим за нов терен. И аз правя предложение да подложим на гласуване
докладната с решението, което е предложено, ако се отхвърли, тогава гласуваме
други терени.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Мисля, че държавата собственик иска да си изгради център. В града има нужда
от такъв, но държавата не иска да го построи на свой терен, а казва - дайте ни
общински терен. Ние предлагаме тук един вариант, който е с изградени УПИ-та.
Вторият вариант, който се предлага, като алтернатива, аз доколкото разбирам, трябва
да се вършат допълнителни неща по него. Ние, освен, че ще подарим на държавата
едно безвъзмездно право, ще трябва да вложим още едни пари за изграждане на
инфраструктура, за ток, за газ, за вода. Мисля, че, наистина, по-добре е
първоначалното решение, което се предложи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказавне на Диан Николов
„Г-н Кръстев, имате ли представа колко ще струва това нещо на общината?
Питам: Имате ли представа? 200 000, 300 000 лв., 20 000 лв., 30 000 лв.? Там трябват
комуникации, газ. Газта минава до Стойчо, до заведението на 50 метра. Вода, всички
комуникации оттам минават. Ток, всичко има. За това питам, когато правите някаква
34

аналогия, предположение, имате ли някаква рамка, по който да кажете, например, че
това нещо ще струва голям разход? Нямате. Нека да попитаме и тогава да
коментираме. Защото този довод не го приемам за състоятелен, на фона на това,
което гласувахме 40 000 лв. за болницата, за нещо, което може да стане и единствено
за този град да коментираме. Нали? Изразявам мое мнение, просто, не искам да
обиждам по никакъв начин. По отношение на децата. Винаги има възможности за
решение. Това е място, където винаги може да се направи ограда. Там има достатъчно
друг терен, който се ползва и може да се ползва за спортни цели. Изключително
голямо място е. Много терен има там. Това също не го приемам като довод.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли?
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници съветници,
Вторият парцел, който обсъждаме е подходящ от логистично отношение.
Въпросът е да не възникне някакъв проблем от устройственото планиране.
Включително и някой нещо може да обжалва. Нека да ги има двата. Това е моето
мнение, защото, все пак, да има възможост за някаква алтернатива. Една жалба би
проточила нещата и би ги блокирала, ако имотът е един, ако сме посочили само един
имот. Докато за другият, не виждам, за първият, който съм предложил в докладната
записка, някаква възможност за обжалване. За този, чисто хипотетично съществува.
Затова Ви предлагам да предложим двата варианта, а те да изберат.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Първо, трябва да подложим на гласуване предложенията, направени по тази
докладна записка. Второто предложение, най-отдалеченото е на д-р Дамян Неделчев.
Да бъде заменен парцелът и да бъде само един парцелът, предоставен на
Министерството на здравеопазването, който е урегулиран поземлен имот /парцел/ VІтенискорт, в кв.6 по РП на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, Северна
промишлена зона, трети етап, целият с площ от 2 400 кв.м., при граници и съседи:
УПИ V-спортен терен, път, УПИ ХХ-ветеринарна лечебница, УПИ ХІХ-329автосервиз и мотел. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Кворум:19 „за”- 6 ,”против” - 8, „възд.се” - 5 Предложението не се приема.
Второто предложение е на г-н Мустафа Ибрям. Г-н Ибрям, заповядайте.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважавам предложението на кмета и оттеглям моето. Да останат двата
парцела. Оттеглям си предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с направените
допълнения от вносителя.”
Кворум:19
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Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 365
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, Общински
съвет Провадия реши:
1.Учредява в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно и
безсрочно право на строеж за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в
урегулиран поземлен имот /парцел/ ХLІІІ /четиридесет и трети/ в кв.52 /петдесет и
две/ по РП на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна с площ от 926 кв.м.
/деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, при граници: север: за озеленяване,
изток: УПИ ХLІV, юг: УПИ ХLІV, запад: УПИ ХLІV, собственост на община
Провадия.
2.Учредява в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно и
безсрочно право на строеж за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в
урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ-тенискорт, в кв.6 по РП на гр. Провадия, общ.
Провадия, обл. Варна, Северна промишлена зона, трети етап, целият с площ от 2 400
кв.м., при граници и съседи: УПИ V-спортен терен, път, УПИ ХХ-ветеринарна
лечебница, УПИ ХІХ-329-автосервиз и мотел, за който е съставен Акт за частна
общинска собственост №46 от 17.06.1997 г., вписан в Агенция по вписванията при
Районен съд Провадия под №104, вх.регистър №3894, том V, стр.951 на 08.10.2001 г.
3.Упълномощава кмета на Община Провадия да подпише договор за
учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж по т.1 или т.2, съгласно
Приложение №1.
4.Освобождава Министерството на здравеопазването от заплащането на такси и
данък придобиване при сключване на договора по т.3 от решението.
5.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
е/№1092-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план-план за застрояване / ПУП – ПЗ/
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №20 – 366
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1 и чл. 1246, ал.1 от Закона за устройство на територията,
Общински съвет Провадия реши:
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №002059, находящ се в землището на гр.Провадия,
община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 58503, местност „Соук су”, при граници и
съседи: имот №002047 - храсти, имот №002056 - храсти, имот №002057 - храсти,
имот №002052 - полски път, имот № 002033 - 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, с площ 23,397 дка, собственост на Община Провадия, съгласно Акт за
общинска собственост №1840, вписан в Агенция по вписванията с вх. peгистър
№831/23.03.2017 г., Акт №121, том II, дело №314/17, с който се променя
предназначението на имота от „сметище” в „територии, заети от други видове
отпадъци”, определят се оптималните застроителни показатели, начин и характер на
бъдещото застрояване на площадка за третиране на отпадъци с „Инсталация за
предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на
общините Провадия, Дългопол и Ветрино”, „Претоварна станция за битови отпадъци
за общини Провадия, Ветрино и Дългопол” и „Компостираща инсталация за разделно
събрани зелени отпадъци от територията на община Провадия” и се прецизира
градоустройствения режим на имота.
2.Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план-план за
застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на ПИ №002059 от
„сметище” в „територии, заети от други видове отпадъци” в землището на гр.
Провадия.
ж/№1096-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
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: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
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Р Е Ш Е Н И Е №20 – 367
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 Теменужка Стефанова Димитрова, с адрес: гр.Провадия, ул.
„Желез Йорданов”№65 се отпуска парична помощ, в размер на 150,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Йордан Бончев Пенчев, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”, бл.8,
вх.В, ет.5, ап.71 се отпуска парична помощ, в размер на 250,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Йордан Живков Михнев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Цоню
Тодоров” №71 се отпуска парична помощ, в размер на 150,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Веселинка Куртева Иванова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Цоню
Тодоров” №67 се отпуска парична помощ, в размер на 100,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето Калинка Стаматова Михалева, с адрес: с.Чайка, 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. Заявлението да се отнесе по компетентност към Дирекция „Социално
подпомагане” - гр.Провадия.
2.2.На лицето Елимас Юсеин Яшар, с адрес: гр. Провадия, кв. „Север”, бл.10,
вх.Б, ет.6, ап.50 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
приложен разходооправдателен документ за извършени разходи за медицински
изделия, които не се поемат от НЗОК.
2.3.На лицето Мустафа Таиров Раимов, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”, бл.3,
вх.А, ет.1, ап.3 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
приложен разходооправдателен документ за извършени разходи за медицински
изделия, които не се поемат от НЗОК.
2.4.На лицето Йорданка Паскалева Николова, 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
приложен разходооправдателен документ за извършени разходи за медицински
изделия, които не се поемат от НЗОК.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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з/№1100-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно избор на представител на Общински съвет Провадия в Комисия за
избор на членове на съвет на децата към държавната агенция за закрила на детето
Кворум:18 Общинският съветник Ивайло Илиев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Давам думата за предложения на общински съветник,
който да бъде избран за представител на ОбС Провадия в състава на Комисия за
избор на членове на Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето.
Колеги, имате думата за предложения. Г-жа Радева.”
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми колеги,
Аз предлагам г-н Кръстю Кръстев, имайки предвид работата, която е работил
по време на трудовия си стаж. Смятам, че ще бъде полезен.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Аз си правя отвод. Предлагам за член на тази комисия да бъде избрана Хюлия
Ахмедова Мустафова.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Добре, едно е предложението. Гласуваме предложението
общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова да бъде избрана за представител
на ОбС Провадия в състава на Комисия за избор на членове на Съвет на децата към
Държавната агенция за закрила на детето.Който е съгласен с предложението, моля да
гласува. „за” -17 , „против” - 0, „възд.се” -1 Приема се. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Кворум:17 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с 17
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 368
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Избира представител на Общински съвет Провадия в състава на Комисия за
избор на членове на Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето:
Хюлия Ахмедова Мустафова.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
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и/№1103-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно даване съгласие за получаване на дарение-християнски кръст
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Предлагам да предложим на дарителите вместо да слагаме кръст на Провадия
нещо в същата посока –да даде пари за изографисване на новата църква.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, това е воля на дарителя и ние не можем да му кажем какво да
направи. Той е решил да дари кръст. Считам, че направеното предложение не е
коректно и ще го оставим без разглеждане. Заповядайте, г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Оттеглям си предложението.”
Кворум:19 Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев и Димитър Тунчев
Димитров присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 369
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия :
1.Дава съгласие за поставяне на християнски кръст, дарение от ЕТ“Скала 13 Стойчо Стоев“, ЕИК 030096387, седалище и адрес на управление град Провадия,
община Провадия, област Варна, ул.”Цанко Церковски” №106, представлявано от
Стойчо Костадинов Стоев, съобразен с каноните на източно православната църква,
изработен в ажурна желязна конструкция с осветление, с височина до 20 /двадесет/
метра и ширина 10 /десет/ метра, който да бъде поставен в имот общинска
собственост, съгласно АОС №1622 ОТ 12.06.2013 г., вписан в Агенция по вписванията
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при Районен съд Провадия под №191, т.VІ, вх.рег.№2833, д.1230 от 13.06.2013 г.,
находящ се в землището на село Добрина, ЕКАТТЕ 21484, община Провадия, област
Варна, а именно „пасище мера“ с площ от 241,747 дка, съставляващ имот №036004
/нула, тридесет шест, нула, нула, четири/, категория X /десета/, местност
„Канаричката“ , начин на трайно ползване „пасище, мера“ при граници и съседи:
имот №013032 - нива, имот №013033 - нива, имот №013035 - нива, имот №013062 нива, имот №013063 - нива, имот №013063 нива, имот№013040 - полски път, имот
№013042-пасище мера, имот №000028 - полски път, имот №036001 - пасище мера,
имот №000221 залесена територия, имот № 036007 - храсти, имот №036006 - пасище
мера, имот №036007 - храсти, имот№000221- залесена територия.
2,Възлага на кмета на община Провадия последващите, съгласно закона
действия по изпълнение на решението.
Кворум:18 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов не присъства в залата.
Има обявен конфликт на интереси по докладна записка с вх.№1104.
й/№1104-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно изменеие на решение №16-286/25.01.2017 г. за приемане на
бюджета на община Провадия за 2017 г., изменено с решение №17-326/22.02.2017 г.
на Общински съвет Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има обявен конфликт на интереси по докладната записка от г-н Йордан
Иванов Михалев и г-н Стоян Добрев Гигов. Има и подадено заявление с вх.№1125 от
25.04.2017г. от Йордан Иванов Михалев в качеството му на директор на СУ
„Димитър Благоев” гр.Провадия и общински съветник в Общински съвет Провадия,
което гласи:
„Уважаеми колеги,
В докладна записка с вх.№1104/18.04.2017 год, относно изменение на решение
№16-286/25.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Провадия за 2017 г.,
изменено с решение №17-326/22.02.2017 г. на Общински съвет Провадия и по
конкретно в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разходи от местоживеенето до местоработата им в друго населено място и обратно
във функция „Образование” по бюджета на община Провадия за 2017 г. съм
отбелязан, като лице, имащо право на възстановяване на транспортни разходи.
Заявявам, че не желая да се ползвам от това право и моля да бъда заличен от
списъка.”
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,
Предвид прочетеното заявление от г-н Михалев, предлагам от списъка на
лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи във функция
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„Образование” по бюджета на община Провадия за 2017, всъщност не предлагам, а
заличавам от списъка г-н Йордан Иванов Михалев-директор на СУ „Димитър
Благоев” по маршрута Кривня-Провадия-Кривня.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 370
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 от
16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на
разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Общински съвет Провадия изменя свое
решение №16-286/25.01.2017 г., изменено с решение №17-326/22.02.2017 г. в следния
смисъл:
І. 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 условията и по
ред, определен в Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти
в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на
министъра на образованието и науката, съгласно Приложение №8б, като заличава от
списъка Йордан Иванов Михалев на длъжност директор на СУ „Димитър Благоев”,
заповед №РД07-54/28.07.2010 г. по маршрут Кривня-Провадия-Кривня.”
2.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК.
Кворум:17 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия. / 12.10 ч. /
к/№1108-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на
Провадия, относно Определяне на пасища, мери и ливади, собственост на
Провадия за общо и индивидуално ползване, отдаването им йод наем
собственици на селскостопански животни и определяне на правила за
ползванe

община
Община
на лица
тяхното
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Кворум:18 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов присъства 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:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 371
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37и, ал.3, ал.4, ал.13,
ал.14 и чл.37о, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Провадия, реши:
1.Определя пасища, мери - собственост на община Провадия, подробно
описани в приложение 1, които да бъдат разпределени между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не
повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до
30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На
правоимащите лица, които отглеждат говеда е предназначение за производство на
месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория.
2.На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или
кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за
преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично
земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят
имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
3.При недостиг на пасища, мери и ливади - собственост на община Провадия в
съответното землище на правоимащите лица да бъдат разпределени такива в съседни
землища;
4.Наемната цена за 1 декар предоставена под наем площ пасище, мери собственост на община Провадия се определя по пазарен механизъм.
5.Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение свободни мери,
пасища и ливади - собственост на община Провадия да се отдадат под наем или
аренда чрез търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
6.Дава съгласие договорите за наем на пасища, мери и ливади - собственост на
Община Провадия да бъдат сключени за минимален срок от 5 стопански години.
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7.Определя пасища, мери и ливади - собственост на община Провадия,
останали неразпределени след гореизброените процедури за общо ползване;
8.Определя правила за ползване на пасища, мери и ливади - собственост на
община Провадия, подробно описани в приложение 2;
9.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
л/№1119-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне на аванс в размер на 20% от целевата субсидия на
МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” ЕООД, съгласно т.10.1., приета с решение №16268/25.01.2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Във връзка с докладна записка
вх.№1081 от 07.04.2017 год. от д-р Св.Неделчев-директор на лечебното заведение и
обсъждането на същата в постоянните комисии на Общински съвет Провадия, с
писмо изх.№316/24.04.2017 год. на ОбС Провадия поисках да се изготви План за
стабилизиране финансовото състояние на МБАЛ „Царица Йоанна-Провадия” ЕООД
и да се представи в срок до 11.05.2017 год.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 372
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” ЕООД авансово 20 % от
целевата субсидия, одобрена в т.10.1. от решение №16-268/25.01.2017 г., които
средства в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева следва да се използват за
разплащане на задълженията на дружеството.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” ЕООД да
представи отчет и разходооправдателни документи за размера на изразходваните
средства до края на месец май 2017 год.
3.Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
м/№1124-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно даване съгласие за отпускане на финансови средства за участие в
международно състезание на ученик от І ОУ „Христо Смирненски” Провадия в
Италия
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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:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 373
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за отпускане на финансови средства от бюджета на община
Провадия от местна дейност „Други дейности по образованието” в размер на 700
/седемстотин/ лева за участие на ученичката Татяна Шалверова и преподавателката
Гинка Миншъл от І ОУ „Христо Смирненски” гр.Провадия в Международно
състезание по английски език „Хипо” в град Лидо до Йезело, Провинция Венеция,
Италия.
2.Възлага на кмета на общината изпълнението на горното решение.
Тринадесета точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Кворум: 17 Общинският съветник Блага Калчева Петрова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия. / 12.20 ч. /
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми кмете,
Уважаеми колеги,
Уважаеми граждани в залата,
Имам едно питане. Според Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, информационната кампания за
Местния референдум, според чл.34 от същия закон: Информационната кампания
започва тридесет дни преди датата на провеждане на референдума и завършва
двадесет и четири часа преди него. Кметът на общината организира отпечатването на
Информационен лист, който съдържа формулировка на въпроса, кратка информация
за мотивите на референдума,въз основа на предложението на Инициативния комитет,
информация за времето, мястото и реда за провеждането на референдума. Точка три45

откриване на кампанията започва с предоставяне на Информационния лист по ал.2,
включително по средствата за масова информация и с разпространяване на
обществено достъпни места. Всеки гражданин има право да получи информация за
различните позиции по въпроса на референдума. В подкрепа на въпроса или
въпросите на референдума и т.н. Вече оттам нататък не ни интересуват членовете.
Искам да запитам: Нещо направи ли се по организацията на тази информационна
кампания? Има ли предприети действия?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Съгласно действащото законодателство община Провадия е изготвила
Информационния лист. Предприела е всички необходими мерки по подготовка на
изборните книжа, секциите, проведени са съответните процедури. информационният
лист е обнародван на страницата на Община Провадия. Екземплярите - разпечатани
във формат А4 или различен, ако желаят инициаторите, бихме им ги предоставили за
разпространение. Всичко, което е задължение на Община Провадия е изпълнено.
Различните мнения са в протокола на ОбС. Изразени са и от групите в ОбС, и от
администрацията, и са също на сайта на Община Провадия. Тях не сме длъжни да ги
разпечатваме.
Тъй като съм взел думата, искам да Ви информирам съгласно произтичащите
задължения на общинска администрация, относно сключен договор за подобряване
на енергийната ефективност на културната инфраструктура в град Провадия.
Финансиращата програма е Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.
Общата стойност на проекта е 1 043 290.76 лв., като 1 031 176.76 лв. са осигурени,
като безвъзмездна помощ от тях от Европейския съюз 865 500 лв. и от
Републиканския бюджет 154 676 лв. Собственото участие, съфинансирането на
Община Провадия, е в размер на 12 114 лв. Целта на проекта е повишаване на
енергийната ефективност на общинските сгради: Народно читалище „Алеко
Константинов 1884” и Сапаревата къща. Тук искам само да вметна, че допустими
бенефициенти са само сгради в град Провадия от културната инфраструктура. Няма
как в населените места. Основните дейности по проекта са: инженеринг, включващпроектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на
инвеститорски надзор. Прогнозната стойност е общо768 000 лв., от които за
читалище „Алеко Константинов” - 618 000 лв., за Сапаревата къща - 150 000 лв.
Процедурите са в ход. Срокът за получаване на офертите е четвърти май. Строителен
надзор. Прогнозна стойност 38 000 лв. без ДДС, като и горните стойности бяха без
ДДС, като 31 540 лв. са за читалището и 6 460 лв. за Сапаревата къща. Срокът за
получаване на офертите е двадесет и шести май. Основни дейности по пороекта са
информация и публичност, извършване на независим одит на проекта и съответно
изпълнение на проекта и получаване на постигане на енергиен клас В при настоящ G.
Ръководител, който ще ръководи екипа: ръководител-инж.Янко Янков, счетоводителДесислава Стоянова, инвеститорски контрол-Ангел Иванов, технически сътрудникДесислава Боева. Това е и последният проект, по който сключихме договор по
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Оперативна програма „Региони в растеж”. Срокът е къс до месец август 2018 год.
трябва да бъдат извършени всички дейности по проекта и да бъде постигната
енергийна ефективност не по-малка от шестдесет процента. Да се надяваме, че по
процедурите ще има кандидати и няма да има обжалване. Благодаря Ви за
вниманието.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници? Г-н Ибрям, заповядайте.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Изпълнявам поръчение на г-жа Мустафова, тъй като й се наложи да излезе. Към
нея са се обърнали родители за следното: Деца от ФК „Атлетик” не се допускат да
тренират на стадиона, а на терен, който е неравен.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Продължение на предходно говорещия. При мен също идваха родители. Не
един, не двама. Оплакаха се, дори, че децата не са допускани в съблекалните на новия
стадион, така, както го водим и на стария, на който ги препращат да тренират. Също
така се оплакаха, че там е крайно неудобно за трениране, предвид теренът, на който
тренират. Не съм ходил. Това е по думи на родителите. Теренът е изключително
твърд и предполага при падане нараняване на децата. Явно има търкане между не
клубовете, а стопанисването на градския стадион, който се води - нов стадион и
трениращите, които са в няколко клуба разпределени. Какво възнамерява в тази
насока да направи общинска администрация?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев, г-н Ибрям,
Веднага ще отговоря на поставените въпроси. Общинска администрация е
предприела следните действия: Предвид голямата натовареност на новия стадион, да
го кажем, на градския стадион и повреждането му при тези деветдесет срещи и
тренировки и невъзможността при възстановяването му за официалните срещи и
забележките, които получаваме от федерациите, сме ограничили достъпа до него.
Предприехме ремонтни дейности на старото игрище. То е трудно за поливане. Няма
изградена система и наистина е твърдо. Има график и за Спортната площадка за
децата на двата градски клуба на Провадия, включително и ветераните са включени в
графика. Сега през месец май предвиждаме всички и представителните отбори, и
децата. Всички възрастови групи, това са десет формации, да правят по една
тренировка на новия стадион, но другите им тренировки да са на Спортната
площадка и на старото игрище по график. По отношение на сградния фонд47

съблекалните. Моят заместник Милена Полизанова и Красимир Киров, всъщност на
него му е разпоредено да изчисти помещения. Има едно помещение, пълно с фитнес
уреди и неща, които не се ползват и да се предоставят на ФК „Атлетик”, за който
беше зададен въпроса, вкючително и да се пускат трениращите на Клуб „Фидипид” и
там да си държат част от оборудването, с което тренират децата. Натоварени са
съоръженията. Живот и здраве, ако се отвори мярка да финансираме със 600 000 лв.
нова площадка на мястото на бившето ПТУ, затова и бившето ПТУ не го
предложихме за Спешен център, защото има нужда от спортни съоръжения.
Необходимите действия са предприети, включително и график за отваряне сутрин и
затваряне късно вечер на градския стадион, на пистата. Търсим възможност пистата
по някакъв начин да я изравним, стабилизираме. Тя не е в добро състояние. Има и
трева, която сега ние трябва да изчистим.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, предложения, становища на общински съветници? Г-н
Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Първо, идеята не е моя, но ще я използвам. Надявам се този, на когото е
идеята да ме извини. Ако е възможно, ОбС при сключването, при подписването на
новия рамков договор да излезе със становище по отношение на размера на лимита.
Второто, въпрос - Взето ли е под внимание мнението на еколога на общината във
връзка с изрязването на дърветата? Защото има изрязани и брези, а доколкото аз знам,
изрязването на брезата може да доведе до нейната гибел.
Третото, което поех ангажимент да кажа. Предложение на г-н Ников,
собственика на бензиностанцията „Петрол”, там срещу „Севера”, е общинските
съветници, участвайки със сума, която преценят, че е възможно, да подобрим
осветлението на улицата от „Минералните бани” до църквата. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Неделчев,
Първо, изрязването на короните на дърветата по ул.”Цар Освободител” и
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” стана по искане на наши съграждани. Начинът, по
който трябва да бъде извършено това за всяко едно дърво имаме решениена
специалист, нает от Община Варна, за който общо платихме около 2 500 лв. за всички
дървета. Ползвали сме специалист. Специалистът, който съветва Община Варна в
това направление и живот и здраве ще продължим с останалата растителност в града,
защото на някои места тя е над петдесет години и вече е опасна. Следва и
компесаторно да залесяваме града.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
48

„Други изказвания, становища на общински съветници? Няма. Преминаваме
към четиринадесета точка.”
Четиринадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мехмед.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Очевидно, че градът пулсира с един пулс и питанията на общинските
съветници, и на гражданите са еднакви. По отношение, благодаря на г-н Димов, че се
застъпи, попита за референдума. Ние сме подготвили в тази връзка и аз да Ви кажа Подготвили сме една молба до г-н кмета, с която искаме да ни съдейства,
предполагаме, че той ще бъде, ще откликне. Не знаехме, че можем да получим листа
за разпространение. Ще се възползваме от възможността. Ако искате и Вас, да Ви
запозная. Молим кмета на Община Провадия да се разпореди да бъде залепен на
входа на административната сграда на Община Провадия и витрината на
Художествена галерия град Провадия отпечатания Информационен лист. Това го
правим във връзка с това право на гражданите да получат информация. Предполагам,
че няма да имат нищо против. Както и да се разпореди кметът на Община Провадия
да бъдат залепени на входовете на всички кметства в Община Провадия отпечатания
Информационен лист. Да предприеме други стъпки, които счита за необходими за
разпространяване на Информационния лист. В случая, ще се възползваме от
предложението, дадено ние да го разпространим този лист.
Следващото, което е - Във връзка с дадената ни възможност за обсъждане и
други прояви на въпросите на референдума, молим кмета на Община Провадия, да
бъде окосен парк „Минерални бани” град Провадия. При невъзможност за окосяване
на цялата площ на парка то поне да бъде окосен частично, за да бъде проведено
събитие на 12 май на територията на парк „Минерални бани” във връзка с
предстоящия референдум, както и искания за предоставяне на помещения. Те
конкретно ще бъдат посочени. Това в тази връзка.
Питането ми, с което съм излязла в тази точка, на което считам, че общинска
администрация ще може да даде веднага отговор, а не да се чака месец, малко се
преповтаря с питането на д-р Неделчев. Става въпрос за същото, но конкретното ми
питане: Къде се складира дървесината, добита при масовата поголовна санитарна сеч
на дървета в град Провадия? Има ли отчетност колко кубика дърва се добиват? Колко
кубика дърва се извозват до склада? Има ли склад или няма склад? Този склад, на
който се съхраняват тези дървета, охраняем ли е? Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми съграждани,
При санитарната резитба на дърветата по ул.”Цар Освободител” и
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” се добива дървесина. Годната част около шестдесет
кубика е складирана на Опитното поле. Издадени са съответните превозни билети.
Вършината, листата, съчките - всичко се събира и се депонира на сметището на град
Провадия. Една част от междинните се разграбва, за съжаление. В смисъл такъв, че
докато техниката отиде да вдигне подготвената дървесина.
По отношение на референдума. Община Провадия ще извърши всички
необходими действия и ще предостави и помещение, и Информационния лист. Сега
съм казал да разпечатат двеста бройки от Информационния лист. Утре или вдругиден
да се предостави на Инициативния комитет. Ако имат някакви други искания, да ги
депозират и в съответствие с действащото законодателство ще им бъде отговорено
или съответните действия разрешени.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на граждани? Поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.38 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 №1098
решение №20-350
№

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

Против Възд.се

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

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1099
решение №20-351
№

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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1070
решение №20-361
№

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

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 №1072
решение №20-363
№

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

Против Възд.се

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 №1084
решение №20-364
№

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

Против Възд.се

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 №1090
решение №20-365
№

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

Против Възд.се

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

56

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1096
решение №20-367
№

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1096
решение №20-367
№

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

58

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1103
решение №20-369
№

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

Против Възд.се

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

59

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1104
решение №20-370
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

60

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1108
решение №20-371
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

61

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1119
решение №20-372
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

62

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1124
решение №20-373
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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