П Р О Т О К О Л № 26
Днес, 26.10.2017 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.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Милена Иванова Драгнева
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е шестнадесет общински съветници. Общинският
съветник Лидия Николаева Димитрова е уведомила с уведомление вх.№1395
/24.10.2017г. за отсъствието си. В началото на заседанието ще връча писмени
отговори на въпроси, зададени към кмета на община Провадия на общинските
съветници г-н Диан Николов и г-н Дамян Неделчев.
Кворум:17
Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства в залата от
09.03ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Откривам двадесет и шестото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№26 от 13.10.2017 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.Промяна по бюджета на Община Провадия за 2017г. /вх.№1373
2.Извършени промени по бюджета на Община Провадия през третото
тримесечие на 2017г. /вх.№1374
3.Докладни записки с вх.№1368, 1369, 1370, 1375, 1376, 1377.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Кворум:18
Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата от 09.04 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Заповядайте, г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка три от проекта за дневен ред докладна записки да бъдат
добавени докладна записка с вх.№1387, 1389, 1390, 1393.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Няма. Подлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието към точка докладни
записки на докладни записки с вх.№1387, 1389, 1390, 1393. Който е съгласен с
направеното предложениe, моля да гласува.
Гласуване: 18-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Кворумът е 18 общински
съветници. Предложението се приема. Кворумът е вече 19 общински съветници.”
Кворум:19
Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата от 09.05 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Промяна по бюджета на Община Провадия за 2017г. /вх.№1373
2.Извършени промени по бюджета на Община Провадия през третото
тримесечие на 2017г. /вх.№1374
3.Докладни записки с вх.№1368, 1369, 1370, 1375, 1376, 1377, 1387, 1389,
1390, 1393.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Промяна по бюджета на община Провадия за 2017г.
а/№1373-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно промяна по бюджета на община Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №26 – 467
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №16-286 от
25.01.2017г. в следния смисъл:
1.Одобрява увеличение на бюджетният кредит в :
§ 55-01 д.412 „Многопрофилни болници за активно лечение” в размер на
7 500 лв.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ в размер на 7 500 лв.
3.Задължава кмета на общината в изпълнение на своите правомощия да
извърши налагащите се корекции по бюджета на общината за 2017г.
Втора точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
третото тримесечие на 2017г.
а/№1374-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно извършени промени по бюджета на община Провадия през
третото тримесечие на 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №26 – 468
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 третото
тримесечие на 2017г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
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2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Трета точка – Докладни записки
а/№1368-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум: 19
Поименно гласуване:
„за”- 19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №26 – 469
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 Веска Димитрова Колева, с адрес: гр.Провадия, ул.„Дунав”
№11 се отпуска парична помощ, в размер на 400,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Пламен Тошков Павлов, с адрес: гр.Провадия, ул.„Христо
Ганчев” №29 се отпуска парична помощ, в размер на 100,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Фатме Назиф Рашид, с адрес: с.Славейково, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 450,00лв., 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 Севил Исмаилова Алиева, с адрес: с.Черноок, 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, помощи на граждани от община Провадия с неотложни
нужди - липсва здравословен инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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б/№1369-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за даване на съгласие за строителство на
границата на имот - публична общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот /парцел/ І-133 /едно, планоснимачен номер сто тридесет и три/, в
кв.46 /четиридесет и шест/ по РП на с.Славейково, представляващ Основно
училище на два етажа със застроена площ от 370 кв. м. и дворно място с площ от
7200 кв. м., по АОС №14 от 08.04.1997г., вписан под №69, том V, вх.р.
№3856/05.10.2001г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при
Районен съд Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма.Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №26 – 470
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински
съвет Провадия:
1.Дава съгласие Себайдин Алиев Хюсеинов, с постоянен адрес град Девня,
ул. Победа, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 54, в качеството му на собственик на недвижим
имот, находящ се в село Славейково, община Провадия, съставляващо УПИ № V 134, в кв. 46 по плана на селото с площ 700 кв. м, при граници: улица, УПИ № I 133, УПИ № IV - 135, съгласно нотариален акт №18, т.V, н.д.№949/1998 г. по описа
на Районен съд Провадия да изгради постройка на допълващото застрояване стопанска сграда с височина до 2.20 м. на вътрешната граница на урегулирания
поземлен имот със съседния урегулиран поземлен имот № I - 133, в кв. 46 по плана
на село Славейково, с площ 7200 кв. м, при граници: УПИ № II -132, УПИ № III 131, улица, УПИ № IV - 135, УПИ № V- 134, публична собственост на Община
Провадия, съгласно АОС № 14 / 08.04.1997 г, вписан в Агенция по вписванията
Служба вписвания Провадия под №69, т.V, н.д. №916/2001г., вх.р.№3856
/05.10.2001г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
в/№1370-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №26 – 471
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 01.07.2017 год. до 30.09.2017 год.
в размер на 120,00 лева.
г/№1375-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям 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. 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 №26 – 472
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов, чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева с адрес: гр.Провадия, ул.”Цар
Освободител” №132 в размер на 775.00лв. /седемстотин седемдесет и пет лева/.
2.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова, чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева с адрес: гр.Провадия,
ул.”Димитър Грънчаров” №4 в размер на 330,00лв. /триста и тридесет лева/.
3.Предоставя финансова помощ на Ния Светославова Живкова, с адрес:
гр.Провадия, ул.”Хаджи Димитър” №27 в размер на 775,00лв. /седемстотин
седемдесет и пет лева/.
4.Средствата за финансово подпомагане по т.1, т.2 и т.3 да се осигурят от
бюджета на община Провадия.
5.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
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д/№1376-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на предложение за морално и материално
стимулиране на деца и младежи от община Провадия за учебната 2016-2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-жо Полизанова, заповядайте. Само
да вметна, че протоколът от комисията е предоставен на Общинския съвет. Който
иска, може да се запознае с него.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Предлагам в решението да бъде включена нова точка три: На основание
чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително изпълнение. Причината
за това е, за да можем на тридесет и първи да наградим децата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„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 №26 – 473
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на решение №18-333/21.03.2017г. и №25463/ 28.09.2017г. на ОбС Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Приема предложението на комисията, сформирана със заповед №2935/
10.10.2017г. на кмета на община Провадия за морално и материално стимулиране
на деца и младежи от община Провадия за учебната 2016-2017г., съгласно
Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
е/№1377-Докладна записка от Дамян Ташев Неделчев, Мустафа Али Ибрям,
Ивайло Илиев Илиев, Стоян Добрев Гигов, Елина Георгиева Димитрова, Антон
Илков Янев, Хюлия Ахмедова Мустафова, Иво Райчов Гочев, Йордан Иванов
Михалев – членове на Временната комисия към Общински съвет Провадия,
създадена с решение №24-429/27.07.2017г., относно изпълнение на решение №24429/27.07.2017г. на Общински съвет - Провадия по Протокол №24 от заседание,
проведено на 27.07.2017г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите? 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 18 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №26 – 474
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.55, ал.4 от Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия, Общински съвет Провадия реши:
1.На терена на УПИ VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия да
бъдат изградени в идейно свързан план:
І.Открита сцена;
ІІ. Паркова част;
ІІІ.Исторически информационен център, който да съчетава както насочващи
пана, така и лека постройка и макети на историческите забележителности на града.
2.Да се реновират архитектурните инсталации на двата основни входа на
града, като още от тях да започва информирането на влизащите в града за важното
му историческо значение.
3.Да възложи на кмета и общинската администрация провеждането на конкурс
за изработване на необходимия архитектурен план.
4.Прекратява дейността на временна комисия, създадена с решение №24-429/
27.07.2017г. от заседание на Общински съвет-Провадия, проведено на 27.07.2017г.
Кворум:17 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов не присъства в залата.
ж/№1387-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет съгласно заповед №2976/12.10.2017г. на кмета на община
Провадия, относно изменение на решение №24-441/27.07.2017г. на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Г-н Гигов си е подал декларация за конфликт на
интереси и не присъства в залата. Заповядайте, г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Специално по тази докладна и по други, в които става дума за строителномонтажни ремонтни дейности.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Малко сте се объркали. Говорим за автобуса „Isuzu”. След малко ще дойде
и тази докладна. Няма питания по тази докладна. Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.”
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
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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 №26 – 475
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия изменя свое Решение №24441/ 27.07.2017г. в частта на точка 4, в следния смисъл:
1.Предоставя правото на управление, стопанисване и поддръжка на моторно
превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise” с 32+1 места, с регистрационен
№В 18-47 ВР на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Градинарово, общ.Провадия,
считано от 01.09.2017г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гигов може да влезе в залата.”
Кворум:19 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов влиза в залата.
з/№1389-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на план-сметката за дейност „Чистота” за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №26 – 476
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет Провадия:
1.Приема актуализация на план-сметка за дейност “Чистота” за 2017г.,
съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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Кворум:18 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов не присъства в залата.
Има обявен конфликт на интереси по докладна записка с вх.№1390.
и/№1390-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно промяна по бюджета на община Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Заповядайте, г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Искахме нашата група да помолим, предполагам и другите колеги ще се
съгласят, понеже, не сме много технически запознати, образовани, точно в
строително-монтажни дейности, когато има докладни записки, които включват
ремонти, строителство и т.н. да има една кратка обяснителна записка, включена
към КСС /количествено-стойностните сметки/. Понеже, ние с колегите от нашата
група, отидохме на място, погледнахме за какъв ремонт става дума, но без такава
обяснителна записка на нас не ни стана ясно - Къде отива този бетон, арматура и
т.н.? Ще помолим, не като цял проект, но да има една кратка обяснителна записка
към такива строително-монтажни дейности, когато трябва да се извършват.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз искам да коментирам следния въпрос. Той касае тава, че малко не съм
наясно: Всяко учебно заведение, ако има подобен проблем дали е редно този
ремонт, при наличието на собствен бюджет, да бъде за сметка на община
Провадия? От общинския бюджет. Тъй като, доколкото виждаме от това, което се
развива тук през миналата и тази година, мисля, че училището в село Градинарово,
все пак, е получило достатъчно средства, особено, тази година. Ако не се лъжа, там
има 50 000 лв., лятото, отпуснати за подобен род дейности. Когато се е вземало
това решение, искам да попитам: В крайна сметка, недостатъчен ли е бюджетът,
собственият, на това учебно заведение? Защото, доколкото знам, практика е при
отчитането на крайния годишен финансов резултат винаги да има някакъв
преходен остатък. Тук се искат едни 9 000 лв. Няма да коментирам стойността на
ремонта. Не съм специалист в тази сфера. Там ще си изкажа мнението по този
въпрос, но би следвало, когато се отпускат такива средства, първо, да се покаже
финансовата рамка на самото учебно заведение, с което да се покаже, че то няма
възможност да направи този ремонт. Мисля, че това трябва да е определящо. Ако
то има тези възможности, да си ги прави. Това ми е въпросът: Правен ли е такъв
анализ?
Второто, което искам да кажа. Лично мое мнение. Не ангажирам никого,
защото ходих, както каза колегата, ходихме на място да се запознаем със
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ситуацията. Имам усещането, че малко театрално са свършили там нещата. Дай да
съборим това всичкото нещо. Да направим едни снимки. Да покажем тук. Като се
има предвид тук, че така е съборено това нещо, че например металната част, която
е една ограда, тук вече имам мнение, защото смея да твърдя, че имам компетенция
в тази сфера специално, тази метална ограда е стара, хубава, плътна, масивна
ограда. Никой не се е постарал предварително да я изреже, да я отдели и
впоследствие, като се направи ремонта пак да се монтира. Бутнали са го там и
всичкото са го съборили. Нагънали са го, за да се направят едни снимки, за да бъде
убеден ОбС. Нямам претенция към това, че трябва да се отпуснат средства, но ще
започнат и от други училища за подобни неща да пристигат искания в тази посока.
Основното, според мен, определящото трябва да бъде финансовата възможност, за
това задавам този въпрос. 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 общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми г-н Николов,
Принципно възприемем предложението на г-н Димов. Независимо, че има
количествено-стойностна сметка, например биха могли да обяснят - колко ще е
дълбочината на изкопа, дебелината на арматурата, вида на бетона и т.н. Такива
неща може да се впишат, за да може всеки да си направи за себе си една сметка.
Съгласен съм. По отношение на това – Какви средства следва ОбС да отпуска на
учебните заведения? Трябва да Ви кажа, че грижата ни е за сградния фонд. Той е
общинска собственост. Учебното заведение, на което е предоставен сградния фонд,
има ангажимент за оперативните разходи, текущи – осветление, отопление и
някакви текущи ремонти. Когато е основен ремонт на І ОУ и на СУ, и на ІІ ОУ, с
Ваше решение, отпускаме необходимите средства. Така е било през годините. По
отношение бюджетите на учебните заведения, искам да кажа, че на всички учебни
заведения бюджетите намаляха от гледна точка на това, че учениците намаляват.
Сигурно, между тридесет и петдесет ученика, не ги знам точно колко са, в
с.Градинарово са намалели. Ако го умножим по хиляда и седемстотин, ще видим с
колко им е намалял бюджета. Не случайно, в тази връзка МОН обмисля начин за
смяна системата на финансиране на учебните заведения. Да не зависят от брой
ученик, а да има базова сума, която да дава възможност за издръжка на учебното
заведение. Съгласен съм да се види, колко може да поеме училището и колко
общината, но задължението е на общината. Насила от техният бюджет ние не
можем да вземем, имам предвид - администрация и ОбС, защото сградите са
общинска собственост. На училището в Градинарово са дадени 20 000 лв. през тази
година. Пак казвам, на всички учебни заведения, при необходимост, отпускаме
необходимите средства. Вие, ако се върнете назад във времето, ще видите, че този
и предходния ОбС, регулярно отпускат на нашите учебни заведения за издръжка на
сградния фонд. Това ни е задължение. Няма да коментирам събарянето на оградата.
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Преценката е безопасността на децата. Впоследствие, ако оградата може да се
ползва, трябва да се отдели и колкото може да се ползва. Съгласен съм.”
Кворум:17 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Колеги, общински съветници,
Искам само да направя едно пояснение. В делегираният бюджет на учебните
заведения са предвидени по двадесет и пет лева на ученик за поддръжка на
материалната база. Това е на годишна база. В тази поддръжка влиза абсолютно
всичко. Вие можете да сметнете за училището, да речем със сто деца, лесно се
смята, колко на годишна база се пада за поддръжка. Ако се върнем малко назад,
допреди две години училищата нямаха нужда от подкрепа, защото парите, които
бяха предвидени в делегирания бюджет до известна степен стигат. От две години,
обаче се забелязва тенденция при училищата, че вече средствата, предвидени по
стандарта са недостатъчни. От една страна, най-вече, броят на децата намалява и
това се отразява в цялата финансова рамка. Оттук, от известно време, Вие сте
свидетели, ние подпомагаме съответните училища там, където има нужда. Найвероятно тази тенденция ще продължи и за вбъдеще, защото планирането на
средствата за веществена издръжка, както Ви казах, са крайно, крайно
недостатъчни, а съответно разходите за бои и всичко останало се повишават.
Училищата при тази финансова схема не могат да издържат и сами да поемат
основните ремонти. Благодаря.”
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната? 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 №26 – 477
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №16286/25.01.2017г. в следния смисъл:
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1.Одобрява увеличение на бюджета в дофин. д-ст 322„Неспециализирани
училища, без професионални гимназии“ на ВРБ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
с.Градинарово в размер на 8 000 лв.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§97-00 Дейност 998 „Резерв“ в размер на 8 000 лв.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК решение подлежи на предварително
изпълнение.
й/№1393-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за предоставяне за стопанисване,
поддръжка и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр.
Провадия
Кворум:19 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов присъства в залата.
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 общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Настоящата докладна записка е регулярна. Два пъти по две години са
сключвани договори между община Провадия и ВиК-Варна за експлоатация на
новата Пречиствателна станция. Предлагаме договор за следващ период до
реалното стартиране на ВиК Асоциацията, която ще администрира и управлява
цялата ВиК собственост на територията на област Варна. Знаете, че в регулацията
на населените места - водопроводи, канализации и помпени станции са собственост
на общината, а извън регулацията са на държавата, като цялата собственост,
съгласно действащото законодателство се предоставя на ВиК Асоциацията на
територията на областта, а ВиК Асоциацията избира оператор. На този етап
избрания оператор от ВиК Асоциацията е ВиК-Варна. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„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 №26 – 478
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 198о, ал.4 и параграф 30 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за предоставяне на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
- ВАРНА ООД, вписано в Агенция по вписвания Търговски регистър с ЕИК
103002253, правото да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и
експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр.Провадия,
реализирана по проект „Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр.
Провадия, основен ремонт на канализационен тласкател от КПС-3 до съществуваща
изливна шахта гр. Провадия, битова канализация в квартал 4, 9 и 10 в южна
промишлена зона - гр.Провадия, реконструкция на водопровод и битова канализация
по ул. Дунав от километър 42+422 до километър 42+787 на река Провадийска - гр.
Провадия, подобект укрепване на реконструкция водопровод и канализация по
ул.Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр.Провадия“ по оперативна
програма Околна среда 2007-2013 год., съфинансиран от европейския фонд за
регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейската общност чрез
продължаване срока на действие на договора от 25.09.2015г. за срок от 24 месеца.
2.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи договор с
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, вписано в Агенция по
вписвания Търговски регистър с ЕИК 103002253, за възлагане на дейностите по т. 1.
3.Настоящото решение подлежи на предварително действие по смисъла на
чл.60, ал.1 от АПК.

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев. Да, приключихме с точка докладни записки.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Наближава зимният период и следва общината да подготви едно помещение
за бездомниците. Досега ползваното такова е вътрешно отделение на болницата.
Ремонтът, който е необходим в момента да направим е хиляди лева. В тази връзка,
общината, администрацията обсъди възможността да ползваме детската градина в
с.Венчан. Там разходите ще са по-малки. Обсъдено е и с кмета на населеното
място. Въпросът е, ОбС да реши, дали с малко средства и да ги транспортираме
веднъж до с.Венчан, когато температурите станат ниски или с повече средства да
са пак тук във вътрешно отделение. Като знаете, че в момента, в който ги съберем
и настъпят ниските температури ние ги и храним. Домашният патронаж си пътува.
Реално, въпросът е в средствата за подготовка на помещението. В тази връзка
питам ОбС: Кое помещение да ползваме? Тук.”
Общинските съветници изразяват мнения от място в залата.
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Да, аз разбрах, че отговорихте – тук. Гледахме какви ли не възможности.
Реално, друго помещение няма подходящо. Нито в Младежкия дом, нито където и
да е в общинска сграда. Имам предвид да не е използвано за друго. Реално,
неизползваеми сгради имаме по селата, но са отдалечени. Факт е, както казва г-н
Николов, тук ще са близо до болницата. Ако всички смятате тук, ще извършим
необходимите действия да ги настаним тук. Ако нямате други мнения? Да, д-р
Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Моето притеснение е отношението т.е. не сме взели мнението на хората от
с.Венчан, първо. Второ, мисля си, че щом ще са необходими по-малко пари за
с.Венчан, по-разумно е да е там, но мисля за редно да попитаме хората.”
Общинските съветници изразяват мнения от място в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Ситуацията е такава, че разполагаме с много малко време, ако стане
студено. Ако повечето смятат от Вас, че е тук. Ще извършим ремонта тук, а
сградата в с.Венчан ще е резервна, ако нещо стане.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към четвърта точка - Изказвания, питания и отговори на
питания на общински съветници.”
Четвърта точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Филев-кмет на община Провадия за отговор на
въпроси, зададени от общинските съветници Диан Парушев Николов и Дамян
Ташев Неделчев на заседание на ОбС Провадия, проведено на 28.09.2017г.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До
Г-н Дамян Неделчев-общински съветник
Относно: Питане, свързано с дейността на Художествената галерия в
гр.Провадия, праисторическото селище в Солницата и историческите
забележителности в землището на с.Добрина
Уважаеми г-н Неделчев,
В отговор на Вашите питания, отправени на заседанието на Общински съвет
Провадия на 28.09.2017г., относно дейността на Художествената галерия в
гр.Провадия и историческите забележителности в землището на с.Добрина, Ви
уведомявам за следното:
1.Художествената галерия в гр.Провадия, е неразделна част от Историческия
музей в Провадия.Тя отваря врати през 1967г. От 1971г. разполага със
самостоятелна сграда. Днес галерията притежава над 500 картини, графики,
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скулптури и пластики. Работното време на Художествената галерия е от 8:30 до
17:30 часа от понеделник до петък. В нея са представени движими паметници на
културата - картини, графики и скулптури, които са част от културноисторическото наследство на Провадия и България. Част от фонда на галерията е
музейната сбирка, посветена на композитора Светослав Обретенов, чийто фонд
разполага с над 1100 предмета. Експозицията в Художествената галерия е
постоянна и бива променяна при гостуващи изложби /от страната и от учебни и
културни институции в общината/, които се правят всяка година. Много често тя е
домакин на културни и образователни събития в нашия град - Коледна
работилница, Международната нощ на музеите и др. През последните три години в
галерията гостуваха със свои творби двама художници: Стела Кенфилд с изложба
под надслов „Живот мой многоцветен.”; Атанас Стойчев - художник-маринист, с
изложба под надслов „С дъх на море“. Експонирани бяха две изложби на гоблени,
изработени от провадийските жени, под надслов „Картини с игла и конец”, две
пътуващи изложби на снимки под мотото „Благотворителността през обектива”.
Великденска изложба от рисунки на децата от Школата по изкуствата в
побратимения на Провадия украински град Рени и др. На витрината на
Художествената галерия периодично се експонират изложби от рисунки и изделия
на деца и ученици от община Провадия. На първи ноември, тази година, предстои
да бъде открита гостуваща изложба.
През 2016г. и 2017г. бяха предприети редица ремонтни дейности в
Художествената галерия - нови стени, окачен таван, специфично професионално
осветление, съвременни окачвачи за картини, мултимедии в двете зали, ремонт на
ВиК инсталация.
2.През последните десет години обогатяването на фонда на Художествената
галерия се осъществява основно чрез дарения. Историческият музей е
второстепенен разпоредител с бюджетен кредит и при подготовката на бюджета си
за 2018 г. би могъл да предвиди средства за закупуването на нови картини, ако има
такава финансова възможност.
3.Основните посетители на Художествената галерия са ученици от община
Провадия и гости на града. При организиране на различните изложби и културни
събития се наблюдава нарастване на потока от посетители - предимно жителите на
Провадия. Обновяването на сградата на галерията, гостуващите изложби и
провеждането на културни и образователни събития са начините, чрез които се
стремим да увеличим потока от посетители.
4.Няма пречка художествена галерия от друг град да гостува с изложба в
нашата Художествена галерия. Времето и продължителността на гостуващата
изложба се определят с договор между ръководството на Историческия музей и
гостуващата галерия.
5.Проучването на „Праисторически солодобивен и градски център
„Провадия-Солницата“ от археологическия екип под ръководството на проф.Васил
Николов продължава вече 13 години. Резултатите са изключително интересни и по
тази причина, всяка година, в края на археологическия сезон, се обявява „Ден на
отворените врати на археологическия обект Провадия-Солницата“. Това се налага
поради факта, че обектът се намира на територията на „Провадсол ЕАД” и
достьпьт до него е ограничен. През септември тази година в Деня на отворените
врати обектът бе посетен от над 1300 души. „Праисторически солодобивен и
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градски център „Провадия-Солницата“ има отделна подрубрика на електронната
страница на Исторически музей Провадия. Изработени са дипляни, флаери и други
рекламни материали за посетителите.
Ръководството на Община Провадия, съвместно с ръководството на
„Провадсол ЕАД“ имат споразумение за ограждане на археологическия обект с
една алея и извеждането на тази двуметрова алея извън територията на
предприятието. Изходът на алеята ще води до парцел, който е общинска
собственост, отстоящ южно от Провадсол в посока с.Бозвелийско. Имаме
уверението на ръководството на „Провадсол ЕАД” да изградят алеята за собствена
сметка, като се съобразят, че там има много тяхна техническа инфраструктура.
Имаме тяхното съгласие и за водоснабдяване на общинския парцел, защото там
няма водоснабдяване. В момента се извършва ремонт на третокласния път, който
води към общинския парцел. Съгласували сме с Областно пътно управление да
бъде оставен подход към парцела. След като приключи ремонта, имаме
ангажимент да изработим подробния устройствен план и условно да посочим къде
ще бъде Информационния център, паркинга и мястото за освежаване,
преместваемите обекти и заведение за хранене.
6.В Исторически музей Провадия има информация за двете могили,
намиращи се на изхода на с.Добрина в посока с.Манастир. Те са картотекирани
като недвижими паметници на културата от национално значение и са включени в
Археологическата карта на България. Не е необходимо придвижване на процедура
за археологически проучвания на могилите.
Това е съгласувано с директора на музея в Провадия.
Ще отговоря и на г-н Николов.
До
Г-н Диан Николов-общински съветник
Уважаеми г-н Николов,
В отговор на Вашите питания, отправени на заседанието на Общински съвет
Провадия на 28.09.2017г., относно събиране на средства от родителите на деца и
ученици, Ви уведомявам за следното:
1.В началото на учебната 2017/2018 година изпратихме до всички учебни и
детски заведения писмото на Министъра на образованието и науката г-н Красимир
Вълчев, с изх.№9107-221/11.09.2017г., относно събирането на средства от
родителите на децата и учениците за консумативи, материали, подобряване на
материалната база и други текущи разходи. С писмото на министър Вълчев са
запознати служителите на учебните и детски заведения в общината. В ДГ
„Снежанка“ Провадия родителите на децата са запознати с писмото на министър
Вълчев на родителски срещи.
2.От предоставената от директорите на детските градини в Община Провадия
информация е видно, че не се събират задължителни финансови средства за
материали, консумативи, подобряване на материалната база и ремонтни дейности.
По свое желание, някои от родителските активи, избрани от всички родители в
групата, събират средства за закупуване на учебни помагала и книжки. Средствата
се събират от родител и той се отчита пред родителския актив с касов бон. На
родителите е разяснено на родителските срещи, че детската градина може да
приема финансови средства и материали само под формата на дарения, като се
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спазва утвърдената за това процедура: изразяване волята на дарителя, сключване
на договор за дарение, вписване в Книгата на даренията, издаване на свидетелство
за дарение, ако дарението е материален актив – заприхождаване, съгласно Закона
за счетоводството. Някои родители, които имат по-специални изисквания, по свое
желание носят в детските градини хигиенни материали /тоалетна хартия, мокри
кърпички, салфетки/.
Представено е и становище на Обществения съвет към ДГ „Пролет“
Провадия, в което се декларира, че „различните инициативи на родителите се
реализират, без значение на материалния им израз, по тяхно усмотрение и без
каквато и да било насоченост и внушения от страна на ръководството,
педагогическия и непедагогически персонал на градината.
Отговорът на втория въпрос е относно:
Изграждане на повдигната пешеходна пътека на ул. „Дунав“ срещу ул.
„Васил Коларов”.
Уважаеми г-н Николов,
Изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и неравности по улици и
пътища е регламентирано в Закона за движение по пътищата. Съгласно чл.3 ал.1
лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата
маркировка и сигнализация, съгласно Закона за движение по пътищата.
На кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Васил Коларов“ ще се извърши
съвместен оглед с РПУ Провадия. След тяхно положително становище ще се
заложат средства за ремонт на пътна и улична мрежа в бюджет 2018 г. и ще се
проведе процедура за избор на изпълнител. Благодаря.”
Кворум:17 Общинските съветници Хюсни Осман Адем и Елина Георгиева
Димитрова не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Обръщам се, по-скоро, към съставителя на тази докладна отколкото към Вас.
Вие сте я подписали, но предполагам, че не сте я съставили Вие. Това, което ми се
отговаря в момента не е отговор на моя въпрос. Какво имам предвид? В началото на
отговора е казано, че е представена заповедта на министъра към всички учебни
заведения, с която да бъдат запознати родителите. Да. Предполагам, че е така. Аз не
го оспорвам това нещо. Тук, по-скоро, въпросът ми беше: Каква е инициативата на
общинска администрация? Какво е становището на ръководството на общинска
администрация, относно този вид дейности? Има кметове на общини, които освен, че
са запознали съответните учебни заведения с тази заповед на министъра, но
кметовете са издали и изрична собствена заповед, с която забраняват такъв род
дейност. Естествено, предполагам, че могат да си го позволят, но това е направено и
това е израз на отношението на общинска администрация по този въпрос. Защото
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този въпрос, почти всяка година, се поставя и той си продължава така. Никъде не съм
цитирал средства за подобряване на материална база и за други ремонтни дейности.
Основно говорих за консумативи, кърпички, листа формат А3, който късат на четири,
за да дадат на децата да рисуват. За такива дреболии става въпрос. Казвам, че това не
е моят отговор, който очаквам, защото аз не съм оспорил и за момент законността на
тези действия. Никога не съм казал, че тук е направено нещо противозаконно, извън
рамките на нормативите и т.н. Тук е написано, цитирам „По свое желание някои от
родителските активи, избрани от всички родители в групата, събират средства за
закупуване на учебни помагала и книжки.” Някои. Означава, че едва ли не масово
това не се прави, но единични случаи има, в които някои родителски активи, които
напрактика никой не им е повлиял и са решили да събират нещичко. Много моля,
когато се задават въпросите да се запише какъв е въпросът и какво е в същността на
питането. Пак ще повторя. Не съм оспорил и за момент, че се прави нарушение. Но
нещата се правят под въздействието, за да разберете какво съм искал да попитам.
Въпросът е: Дали се прави доброволно или доброзорно? Ето, това ми е въпросът.
Тази позиция, просто, не я приемам. Казвам, исках просто да се потърси начин, тези
неща да се ограничат по всякакъв начин. Стига, обаче, това да е мнението на
общинска администрация. Защото, казвам, че тя в момента не е изразила
категоричното си мнение. Пак Ви моля, когато задаваме конкретен въпрос да
получаваме конкретен отговор. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Категоричното мнение, моето като кмет и на администрацията, и указанията,
които са дадени на директорите на детските градини, защото на директорите на
учебни заведения инспекторатът дава такива указания, да не събират такива
материали. Сега, те вътрешно, всеки един директор може да издаде такава заповед в
учебното заведение. Те са на делегиран бюджет и са самостоятелни, като
административна единица - детските градини. При нас писма ли са или декларации?
При нас са писма от директорите на учебни заведения, че не се събират такива
материали. По отношение действията на министъра. Министърът е изпратил писмо
до нас, а не заповед и ние също изпратихме писмо. Аз и предният път Ви казах, че
съм против тази практика. Ако има законова възможност, бих издал и заповед.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Все пак, аз ще помоля Вас, като представител на общинска администрация
малко повече да се контролира този въпрос, защото, например и аз, ако се хващам за
нормативните неща, бих запитал следното. Тук цитирам „Някои родители, които
имат по-специални изисквания, по свое желание носят в детските градини хигиенни
материали /тоалетна хартия, мокри кърпички, салфетки/.” То е същата работа да
започнат да внасят храна. Кой контролира този въпрос? Може ли тези материали,
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например да бъдат заразени с нещо? Откъде са добити? Откъде са купени? Задавам
конкретен въпрос, ако ще се хващаме за това нещо. Да, специални са.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов,
Аз смятам, че няма да постигнем никакъв консенсус по този въпрос, тъй като
това, което се дава е с договор за дарение. Никой не може да се задължи да не дарява
на дадено училище. Това са някакви вътрешни правила.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гичев,
Вие сте юрист. Аз го разбирам.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, юрист съм и затова го казвам.”
Изказване на Диан Николов
„Секунда, да се изслушваме само. Репликирах Ви, защото, ако ние, като
общински съветници, не довеждаме някои сигнали на обществеността и не вземаме
отношение по тях, и не ги дискутираме, те ще продължават съвсем. Аз знам, че това
нещо, пак казвам, аз също съм човек на години и знам, че това нещо няма как да бъде
избегнато. Ето, тук е обяснено, че всичко е законно. Аз съм го признал това нещо.
Въпросът е с това, което коментираме да се поставят въпросите и по малко, по малко
да се ограничават нещата. Ето, г-н Филев, изрази, човека мнението си. Категоричното
си мнение, като също каза, че това е процес, който не може да се спре, но по принцип
може да се въздейства, за да не се минават някакви граници.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„За да не разводняваме повече въпроса, аз ще предоставя на г-н Николов
оригиналите на документите, да се запознае с тях. Това, което съм изпратил до
учебните заведения и отговорите на директорите и обществените съвети. Нямаме
копия, но копия бихме му направили веднага.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев иска думата.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н кмет,
Колеги, общински съветници,
Мога да коментирам частта, която засяга училищата, защото при детските
градини е малко по-специфично. Но, ако родителя даде едно пакетче носни кърпички
на детето. Какво ще стане? Учителят ще каже: Носните кърпички до тук. Ще влизаш
без мокри кърпички. Този процес е двустранен и не можем да сложим една рязка
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граница. С какво детето ще влиза в училище или няма да влиза? Мога да Ви дам
следния пример. Във всички стаи в гимназията има диспенсъри за минерална вода.
Съответно родителите в паралелките, които искат, събират пари помежду си и
купуват минерална вода за децата. Това дарение ли е или не е? Родителите
преценяват, че е по-добре детето да има постоянен достъп до минерална вода и
предоставят тази възможност на децата. Трябва ли директорът да каже – не? Всяко
дете ще се спасява само или няма да носи. Не може всичко да сложим в една рамка и
да въведем единни изисквания. Същото е за учебните помагала. Държавата осигурява
безплатни учебници и оттам нататък родителите осигуряват учебните помагала.
Трябва ли да се закупуват учебни помагала или не трябва? По какъв начин да стане?
Защото на пазара, да речем, за първи клас има десет варианта на учебно помагало. От
едно издателство има два, три варианта. Когато това нещо не стане с помощта на
учебното заведение едното дете ще има една тетрадка, учебно помагало, другото дете
ще има друга тетрадка учебно помагало. Съответно не може да се работи в
паралелката. Учебните помагала трябва да бъдат почти еднакви за всички, защото
първа задача си е първа задача. Когато кажем на детето отворете на страница еди-коя
си, задача втора. Да е ясно по коя задача работят децата. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте. По този въпрос ли? Не. Г-н Неделчев, Вие ли искахте
да вземете думата? По този въпрос. Щом няма други по отговорите на питанията
давам думата за нови питания и изказвания. Аз попитах по този въпрос ли? По Вашия
отговор на въпрос, извинявайте. Заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Първо, искам да изразя искрените си благодарности към общинската
администрация и към основния отговарящ за последните довършителни работи по
паметника на загиналите във войните. Искам да помоля при предстоящото планиране
на централния площад да се предвиди алея, свързваща паметника с основното трасе
на движението.Защото си спомняме какво беше доскоро. Една градинка пред
паметника. Кой, къде застава? Сега е съвсем друго. Благодаря.
По отношение на отговора, който Вие ми дадохте, искам да направя следното
разсъждение. Единственото направление на икономиката, на което можем да
въздействаме в някаква степен е културния и исторически туризъм. Затова мисля, че е
резонно да имаме план, който да посочва сроковете, в които ще бъдат изпълнени тези
намерения. Говоря затова, което сте отговорили и вече прочетохте по отношение на
Солницата. Това ми беше отговора. Може ли да поставя ново питане?
Питането ми е: Какво е отношението на общинската администрация към
недовършената сграда на І ОУ? Сигурно си спомняте, когато трябваше да решаваме
как да се разпределят помещенията между „Цар Симеон Велики” и І ОУ „Христо
Смирненски”, една от учителките, според мен, абсолютно основателно, отправи остра
критика към общината, към ОбС, към общинска администрация, как да кажа, за вида,
в който е състоянието, в което се намира сградата. Това ми е единият въпрос.
Във връзка с едно мое предложение на предишната сесия искам искрено да се
извиня за използваното от мен словосъчетание „селски кметове” по отношение на
кметовете на селата. Но искам отново да обърна внимание за липсата на каквито и да
било изказвания на заседанията на ОбС от тяхна страна. В настоящият ОбС няма
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общински съветници от селата, което би могло да бъде тълкувано много превратно.
Затова искам да напомня,че заседанията на ОбС са най-пълноценното функциониране
на демокрацията. Дано всички да я разбираме по един и същ начин.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте. Нови питания и изказвания.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Имам едно питане за сградата на Младежкия дом. Както знаете, там се
помещават - ПП „ГЕРБ”, има офис, Патриотичен фронт, ПП „Атака”, от чистотата
има служители, както и по време на избори там се откриват секции. Въпросът ми е
следния: Каква е възможността да се отделят средства или да се предвидят в следващ
бюджет за някакъв ремонт, съвсем козметичен, на санитарните помещения?
Например на едно от санитарните помещения. Да се отремонтират, да се сменят
крушки, да се приведе самата сграда във вид, който позволява тя да се използва малко
по-нормално.Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания на общински съветници? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Аз ще бъда по-скромен. Въпросът ми е: Не, дали ще бъде направено, а дали Ви
харесва състоянието на града в момента? Имам предвид вечер осветеността. В
момента сме в сезон, в който тъмната част на денонощието е по-голямата част. Не
знам ръководството на община Провадия дали вечер излиза из града да се разхожда,
но за знайните и незнайни улички няма да говоря. Говоря за главната улица. Главната
улица в частта от църквата до центъра. Улица ”Цар Освободител” или ул.”Георги
Димитров”? Не знам как се води. Улица ”Цар Освободител”, точно така – тъмница.
Съседната уличка „Камчия”, като се отбиете, цялата до ж.п. линията – тъмна. Не е
една крушка да не свети или две. Цялата улица. Пешеходни пътеки. Да, има
светлинни знаци, които сигнализират, но направете си труда да пътувате например за
изхода на града за Варна. В далечината се вижда един мигащ знак и е тъмница. Дори
пешеходната пътека не е осветена. Не би следвало да е молба. То това за Вас би
трябвало да е задължение, но въпросът ми беше точно такъв: Дали Ви харесва това
състояние, а не дали ще го направите? Защото виждате аз спрях да вземам думата,
защото не виждам смисъл да се поставят въпроси и след това да не се случва нищо.
Помолих в началото на туристическия сезон да се поставят няколко кошчета в
частта от гробищата до паркинга горе до стълбите на калето. Дотам са шестстотин
метра. През сто метра – това са шест кошчета. Помолих да се смени гредата, която е
толкова компрометирана на вишката, която е на центъра. Да не казвам всеки ден през
ден минавам покрай нея. Преди седмица или две забелязах, че има сложена табелка
„Не ползвайте съоръжението, защото е опасно.” Може би и да сте го сложили и порано. Преди седмица аз забелязах тази табелка. Това са четири греди. Не е толкова
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скъп ремонта на това съоръжение, въпреки че туристическият сезон свърши. Това ми
е въпросът: Дали Ви харесва състоянието? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Само допълнение към изказването на колегата Илиев. Има сигнали на
граждани, че централната част на града около джамията осветлението също не работи
вечер. Действително има такива сигнали. Ако може, да се вземат мерки по този
въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
По отношение на осветлението. Община Провадия, освен, че работи в двадесет
и четири населени места и в града с три ел.техници и две вишки, собствени, е наела и
външна фирма за подмяна на авариралите осветители, но поддържаните осветители
са не по-малко от пет хиляди. Аварират много често по различни причини. Никога не
сме спирали да ремонтираме уличното осветление. То е важно. По отношение на тази
част от градския площад. Тя е аварирала от повече от дванадесет години. Там за да
възстановим уличното осветление трябва да развалим градския площад и подземно да
прекараме. Иначе много е лесно да пуснем въздушно, но ще бъде много грозно и
опасно. Как ли не сме мислили тези няколко стълба, които са в тази част на градския
площад около джамията, пред бившата Първа инвестиционна банка и откъм съда да
се възстанови осветлението, но без развалянето на градския площад няма как да
стане. Ако кажете да пуснем въздушно на тази височина кабел, веднага ще го
направим и ще възстановим осветлението.
По отношение на крепостта „Овеч”. Ние сме дали необходимите указания на
музея. Управлението й е предоставено на музея. Приходите отиват в музея и
съответно те се грижат и за инфраструктурата, да го кажем. По отношение на
мостовото съоръжение и вишката. При извършване на ремонти са необходими
конструктивни анализи на проектанти. Знаете, че без значение какъв основен ремонт,
особено, ако е носеща греда, трябва да имаме и заключение. Ще се обърна към
директора на музея да бъдат извършени необходимите действия. Но оттук нататък
мостовото съоръжение и вишката трябва да се поддържат всяка година. Мостовото
съоръжение, което е основното, по което се движат хората, състоянието му пролетта
беше едно, в момента е пак влошено. Всяка година трябва да извършваме ремонт.
През 2007 г. е изградено. Десет години са минали. Дърво е, така че ще се заделят
необходимите средства. Ако музеят ги няма, ще ги предоставим от общинския
бюджет с Ваше решение съответно и действията ще бъдат извършени.
За уличното осветление, пак искам да кажа. Наехме и външна фирма и ще
продължим да работим. Но не са малко авариралите осветителни тела. На външната
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фирма, около седемстотин осветителя ли бяхме дали? Да. Имайте предвид, че
сигурно има от шест, седем месеца, искания на граждани за рязане на клони. Ние за
това използваме пак вишките и служителите, които се занимават с уличното
осветление. И да назначим допълнително хора, вишките са две. Другият вариант е и
тези дървета, които се нуждаят от подкастряне или изцяло изрязване да ги възложим
на външна фирма, както възложихме ул.”Цар Освободител” и ул.”Св.Св.Кирил и
Методий” в частта до „Генерал Манзей”. За парка в Ловен дол и Автогара ще го
възложим на външна фирма изрязването на клоните. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Само да допълня. Подсетихте ме. Изрязването на клони в парк Ловен дом.
Парк Ловен дом също целият парк е без осветление т.е. правихте ремонт, слагахте
съоръжения, люлки и това предполага разрушаване на тези съоръжения. Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев
„Имам една молба към Вас, г-н Филев,
При мен постъпиха сигнали, а и аз съм потърпевш от фирма „Технокар”, която
обслужва чистотата на града. Камионът, който изхвърля контейнерите. Наскоро
направихме ул.”Дунав” еднопосочна. Камионът се движи в обратна посока. Имам
сигнали, че на няколко пъти е щял да предизвика катастрофа. Миналата неделя мен
също щеше да ме удари с колата. Звъннах на отговорника на фирмата. Той ми каза, че
тяхната транспортна схема е по този ред и могат да нарушават движението, тъй като
самият обход на тази улица не позволявал да бъде извършен по друг начин. Да, със
служебната. Ще помоля да проведете разговори, ако трябва да си променят начина на
транспортиране и самият обход на тези улици. Говоря също и за другата улица, не я
знам точно коя е, до ІІ ОУ „Иван Вазов”. По същия начин.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Ще дадем указания, освен на полицията, и на сметопочистващата фирма, да
спазва правилника за движение. Иначе полицията държат под контрол
новоизградената схема около ІІ ОУ и по ул.”Дунав”.
За осветлението на парк Ловен дом сме в процедура за доставка на
осветителите и на кабелите. Само искам да уведомя от трибуната гражданите на
община Провадия, че ремонтът за трети път на осветлението по Еко пътеката ще го
извършим на пролет. Пак е унищожено.”
Пета точка-Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, заповядайте.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Г-н Гичев, чухме, че имате нова кола. Нова служебна кола.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да.”
24

Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Честито.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Тя не е моя. Тя е на Общинския съвет. Да. Служебна на Общинския съвет.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„И все пак, на Вас Честито и на Общинския съвет.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Ще го приема от името на Общинския съвет.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Да разведрим в началото, защото няма да стане приятно много нататък.
Уважаеми дами и господа,
Аз така с усмивка започвам. Надявам се, че така ще завършим.
В последно време в България постоянно чуваме за скандали тип
шуробаджанащина, батко и братко, тип - искаш война, кой на кого е клакьор и т.н. За
съжаление, от тази най-висока трибуна в община Провадия, днес, аз ще се опитам да
разтворя една шифрограма на провадийската действителност, която, честно казано, за
мен, се оказа много по-жалка от това, което се чува. Ще започна от частния случай,
ще отправя една молба до кмета, ще отправя един призив към група общински
съветници, още от сега мога да кажа, че към групата общински съветници от ГЕРБ,
много въпроси и един ултиматум.
Първо, да сложим картите на масата. Г-н Филев, как общински активи и ги
изброявам, преди малко Вие самия ги споменахте, предполагам, че съвсем случайно
или пък може би администрацията са Ви казали, от какво се интересуваме, та така:
Как общински активи, пътни превозни средства - вишка, гориво, помощни средства,
като резачни машини, административен капацитет, работници на общината и т.н.,
успяхте да впрегнете по молба на Таня и Тончо Стоеви?
Винаги от тази трибуна съм казвала всичко и директно, което мисля. Отправям
съвсем честно към Вас този въпрос. Така, Таня и Тончо Стоеви. Вторият от тях, бивш
общински съветник от ГЕРБ, а първият заемащ височайш пост в местното
ръководство на ГЕРБ. Да влязат в чужд имот, без молба на собственика, да кастрят
клони, става въпрос за общинските активи, впоследствие, на което, впоследствие на
един единствен от общината, от което до дъно са изсечени шест дървета и един орех.
Ще повторя - орех. Безспорно се оказа, че същите лица от ГЕРБ са имали разрешение.
Дотук сме направили едно леко разследване. Същите лица от ГЕРБ са имали
разрешение за сеч на клони в техния имот, а не в съседния. Като между двата съседни
имота, имота на Стоеви и съседния имот, има ограда. Въпросът ми е: Как става в
Провадия и в община Провадия кастренето на клони на дървета на частни лица? По
молба на частни лица. Може ли един друг случаен гражданин да си пусне молба и да
заплати кастрене на дърво, като посочва в молбата, че става въпрос за негов имот, и
като му дойде вишката на крака, общинската, забележете, молбоподателят да посочи
с пръст дървета от съседните имоти и да каже: Вижте сега, макар да виждате ограда,
трябва да минете в другия имот, оттатък оградната мрежа на имота ми, който съм
посочил в молбата, и да кастрите дърветата там. И да продължи. То има оградна
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мрежа, ама границата на имота ми е друга. Той го казва това. Оградата сочи друго. Не
е тази, която виждате с очите си, просто минете и сечете там, защото аз Ви казвам.
Директно аз ще отговоря. Това за Иван, Хасан, Драган, които са едни обикновени
хора, няма как да стане. Да кажа, че тази ситуация, за която питам, как се е случила, е
станала на 10.10.2017г. в село Тутраканци. И подалите молба са, както казах, същото
семейство. Как е станало, Вие г-н кмете, ще кажете? Два общински камиона. Нали,
забавно стана. Два общински камиона на място имало и може да попитате
служителите си: Как е разрушена не междусъседската ограда между двата имота, а
оградата откъм пътя? И веднага посочвам човек, който очевидци са разпознали, като
служител на общината – шофьор Марин от Храброво. Аз не го познавам.
Вторият въпрос. Как става в община Провадия сеченето от дъно на дървета?
Това е следващият въпрос. А как става сеченето на орех? Не е ли нужно експерт,
разрешение, някаква молба, заповед на кмета, на някой друг? Или, тук вече чувам
отговора, но аз съм го засегнала г-н Парушев, не се притеснявайте. Не, тя е подадена
по принцип. Но това са ми принципните въпроси. Как става? Така. Или на този, който
има протекции въобще не са му нужни тези заповеди и разрешение. Има ли еднакви
правила в тази община, г-н кмет, за всички? Вие, кмете, аз знам, че ще ми отговорите.
Но сега искам да отправя една молба към Вас. Молбата ми е да наложите глоба на
лицето, изсякло дърветата, ако разрешение е нямало. А досега няма как да има
разрешение за изсичане на дървета в чужд имот. Дали същото лице, което е изсякло
дърветата е платило или не на физическо или юридическо лице да дойде и да
извърши фактическото изрязване отдъно, защото то не притежава тази специална
апаратура-машина за рязане. Лично мен не ме интересува. Ясни са кои са
поръчителите да бъде изсечен ореха. Просто, ако съществува, че са платили на такава
фирма, те си изпълняват поръчката по договора. Естествено, ако нямат протекции,
Вие ще наложите санкция за убития орех? Надявам се. Убитият орех и другите
дървета.
Аз да кажа и моите съмнения. Преди малко споменах скандалите в страната с
шуробаджанащината. Тук в Провадия, според мен, е по-зле. Даже, не е нужно да са ти
роднини. Тук няма шуробаджанащина, което е похвално. Тук има партийни карти и
отношения на общински служители на някои ръководни кадри към носители на
такава карта „партийна карта”. Има отношение - Дай да му свършим сега на човека
работата. Тава тук е много важно и никой от община Провадия не може да го отрече.
Изхождайки от това и представяйки си Стоеви, ходещи с ореола на ГЕРБ, край
междусъседската ограда, сочейки с пръст дървета в съседния имот, с жест – това е
моето, си задавам въпроса: Е ли възможно, г-н кмет, тази администрация да беше
впрегната в тази ситуация, довела до изсичането на един орех, само заради
„партийната карта” на ГЕРБ на Стоеви и желание някой да свърши услуга ей така за
жеста. Те жестовете съм чувала, че се връщат.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Г-н Гичев, не става дума за Вас. Сега ще приключа. Действително, за съседния
имот на Стоеви има съдебно дело между владелец, заветник и представящ се за
наследник. Но семейство Стоеви, от сега да Ви кажа, не са участници в съдебния
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спор. И въпросът е : Общината ли иззе функциите на съда? Ако въобще, както преди
малко чух, че г-н Парушев каза, че границата е друга и т.н., въпреки съществуващата
ограда. Общината ли иззе функциите на съда? Ако г-жа Стоева имаше някакви
претенции, защо не ги отнесе, за да стане четвърти човек влязал, четвърти вид човек,
влязъл в това съдебно дело. Питам дали общината е взела функциите на съда?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, гражданскоправни спорове не са от значение за община
Провадия. Има си компетентни органи, които ще вземат становище, нали? Ние не
можем да вземем становище.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Тук не е нужно, очевидно, да си роднина на големец, а единствено носител на
партийни активи, за да влезеш в странна коалиция между ГЕРБ и БСП, която
наблюдавахме преди 2015г.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Отделно от това искам да ми отговорите. Те са го спрели, за да не се чува
навън. Няма проблем.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Пусни звука.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„През октомври миналата година на главния път срещу църквата на кв.”Север”
бе направен подход. Там е изрязано от дъно едно дърво. Искам да знам за там има ли
издадено разрешение за сечене от дъно? По молба на чие лице е разрешено? Колко
пари са заплатени? Къде са засети дърветата, които трябва да компенсират това
изсечено дърво? Просто, не искам да си представя, че са замесени същите лица. Не
искам да си го представя. От същият кръг.
Призивът ми към групата общински съветници от ГЕРБ е. Ако действително
пъпната връв между БСП и ГЕРБ от 2015г. е прекъсната, преди малко споменахме
какво имам предвид, да изпълните едно дадено на двадесети март, дадено от Вас,
обещание. Спомняте ли си ? На двадесети март предизборно организирахте, в тази
зала, среща дискусия за болницата и баните. На тази трибуна беше г-н Димов.
Останалите бяхте в залата, предполагам. С г-н Гочев какво Ви свързва?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„И аз бях тук.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Да, и аз бях тук. Ставаше въпрос за баните и болницата. Така. И аз тогава, ако
си спомняте, попитах, дали е възможно, след като дойдохме до темата за болницата,
да изкарате наяве програмата за управление на управителя на болницата, който е
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бивш депутат от ГЕРБ. Така ли беше? С която същият е спечелил конкурса. Конкурс,
в който председател на конкурсната комисия беше г-н Габровски. За която програма,
до настоящия момент, винаги ни е бил отказван достъп. Отговорът от тази трибуна
беше, че „Ако има такава програма, ще я вземем”. Това го цитирам. „И ще я направим
достояние на гражданите.” Аз тогава веднага реагирах и призовах г-н Габровски, ако
въобще е нямало такава програма, защото това беше условието, ако е има такава
програма, ще я дадем. Веднага призовах г-н Габровски, ако е нямало такава програма,
да каже, понеже той е бил председател на комисията. И отговорът пак беше, че тази
програма ще бъде взета и тя ще стане достояние. Призивът ми е. Аз разбирам, че Вие
си мислите, че това е някаква атака срещу ГЕРБ, с това, което е станало с изсичането
на дърветата. Ние с г-н Димов си го казахме едно към едно. Той ми го каза. Аз винаги
съм излизала. За мен няма значение дали ГЕРБ или БСП, просто искам да. Ивайло,
така е. За теб имало ли е някога значение, кой е сгафил? Кой е сгафил? Когато се
използват общински активи, когато отиде вишка и влезе в чужд имот, защото, ако
беше г-н Филев или, ако беше М.Драгнева си вкарала общинската вишка в имота, Вие
щяхте да сте първи. Сега, защо да не го кажем за някой, който е от ГЕРБ? Ами
тогава? Това ми е. Просто, аз питам - каква е зависимостта? Каква е нуждата ГЕРБ?
Например БСП – кметът, без да има някакво разрешение. Нали, задала съм си
коректно всички въпроси и смятам, че ще ми отговорите. Да се върнем. Това е
общото. Може ли малко. Тази програма от март, от двадесети март, сега сме
октомври, дотук няма никаква яснота тази програма искали ли сте я, въобще
направили ли сте си труда да изпълните това Ваше обещание? И не ми е ясно дали е
било само предизборно обещание и Ви моля. Просто Ви моля, защото един ден това
нещо ще бъде изкарано наяве. Моля Ви сега да го направите. Ако естествено, ако
естествено, нямате някакви вътрешни договорки, както започнах в самото начало.
Ако нямате, на двадесети март сте го обещали, ще го направите. И ще Ви кажа, че ако
не сте в някакви вътрешни зависимости, какъв е Вашият полезен ход? От
изпълнението на това Ваше обещание, може да беше предизвикано от мен, но беше
Ваше обещание. Изпълнението на това обещание, първо, искам да Ви попитам: Как
смятате да упражнявате контрол дали самият кмет, на който сте му в опозиция,
упражнява контрол за изпълнение на програмата, след като Вие още не сте я взели?
Как смятате да. Ако сте в действителност в опозиция, как смятате да упражнявате
контрол дали той контролира? Второ, ще докажете, че не давате напразни обещания,
предизборни. Трето, Вие сте общински съветници. Не искате ли сами да знаете.
Самите Вие, в качеството Ви на общински съветници, като в качеството Ви на
общински съветници от ГЕРБ: Какво пише година по година в тази програма? Как
смятаме тази болница да я стабилизираме? И приключвам с общото. Беше частният
случай, този е общият. Не знам. Докажете, че нямате връзка. Докажете. Така. Призив
и сега стигаме до ултиматума.
Казах, че ще започнем весело, може би и ще завърши весело.Ултиматумът няма
нищо общо нито с едната голяма. Ами, вижте какво, аз.”
Общинските съветници коментират от мястото си в залата.
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Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Да. Да взема да му отговоря ли на Димов? Или не. Добре. Щом не искате.
Добре. Няма да Ви отговарям.”
Общинските съветници коментират от мястото си в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, без полемики и спорове. Нека да се изслушваме.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Така, тази седмица излезе една новина в „Банкер”, преписано от други
сайтове, че община Провадия ще дава на концесия минералната вода и то за
бутилиране. Оттук заявявам, че този Общински съвет или кмета на община, ако
отдадат на концесия минералната вода на Провадия за бутилиране, без да бъде
направен опит за възстановяване на минерални бани, без да бъде подадено поне едно
проектно предложение по евро проекти или друго финансиране за възстановяване на
минерални бани в смисъла, в който го разбират провадийци под каквато си искате
Вие форма – дали, като спа център, дали като балнеолечение или санаториум. Ако
тази вода се направи опит да бъде отдадена на концесия за бутилиране за срок, за
голям срок от пет, десет, петнадесет, двадесет години, без да бъде направен такъв
опит, тя ще бъде защитена с всички средства, включително и с кръв. Не съм казала на
кого. Гарантирам Ви, че не е заплаха и не е Вашата. Понякога, когато гражданите
нямат избор.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Милчев иска да вземе думата. Заповядайте, г-н Милчев. Заповядайте, г-н
Николов.”
Изказване на Петър Милчев
„Благодаря. Сега, този микрофон работи ли? Аз, като не мога да говоря, какво
да правим? Чувате ли ме? Сега, имам едно поръчение от гражданите, които са вън по
пейките, по парка и не само днес, а и в други дни. Това, днешното събиране или
сесия, ме наведе на мисълта да си изпълня задълженията към тях, които казваха някой бил казал, че може да се предава това, сесията, безплатно. Той гарантира за
това. Аз си спомням в тази зала на сесията, като някой предложи това и един мой
приятел и познат, каза, бил е малко футболист, Митко Тунчев, да ни се смеят хората
ли, ако това стане. Извинявай, ако съм сбъркал. Извинявай, Митко, извинявай. Чакай
сега. Ние сме на състезание сега.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Милчев, имате ли конкретен въпрос? Да, заповядайте.”
Изказване на Петър Милчев
„Значи, това е ясно. Трябва да си помислите и за другата сесия, когато ще има
повече време да обясните на хората - защо не искате да предават сесията? Вижте,
колко интересни неща има в Провадия. Ако това каза не стане, ние ще съберем и ще
искаме Общинският съвет да разреши на „Господари на ефира” да присъстват в
Провадия на едно събиране на сесията. Благодаря много. Бъдете здрави.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми, колеги,
Искам да взема отношение по изказването на Кадрия Мехмед. Винаги съм
казвал и апелирам да има такива хора, които считат, че има някаква неправда, има
някакъв проблем, относно взаимоотношение, относно неспазване на законите. Казвам
тези думи в подкрепа на политиката, която води ПП ГЕРБ към непримиримост и
нетърпимост към такива прояви. И това, което искам да подчертая, че всичко това,
което се е изказало малко ме обърква във взаимоотношенията, които ги има тук.
Преплитат се някои неща между частноправен характер, изнасят се факти. Мисля, че
както казахте, има подаден сигнал до РПУ Провадия. Нека да изчакаме, как ще се
развият събитията. Да изчакаме да видим ще има повдигнато обвинение от страна на
прокуратурата. Ще има дело. И знаете, че единствената и последната инстанция във
всяка една цивилизована държава това е решението на съответната инстанция,
касаеща съдебната ни система. Моля, до тогава да няма внушения, че нещата се
вършат по един или по друг начин. Вие сте констатирали нещо. Ние, като членове на
тази партия, ще благодарим, за това че Вие подавате този сигнал, че искате да
разровите нещата и да се стигне до обективната истина. Това го приветстваме и
просто молим, докато няма конкретика, решение, да не се правят квалификации и да
се вземат неща, които по някакъв начин без Вашето желание да внушим, че този е
такъв, че тук има такава и такава връзка. Аз смятам, че не целите това нещо - да
внушавате на хората неща, които предварително не са установени, като факти.
Казвам, че фактите, това са инстанцията, която е съда. Предполагам, че не е тази цел
Вашата.
Г-жа Кадрия Мехмед, аз не съм казал, че там няма проведени дейности. Чухте
ли това нещо? Напротив. Казах, че приветстваме това нещо. Забелязали сте, подали
сте сигнал. Така трябва да бъде. Всеки един от нас трябва да го прави това нещо, но
просто молбата ми беше, че започнахте да правите тълкувания за взаимоотношения и
т.н. Нека, първо, да видим как стоят конкретно нещата и тогава да кажем това.
Зададохте го този въпрос.”
Води се диалог между г-н Диан Николов, който се изказва и инж.Кадрия
Мехмед от място в залата.
Изказване на Диан Николов
„Това казвам. Аз също не казвам, че правите внушения. Казвам, докато няма
резултати от конкретни действия. Като знаем, че това е черно – черно. Ако знаем, че
това е бяло, ставам и казвам – да, Вие имате взаимоотношения, защото ето, има
повдигнато обвинение, има съдебно решение, има това, има онова. Нали, черно на
бяло. Това исках да кажа. И още веднъж подчертавам.”
Инж.Кадрия Мехмед прави коментар от мястото си в залата.
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Изказване на Диан Николов
„Ще Ви помоля, Кадрия Мехмед. Аз Ви изслушах. Вижте сега. Аз Ви изслушах
съвсем конкретно нито съм Ви прекъсвал, нито нищо. Нали? И не подвиквам
отстрани. Не обиждайте Вашата интелигентност да подвиквате така. Нещата се
правят на микрофон. Не, просто Ви го казвам. Аз никога, както виждате, до сега,
когато сте поставяли значими въпроси и сме Ви подкрепяли, няма проблем и в това
отношение. И в този случай ще бъде така. Молбата ми е малко да поизчакаме, да
видим кое как е. Това е. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаема г-жо Мехмед,
Дайте да се изслушваме, че времето напредва.
Уважаеми колеги,
Уважаема г-жо Мехмед,
Както говорихме по телефона по-рано, тази седмица, когато ми звъннахте, за да
ме запознаете с този личен проблем, който, по принцип, не е обществен, за
обсъждане в Общински съвет Провадия. Но изслушах Ви тогава.”
Инж.Кадрия Мехмед говори от мястото си в залата.
Изказване на Димо Димов
„Така казахте, да. Така казахте, да. Казах Ви. Мен и да ме занимавате, не е
проблем. Общинският съвет, когато занимавате е проблем. Така казахте. Благодаря,
да.”
Инж.Кадрия Мехмед говори от мястото си в залата.
Изказване на Димо Димов
„Колеги, само секундичка. Говорихме. Казах Ви, че ние не сме орган, който
може да се занимае с Вашия личен проблем. Да се обърнете към полицията. Вие
казахте, че сте го направили, за което Ви приветствам. Както колегата каза.
Изчакайте си Вашето разследване от полицията и тогава вече някакви конкретни
действия могат да се предприемат.
По въпроса за програмата на болницата. Мога да Ви покажа и видеозапис, при
който Вие говорихте с министър Павлова. Министър Павлова Ви каза, че такава
програма, ако има - може. Вашата уговорка не е с мен. Вашата уговорка е с министър
Павлова. Така че, ако искате обърнете се към нея. Аз не съм Ви обещавал програма.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли? Очевидно не. Закривам заседанието.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 10.58 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 №1373
решение №26-467
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1374
решение №26-468
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

34

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1368
решение №26-469
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1369
решение №26-470
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1370
решение №26-471
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1375
решение №26-472
№

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

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 №1376
решение №26-473
№

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

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 №1387
решение №26-475
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

40

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1389
решение №26-476
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1390
решение №26-477
№

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

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 №1393
решение №26-478
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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