П Р О Т О К О Л № 33
Днес, 29.03.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габров
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Йордан Иванов Михалев
9. Капка Ангелова Радева
10. Кръстю Василев Кръстев
11. Лидия Николаева Димитров
12. Милена Иванова Драгнева
13. Мустафа Али Ибрям
14. Наталина Младенова Златева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници.
Откривам тридесет и третото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№32 от 16.03.2018г.
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.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2017г. /вх.№1633
2.Актуализиране на Общински план за развитие 2014-2020г. на община
Провадия./ вх.№1634
3.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.
/вх.№1628
4.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. /вх.№1629
5.Отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2017г. /вх.№1620
6.Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Провадия за 2018г. /вх.№1621
7.Отчет на Програма за опазване на околната среда за 2017г. /вх.№1635
8.Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2017г. /вх.№1636
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9.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти. /вх.№1617
10.Докладни записки вх.№1612, 1613, 1614, 1623, 1626, 1630, 1631, 1632.
11.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
12.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 десет от проекта за дневен ред докладни записки да бъде
добавена докладна записка с вх.№1646”
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 докладна записка с вх.№1646.
Който е съгласен с направеното предложениe, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Кворум:19 Общинският съветник Иво
заседанието на ОбС Провадия. /09.05ч./

Райчов

Гочев

присъства на

Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2017г. /вх.№1633
2.Актуализиране на Общински план за развитие 2014-2020г. на община
Провадия./ вх.№1634
3.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.
/вх.№1628
4.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. /вх.№1629
5.Отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2017г. /вх.№1620
6.Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Провадия за 2018г. /вх.№1621
7.Отчет на Програма за опазване на околната среда за 2017г. /вх.№1635
8.Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2017г. /вх.№1636
9.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти. /вх.№1617
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10.Докладни записки вх.№1612, 1613, 1614, 1623, 1626, 1630, 1631, 1632,
1646.
11.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
12.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 – Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие /2014 - 2020г./ през 2017г.
а/№1633-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно годишен доклад за наблюдението и изпълнението на
Общинския план за развитие /2014 - 2020г./ през 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.”
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 №33 – 548
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закона за регионалното
развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Провадия /2014 - 2020 г./ през 2017 г., представен в
приложение към настоящата докладна записка.
Втора точка – Актуализиране на Общински план за развитие 2014-2020г. на
община Провадия
а/№1634-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализиране на Общински план за развитие 2014-2020г. на
община Провадия
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.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №33 – 549
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Ha основание чл.21, aл.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.38, ал.1, т.4 от Правилник за прилагане закона за
регионално развитие, Общински съвет Провадия:
1.Актуализира „Общински план за развитие 2014-2020 на Община
Провадия“ със следните допълнения:
- B раздел 2 Стратегическа част на Общински план за развитие,
Стратегическа цел 1: Създаване на благоприятна среда за постигане на устойчив
икономически растеж и стабилност, Приоритет 1.2. Повишаване
на
конкурентоспособността на земеделскитестопанства и използване природния и
човешки потенциал за достигане на европейките стандарти, Мярка 1.2.5.
Подпомагане развитието на предприятия за преработка нa суровини от селското
стопаиство със текста: (месо, мляко, зеленчуци, плодове, мед, риба и аквакултури).
Текстът на Мярка 1.2.5 добива следния вид: Подпомагане развитието на
предприятия за преработка нa суровини от селското стопанство със текста: (месо,
мляко, зеленчуци, плодове, мед, риба и и аквакултури).
- B раздел 2 Стратегическа част нa Общински
плaн зa развитие,
Стратегическа цел 3: Териториално развитие
чрез
подобряване
на
техническата инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно
управление на природните ресурси - предпоставка за икономически и социален
напредък, Приоритет 3.2. - Ефективно използване нa природните ресурси и
управление на риска, се създава нова точка със следния текст: т.3.2.23.
Преработка и добиване на природни ресурси (минерална вода, инертни материали,
гъби и др.горски продукти)
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Трета точка – Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.
а/№1628-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.
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.”
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 №33 – 550
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за
2017 г.
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Четвъртата точка – Приемане на Общинска програма за закрила на детето за
2018г.
а/№1629-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнение няма да правя. В залата присъстват представители на отдел
„Закрила на детето“, ако имате някакви въпроси към тях, те са на разположение и
могат да отговорят. Има ли такива? Няма. Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.”
Кворум:20 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на
заседанието на ОбС Провадия. /09.14ч./
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 №33 – 551
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Провадия:
1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 год.
Пета точка – Отчет за изпълнението на годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за
2017г.
а/№1620-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за изпълнението на годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за
2017г., като част от общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Провадия за периода 2017-2018г.
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.”
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 №33 – 552
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2017г.
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Шеста точка – Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2018г.
а/№1621-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в община Провадия за 2018г.
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.”
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 №33 – 553
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Провадия за 2018г.
Седма точка – Отчет на Програма за опазване на околната среда за 2017г.
а/№1635-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Програма за опазване на околната среда за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.“
Кворум:19 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
По тази докладна, по отчета, искам само да запитам – Някакви мерки за
опазване качеството на чистотата на атмосферния въздух? По точно от фини
прахови частици през зимата. Видях, че е една от основните мерки, заложени при
санирането на големите жилищни кооперации, което е добре. Не може ли да се
мисли за някакви допълнителни мерки – филтри, понеже през зимата ситуацията в
града е - Градът остава в ниската част и ситуацията с фините прахови частици е
сериозна. Доста е запушено. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
6

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Реално замърсяването на атмосферния въздух през зимата идва от твърдите
горива. Това са дърва и въглища. Вярно е, че основната мярка, която към момента
ползваме е мярката за енергийна ефективност на сградите, което намалява разхода
на енергоресурсите - горива и въглища. За индивидуални способи за намаляване
твърдите частици следва гражданите да предприемат необходимите мерки.
Принудителна такава мярка администрацията не може да направи. Няма и
стимулирана от държавата такава мярка за изработка на съответните
приспособления на комините - филтри или нещо друго. Ако някаква допълнителна
мярка се появи, информационна кампания ще бъде направена, за да се възползва
населението, иначе принудителна в момента мярка няма. Газифицирането е мярка,
но е скъпо. Скъпо е, като инвестиция. Скъпо е и като разход. После нашите
съграждани не го ползват независимо, че има доставка на природен газ за целия
град.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Аз искам да задам един въпрос, който е продължение малко на темата, която
колегата, Димов, повдигна. Има ли в общинска администрация някаква статистика,
за измерване за тези фини прахови частици? Тъй като последно време, последните
години, силно започна да се коментира този въпрос. Питането ми е във връзка със
статистика от минало време. Защото, аз, доколкото си спомнам, в моето детство,
когато общината се населяваше с доста почече хора, имаше развитие на
промишленост, предприятията работеха, тогава на това време, когато още нямаше
климатици, масово хората са отопляваха на твърдо гориво, включитело поголямата част на въглища, дърва, нафта и частично на ток. За газ изобщо не говоря.
Мисля, че правилно ми разбирате въпроса. Т.е. има ли някава оценка, за да се каже
преди и сега. Има ли такава статистика? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Ежегодно се извършват замервания за качеството на атмосферния въздух. По
всяка вероятност данните са в община Провадия и ще Ви бъдат предоставени.
Реално твърдите частите са намалели, защото промишлените заводи не работят.
Броят на населението е спаднал. Само ще Ви припомня, че преди Провадия беше
единствена във Варненска област, където имаше диспансер. Пак вследствие на
високата заболеваемост на нашите съграждани. Другият фактор, който качва
нивото на твърдите частици, това е трафикът на автомобили - по III-208, ул.“Янко
Сакъзов“ и ул.“Бойчо Желев“, които се движат по пътя Тервел-Айтос ежегодно.
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Ще кажа, че при всеки нов министър изпращам докладна за обходния път, но ефект
за сега няма.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, питания по докладната? 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 №33 – 554
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната
среда, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет изпълнение на Програма за опазване на околната среда на
община Провадия за 2017г.
Осма точка – Отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2017г.
а/№1636-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Програмата за управление на отпадъците за 2017г.
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
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Има ли нов договор, подписан за третиране на отпадъците и в него има ли
заложено извозване на отпадъци битови през зимата от горене на печки? Такъв тип
отпадъци. Те битови ли се водят или като какви се третират тези отпадъци? Понеже
в някои от селата имаше коментари, че тези отпадъци от горенето на печките не се
извозват. Ако има такива, ако те са заложени в договора за третиране на отпадъци,
мисля, че трябва да се извозват. Просто, да ни обясните, каква е ситуацията?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
За град Провадия указанията са пепелта от печките, използвани за битови
нужди, да се слага до контейнерите и общински служители с две камиончета
минават и ги събират. За населените места нямаме такава услуга, защото до всяка
къща да се прави купчинка ще излезе много скъпо и неоправдан разход, като се
има предвид, че от едно населено място се събират четиристотин, петстотин лева
такса смет. В малките населени места само от вдигането на кофите не може да бъде
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покрито. Реално, всички знаете, че бизнесът издържа изцяло такса смет, а условно
казано града - селата. В града я има услугата. В селата я няма.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.“
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
16 гласа „за”, 0-„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №33 – 555
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.52, ал.8, предложение 2 във връзка с ал.9 от Закона
за управление на отпадъците, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на
община Провадия за 2017 г.
Девета точка – Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за
условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти
а/№1617-Докладна записка от Анатоли Стоянов Атанасов-зам.-кмет на
община Провадия и председател на комисията по чл.6 от Наредба №11 за
условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти, относно отчет за дейността
на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти
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.”
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 №33 – 556
На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за 2017 г. за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11
за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти на Общински съвет Провадия
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Десета точка – Докладни записки
а/№1612-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум: 20
Поименно гласуване:
„за”- 20
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №33 – 557
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора част от недвижим имот, находящ се в с.Житница, общ.Провадия,
област Варна, a именно: помещение с площ от 12 /дванадесет/ кв.м., разположено
на първия етаж от сграда със застроена площ 58 кв.м., изградена в урегулиран
поземлен имот №XVI - парк в квартал 18 пo плана на селото, целият с площ 7670
кв.м., при граници за УПИ: улица; улица, УПИ XIV, УПИ XV; улица; улица и при
граници за помещението: от двете страни - парк; улица, чакалня на автоспирка,
съгласно AПOC №1474 от 03.09.2012г. вписан в Агенция пo вписвания при
Районен съд Провадия пoд №26, том XII, вх. рег. №4450 oт 05.09.2012 година, за
предоставяне на услуги.
II.Отдаването под наем на имота пo т.I oт настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен тъpг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване пoд наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
б/№1613-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за съгласуване подробна план схема
(допълване) за поставяне на преместваем обект на територията на град Провадия
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.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
19 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №33 – 558
Ha основание чл.21, aл.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.4 от Наредба №3 на OбC Провадия
зa условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
на територията на Община Провадия, Общински съвет Провадия реши:
1.Одобрява изменение на подробна план схема №17 за разполагане на
преместваеми обекти върху общински поземлен имот, съставляващ УПИ I-парк,
квартал 34 пo плана на гр.Провадия, съставляваща част от одобрената на
25.04.2017г. от главния архитект на Община Провадия цялостна схема за
разполагане на преместваеми обекти на територията на град Провадия, като добавя
позиции №4 и №5, съгласно Приложение 1.
2.Схемата пo т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на
преместваеми обекти.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№1614-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на график за прием по населените места в общината
от председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските съветници
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.”
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 №33 – 559
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.13 от “Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет
Провадия приема:
ГРАФИК
за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и
общинските съветници по населени места, както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7

дата, месец,
година
04.04.2018г.
04.04.2018г.
10.04.2018г.
10.04.2018г.
17.04.2018г.
17.04.2018г.
25.04.2018г.

час

населено място

15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30

с. Златина
с.Венчан
с.Петров дол
с.Староселец
с.Бързица
с.Тутраканци
с.Бозвелийско
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

02.05.2018г.
02.05.2018г.
10.05.2018г.
10.05.2018г.
15.05.2018г.
21.05.2018г.
28.05.2018г.
28.05.2018г.
05.06.2018г.
05.06.2018г.
12.06.2018г.
12.06.2018г.
19.06.2018г.
19.06.2018г.
27.06.2018г.
03.07.2018г.
03.07.2018г.

15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.00
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30
15.00-15.45
15.00-16.00

с.Чайка
с.Комарево
с.Добрина
с. Манастир
с.Житница
с.Кривня
с.Равна
с.Неново
с.Черковна
с.Овчага
с.Снежина
с.Славейково
с.Черноок
с.Градинарово
с.Блъсково
с.Китен
с.Храброво

г/№1623-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно преобразуване на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“
с.Блъсково, oбщ.Провадия в Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“
с.Блъсково, oбщ.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Давам думата на председателите
на ПК, за да прочетат становищата на комисиите. Г-жа Милена Драгнева.“
Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 3 гласа „за“, 3-„против“ и 1-„възд.се“ не приема проекта за
решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Блага Калчева Петрова.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията гласува с 4 гласа „за“, 0-„против“ и 3-„възд.се“ предложението за
включване на нова т.1 в проекта за решение с текст: Общински съвет Провадия
дава съгласие ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково, общ.Провадия, считано
от 2018/2019 учебна година. Точки 1 и 2 от проекта за решение стават съответно 2
и 3. Комисията с 4 гласа „за“, 1-„против“ и 2-„възд.се“ приема докладната записка
с гласуваното предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Диан Николов.“
Диан Николов-зам.-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще дадем думата на г-жа Петрова да прочете отново становището на
комисията.“
Диан Николов-зам.-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“. Комисията с
2 гласа „за“, 3-„против“ и 1-„възд.се“ не приема проекта за решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата отново на г-жа Блага Петрова.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„При изчитането, явно прескочих ред. Сега ще си показвам. Комисията
гласува с 4 гласа „за“, 0-„против“ и 3-„възд.се“ предложението за включване на
нова т.1 в проекта за решение с текст: Общински съвет Провадия дава съгласие
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково, общ.Провадия да бъде преобразувано в
Обединено училище ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково, общ.Провадия,
считано от 2018/2019 учебна година. Точки 1 и 2 от проекта за решение стават
съответно 2 и 3. Комисията с 4 гласа „за“, 1-„против“ и 2-„възд.се“ приема
докладната записка с гласуваното предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстю Кръстев.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 2 гласа „за“, 3-„против“ и 1-„възд.се“ не приема проекта за
решение.“
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Становище
на
ПК
”Образование,
здравеопазване,
култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“. Комисията с 2 гласа „за“, 2-„против“ и 2-„възд.се“ при кворум 6 не
приема проекта за решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Дамян Неделчев ме уведоми, преди малко, по телефона, че няма
възможност да присъства на сесията. Той е председател на ПК “Икономическо
развитие на общината и общинска собственост“. Аз ще зачета становището на тази
комисия. Комисията с 4 гласа „за“, 1-„против“ и 1-„възд.се“ приема проекта за
решение. Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Добре.
Г-н Илиев, заповядайте. Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми присъстващи,
Тази докладна беше доста бурно обсъждана по време на постоянните
комисии и мисля, че там почти всички становища и мнения бяха изказани. Аз,
обаче ще си позволя да предоставя една нова информация в подкрепа на тезата си,
която имах „за“ приемане на тази докладна записка. Тъй като един от мотивите на
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колеги, които бяха „против“ нея е, че просто не би имало някаква ефективност от
тази дейност. Същото нещо изказа и представител на общинската администрация,
като виждане. Аз с това впечатление останах, че са против тази докладна записка.
Против това, което се предлага в нея по-точно. В тази връзка искам да Ви зачета,
обаче как ОбС Шумен с решение №684 от Протокол №29 от 22.02.2018г. на
заседание на ОбС, относно преобразуване на ОУ „Христо Ботев“ село Друмево в
Обединено училище и ОУ „Христо Ботев“ село Ивански в Обединено училище,
считано от 15.09.2018г. Това не е същността. Същността, която ме кара да зачета
това решение е следното. Искам да подчертая, каква стратегия избират
управниците от съседните общини. В първа точка от тази докладна се казва: ОУ
„Христо Ботев“ село Друмево е с дългогодишен опит и от учебната 2008/2009г. е
включено в списъка на средищните училища за община Шумен. В училището се
обучават ученици от село Друмево, село Вехтово, т.н. и село Черноок, общ.
Провадия. Село Друмево е на тридесет километра от град Шумен и от град
Провадия. Факт е и отпадането. Прескачам и правя следващия цитат - Факт е и
отпадането от образователната система след завършено основно образование на
голям процент от учениците в село Славейково, общ.Провадия. Моля? Аз зачитам
нещо, което се твърди тук. Може да го оставя да го имате, ако имате претенции
при Вашите колеги, може да направите запитване. Ще се върна. Те посочват още
един факт, че има отпаднали ученици от село Славейково, общ.Провадия, населено
място с училище със слети паралелки в близост до село Друмево. Това е един от
мотивите за внасяне на тази докладна. И последното нещо, което ще зачета
впоследствие. Точка пет, което е обобщението на докладната записка. В
обобщението в ОУ „Христо Ботев“ село Друмево, се казва следното: Средищно
училище, което би могло да увеличи състава си при оптимизация на общинската
училищна мрежа и насочване на учениците от село Вехтово към ОУ „Христо
Ботев“ село Друмево в скоби /най-близкото средищно училище/, а така също и да
бъдат привлечени ученици от село Снежина, село Славейково от община
Провадия. Това е в обобщение мотивът на тази докладна. Мисля, че ние също
трябва да правим всичко възможно да запазим тези ученици, които някой иска да
привлече при тях. Това са наши ученици. Аз така разсъждавам. Затова подкрепям
тази докладна. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
ще вземете ли отношение? Не. Защото стана някакво объркване. Заповядайте, г-жо
Полизанова.“
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани,
Искам да Ви информирам, че отпаднали ученици от село Славейково няма.
Децата си продължават образованието в двете професионални гимназии. Да, имаме
слети паралелки и Вие го знаете. Но в основното училище в село Друмево, също
има слети паралелки. Преди две седмици бяхме зам.-кметовете по образование на
едно обучение от НСОРБ. Там беше и зам.-кмета от Шумен, който каза, че
наистина те имат намерение да го направят това училище в Обединено и биха
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могли да привлекат ученици от село Снежина и село Славейково без да знае, че
има представител на община Провадия. Аз излязох след това и пред целият форум
заявих, че не могат да се прицелват в учениците в община Провадия по простата
причина, че ние децата си ги обхващаме и те не отпадат от училище. Основно за
село Славейково говоря, а за село Снежина, тогава казах пред всички, че е
несериозно да се прицелваме в начално училище. Наистина всички взеха да се
смеят на мотивите, които изтъкваха община Шумен, за да вземат нашите ученици.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н
Михалев, заповядайте.“
Изказване на Йордан Михалев
„Уважаеми г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
Само като добавка или като коментар към изказването на Диан Николов.
Учениците от Славейково и село Черноок отиват в Друмево по друга причина.
Съответно има представители, които са близки до село Славейково и до село
Черноок, те могат да коментират - Защо ученици от село Славейково и село
Черноок отиват в Друмево, а не отиват в нашата селищна система? По време на
комисиите, общо взето, си проличаха нагласите на общинските съветници в каква
посока съответно мислят. Аргументите на някои, поне това е мое лично
впечатление, може и да греша, аргументите на някои бяха лични, емоционални. На
други, бих казал партийни, защото село Блъсково е голямо село, а предстоят
избори и никой не иска да каже лоши неща. Може и да греша. Важността на това
решение, което ни предстои, изисква един обективен прочит на ситуацията и
вземането на рационално решение т.е. ние трябва да мислим в перспектива малко,
а не в момента. Т.е. решението, което ще вземем, ще се отрази не за тази година,
не за другата година, години наред.
По време на комисиите се изтъкнаха различни аргументи. Да дадем шанс на
училището, защото ръководството е инициативно. Да, съгласен съм. Приветствие
към г-жа Христова. Затова да удовлетворим желанието им. Да оставим всичко на
конкурентна основа, а което от училищата оцелее - оцелее. Обединеното училище
няма да се отрази на системата. Т.е. няма да има никакви последици за
образователната система на общината. Но поне аз не усетих някакви аргументи и
теза - Какво ще донесе на училището това решение в перспектива? Дори бях
упрекнат в пристрастие. Да, може би съм пристрастен. В образователната система
аз съм от 1984г. Виждал съм и съм участвал в различни реформи. Искам да Ви
припомня ситуацията с УПК. Някои от Вас, мисля, че завършиха по тази система
или са учили. Идеята да се дава някаква професионална подготовка за една година,
но разликата от Обединеното училище, тогава учениците, които бяха обхванати от
тази форма, получаваха и средо образование. За качеството на професионалната
подготовка не мога да коментирам. Аз не съм завършил по тази система, но тя
отпадна. Искам, също така, да припомня, че училището в село Блъсково беше и
Средно училище, гимназия до 1995, 1996г. След това вече не е гимназия. Защо?
Защото децата и тогава при тогавашния брой деца се е оказало, че е
неперспективно. Т.е. няма деца, за да съществува гимназия, т.е. две гимназии на
територията на община Провадия. Каква е ситуацията сега? Преди малко се
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позовахме на опита на община Шумен. Аз ще се опитам да Ви запозная с опита на
друга община, която е сродна на нас - община Дългопол. Миналата година се взема
решение за Обединено училище в село Цонево. Как се реализира приема? В село
Медовец - петнадесет ученици недостиг. Това е след трето класиране. В СУ
гр.Дългопол в две паралелки има недостиг от двадесет и един ученици. В
Обединено училище село Цонево има недостиг - пет ученици.
Съседна община Вълчи дол. Миналата година се обособяват две Обединени
училища. Резултатът. Професионалната гимназия по земеделие - неизпълнен прием
с трима ученици. Средното училище по две паралелки по девет - осемнадесет. В
едното Обединено училище „Васил Левски“ - девет нереализиран прием, а в
другото Обединено училище - седемнадесет недостиг. Тази година управлението
във Варна, какво прави? Вместо разрешен план прием, като предходната година по
две паралелки на средното и на професионалната гимназия, дава и утвърждава
план-прием по една паралелка на всяко едно училище. Една на професионалната
гимназия, една на средното училище и по една на обединеното училище. В нашата
община миналата година завършваха двеста и петнадесет ученици. Разрешен прием
седем паралелки. Девет незаети места при двеста и петнадесет по списък,
завършващи ученици. От тези двеста и петнадесет, които са по списък, около
петнадесет до двадесет ученици отиват в град Варна, в друго населено място.
Около 10% не продължават образованието си. Бройката, която е двеста и
петнадесет - тя не е двеста и петнадесет. Тази година има сто деветдесет и девет по
списък ученици, които завършват седми клас. Разрешени към момента, заповедта
тепърва предстои да излезе - седем паралеки. Когато има Обединено училище, ще
бъдат осем паралелки. Тези сто деветдесет и девет ученици, по списък, ще се
разпределят между осем паралелки. Само че те не са сто деветдесет и девет, както
Ви казах. Около петдадесет, двадесет деца отиват в други населени места. Има
отпаднали. Т.е. не продължават по различни причини. Не само финансови. По
различни причини. Оттук ще можем ли да реализираме приема и в какъв размер?
Каква е практиката? Разрешава се определен брой паралелки. Учениците
кандидатстват. Тези, които не са приети се насочват към свободните места. Там,
където е на остатъчен принцип, независимо дали детето иска да учи туризъм, дали
иска да учи в СУ, дали иска да учи в Обединеното училище. Там, където има
останали свободни места. Ако практиката на управлението за община Вълчи дол
остане същата, няма причина тя да се промени, догодина броят на паралелките,
които ще бъдат разрешени за нашата община ще бъде друг. Обединеното училище
задължително ще има една паралелка, защото е самичко в населеното място.
Откъде, от кое училище от останалите средни училища, ще се намали от „Земя“, от
ПГХРТ, от СУ? Тогава децата, които искат да учат туризъм, евентуално, казвам, не
знам, това е решение на началника, намалява от две паралелки туризъм на една.
Тези, които искат да учат туризъм - няма място и на остатъчния принцип отиват
там, където има място. Само че аз може и да греша, но едва ли ученици от село
Блъсково т.е. от село Бозвелийско или от село Житница на остатъчен принцип ще
отидат в село Блъсково. Живот и здраве, ако Обединеното училище в село
Блъсково направи прием от двадесет и шест ученици – много добре. Но доколко е
реалистичен този вариант? Вие ще прецените. Към момента от другите общини.
Колко минути имам още? Защо? Продължавам накратко. Към момента в община
Провадия в „Земя“ петдесет и един ученици има привлечени от Цонево, Величково
и т.н. при условие, че в Цонево има Обединено училище. Но знаете ли колко
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ученици ще дойдат оттам? Т.е. към момента нашата образователна система се
допълва от ученици извън нашата община. Този ефект ще намалява. Т.е. броят на
учениците ще бъде още по-малък. Какви са последиците от неизпълнен планприем? Първо, недофинансиране, защото стандартът е един. Второ, няма да има
достатъчен хорариум за учителите, сегашните. Ние ще направим някъде ново, но
сегашните няма да направят. Трето, падане на паралелка, съкращаване на щат и
съответно, когато съкращаваме щата някои от правоспособните учители започват
да предават предмет, за който нямат специалност, защото има хорариум. За
качеството. Колкото повече субекти по-голяма конкуренция и по-добро качество.
Ще Ви припомна само ВУЗ-ове - много. Качеството подобри ли се? Не, падна.
Правят хиляди компромиси нашите ученици ги приемат още октомври месец и те
спират да идват на училище, защото са приети за студенти. Когато има недостих,
тогава не можем да говорим за качество. Говорим за компромиси. Образованието е
делегирана дейност и регулирана, действа един закон с осемнадесет наредби и не
можем да оставим образователните структури в условия на свободна конкуренция.
Училищата, колеги, не са фирми, не са търговски дружества, за да ги оставяме така
на пазарен принцип. И ще завърша. Тази година двадесет ученици ще бъдат
приети, евентуално, в село Блъсково. След три години завършват. Следващите пак.
Следващите пак. В района на село Блъсково има шестстотин и петдесет декара с
трайни насаждения. Къде ще работят тези деца, като завършат? Колко декара? На
какво ги обричаме? Образователната система в общината е в криза. Това го знаете.
В криза е, защото няма деца. Когато една структура е в криза, има хора на бизнеса,
какво прави структурата? Оптимизира се, намалява си разходите, обединява
отдели. Ние, вместо да оптимизираме образователната система, ние сме на път да я
разширим. Ще прецените дали е правилен подхода. Съответно, за устойчивостта,
по време на комисиите говорихме. Има ли достатъчен брой ученици за поддържане
на четири средни училища или няма? Ако прецените, че има - гласувате. Ако
прецените друго - гласувате, но ефекта от Вашето гласуване, пак се връщам в
началото, ще бъде не тази година, не догодина, всичките тези години ще има
негативен ефект. Това е моето мнение. Няма да има устойчивост. Ако някой каже,
че ще има и децата ще се нароят. Ваша воля. Извинявайте, че просрочих времето.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Лидия Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми присъстващи в залата,
Аз не съм, като г-н Михалев, от време оно в образователната система. Не
мога да бъда компетентна, затова вземам под внимание и ще Ви прочета
изказването на министъра на образованието от 18.01. Какво той препоръчва и какво
той казва? Не знам, г-жа Христова, в залата ли е? Да, виждам Ви. След което правя
предложение да й дадем думата, да гласуваме да й дадаем думата, за да чуем и
нейното становище. Затова, което се твърди, тя какво ще каже. Какво казва
министърът на образованието? Създаването на Обединени училища е начин да
бъдат задържани в класните стаи повече младежи и девойки от малките населени
места. Казвам го това, защото той дава за пример точно такива училища, които са в
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малки населени места, като Блъсково. Също така, начин за повишаване качеството
на образование и на атрактивността на училищата там. Този процес е особено
важен в селата, в които живеят по-консервативни групи на ромите и други
малцинства. Точно това обясни и г-жа Христова на комисиите. Как повечето от
учениците, които завършват не продължават никъде. Това е възможност те да
продължат образованието си. Защо не вземам становището на РУО Варна? Защото
то не е задължително. Там не посочват мотивите. Те пишат, че са в протокол, който
е връчен на директора. Критериите също не са задължителни по закон. На мен не
ми става ясно, защо те правят отказ в своето становище. Което, пак казвам, че
трябваше да бъде взето след решението на ОбС. Това за мен е, Вие казвате г-н
Михалев – политика, избори, интереси. Да, тук съм съгласна с Вас. Не мога да
твърдя кой, как е повлиял за това становище. Не мога да се съглася, че въпреки, че
всички директори са компетентни в образованието, понеже сте в тази част, с моите
уважения, но мисля, че не говорим само за качество на образование, а и за интерес,
които преследват директорите от учениците със стандарта, който е. Благодаря.
Предлагам да дадем думата на г-жа Христова.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Реплика на г-н Михалев.“
Изказване на Йордан Михалев
„Ще припомня становището на министъра, изразено в писмо от министъра на
образованието изх.№9107-2 от 09.01.2017г., относно преобразуване на Основни
училища в Обединени. Цитирам: „Създаването на Обединени училища не следва да
ограничава възможностните на утвърдени в своето развитие професионални
училища при реализаран план-прием.“ Вие преценете дали създаването на
Обединено училище ще ограничи възможностите за реализиране на план-приема в
останалите средни училища? По въпроса за отпадналите ученици. За миналата
година тези, които завършваха седми клас – има двама отпаднали. Без да има
Обединено училище в село Блъсково. Причините аз не ги знам, но са двама. Не
отпадат ученици, заради това, че пътуват до общинския център.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Позволих си пак да взема думата, защото малко се наслушах на неща, които
ми идват малко вповече. Това, което искам да кажа ще го обясня с един пример. Аз
съм го казвал и друг път. Пак ще го повторя. Преди много години един физик
Фарадей забелязал, че когато по един проводник тече ток магнитната стрелка се
отклонява. Направил публикации за това нещо. Конкурентни колеги му казали Добре, отклонява се. Какво от това? Но оттова следва, че всчко, което в
съвременния свят като задвиждане, като оборудване, като техника се дължи,
основно, на електромагнетизма. Правя една аналогия. Тя е грубичка, но все пак. Не
ми е съвсем ясно, защо толкова много говорим. Иска се едно простичко нещо от
нас. Да дадем възможност на един ръководител, който има амбицията и желанието
да запази една учебна база, в която само преди няколко години се наляха толкова
много обществени средства. Толкова много. Има я базата. Има ги съответните
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качествени преподаватели там. Има един амбициран човек, който иска да постигне
нещо. Да направи нещо за учреждението, което му е вменено да го развива. На него
му е вменено това нещо и той търси пътища, за което аз уважавам и подкрепям
тази докладна. По отношение на г-н Михалев. Той говори десет минути.
Г-н Михалев, Вие правите предположения.През цялото време Вие изтъквахте
предположения -Какво ще стане? Какво ще стане евентуално, евентуално? Цифри,
числа. Ако някой тук от колегите е запомнил две числа – да си вдигне ръката. Няма
такъв. От многото говорене. У мен остана едно такова, пак казвам, неприятно
усещане, че нещо нелоялно, неколегиално се случва тук. Да не забравяме, ние не
сме в периода преди осемдесет и девета година. Ние живеем в друго време. Трябва
да се съобразяваме с това време. Г-н Михалев, аз ще задам въпроса: Къде сте
осигурили, подсигурили Вашите ученици след завършване на учебното заведение,
което Вие ръководите, да работят? Та поставяте въпроса - Тези деца, които щели да
завършат там, къде щели да работят? Вие кажете - Къде ги уреждате? Аз такова
нещо не чух от Ваша страна. Правите предположения. Нямало да стигнат децата,
ако имало четири средищни. Добре, ако това Ви притеснява Вие се откажете от
Вашето средищно училище. Да дадем възможност на другото. Недейте така
разсъждава по тази логика. Говоря това, защото питах и г-жа Полизанова, за да се
внесе тази докладна записка, тъй като и г-н Денев намекна и съм съгласен с него,
че в тази държава има закони, правила, нормативна уредба, по която се работи. Аз
съм съгласен с него. Но никой не показа по коя наредба е необходимо на общинска
администрация, преди да пусне тази докладна, да съгласува и да иска мнение от
ръководители на конкурентни учебни заведения. Това за мен е непонятно. Г-н
Михалев, Вие в момента взехте отношение по един въпрос, но аз считам, това
чисто човешки го казвам, не е на база някакъв нормативен документ, че Вие сте
страна в тази ситуация. Вие сте ръководител на едно учебно заведение, което ще се
яви конкуренция на това, което искаме да направим. Мисля, че не е много коректно
така да се говори от Ваша страна за това нещо и да ме убеждавате в противното.
Казвам Ви го от чисто човешка гледна точка. Разберете ме правилно, защото и при
мен идва и друг колега Ваш, който да ми обяснява как децата били заблуждавани,
че те нямало да вземат средно образование. Родителите нямало, били подвеждани.
Те не знаели, че две години като учат те нямало да вземат средно образование, а ще
вземат само първа гимназиална степен някаква си и за да продължат после за
средно образование трябва да отидат още две години някъде да учат. Аз не вярвам,
че в двадесет и първи век има толкова прости хора, че да не могат да преценят,
като остане да учи още две години например, ако остане в това учебно заведение,
че той може да добие някаква професия, но няма да вземе средно образование.
Няма нормален човек и родител, който иска детето му да учи и да изкара средно
образование, да си остави детето в Блъсково да учи две години. Няма такъв човек.
Може да го изпрати в Провадия, Шумен, Варна и т.н. за средно образование.
Приключвам. Искам да кажа, тук на някои от присъстващите, директори на
училища, няма да се накърнят толкова интересите. Идеята, основната идея в
случая – има деца, които учат до осми клас, а после не отиват да учат на друго
място там и малко, ако могат да бъдат привлечени на местна основа за още две
години да вземат някоя професия. От нас, общинските съветници, в момента се
иска да се даде възможност, да се тръгне по една процедура, да се види. Наистина,
може да бъде проба – грешка, но в крайна сметка трябва да се даде възможност, но
знаеш ли - може да излезе по друг начин. Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев.“
Изказване на Йордан Михалев
„Аз съм като черният демон. Всичко срещу мен. Ще го поема. По отношение
на пробата – грешка. С децата проби – грешки не мисля, че трябва да се правят,
защото резултатът, както Ви казах, ще излезе след три години. Тогава връщане
назад няма.
По отнашение дали аз вземам позиция, защото гимназията е застрашена от
Обединеното училище. На комисията казах - Предната година, имам предвид по
предната година, в девети клас няма ученик дошъл от село Блъсково. Миналата
година нямаме ученик дошъл от село Блъсково, нито от село Градинарово. Т.е.
децата, които се обучават в този район не предпочитат нашето училище. Не го
предпочитат. Защо и как? Те си решават. Обединеното училище в село Блъсково,
не бих казал, че е конкурент на гимназията, за да оправдавате и да ме обвинявате в
моята позиция. На въпроса - Колко професии и къде се реализират учениците на
гимназията? Нашите ученици от години, години наред, независимо в какъв период
е било училището, подготвя кадри за ВУЗ-ове. Не подготвя кадри директно да влязат
в производството. Това е традиция на училището и мога да кажа, и се гордея, че
тази традиция все още я запазваме. Дали сме в прав път бъдещето ще покаже, но
мисля, че подготовката и насоките, които даваме на нашите ученици не са в
грешна, ще се повторя, грешна посока. Ние даваме добра подготовка.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте, след което г-н Ибрям. Ще изслущаме
становищата, след което ще гласуваме предложението.“
Изказване на Диан Николов
„Г-н Михалев, Вие сте интелигентен човек и ще Ви помоля, когато се
коментира нещо да се слуша и да не тълкувате неща, които не съм внушавал. Кога
съм споменал, че Вие не давате добри кадри? Това за мен е обида. Смятам
думичката проба-грешка, ако бях я казал по някакъв по-интелигентен начин по
щеше да бъде възприето. Мисля, че аз не съм казал, че децата са опитни зайчета.
Вие също не го казахте, но го казахте, нали, че с децата не се правят експерименти.
Нима мислите, че аз искам да правя експерименти с децата? Да не съм д-р
Франкенщайн. Ще Ви помоля, просто да бъдем коректни и толерантни. Уважавам
учебното заведение, което ръководите. Там съм завършил. Никога не съм казвал, че
там има някакъв проблем. Вие не сте застрашен. Добре, като не сте застрашен, кой
е застрашен тогава? Не би следвало да има проблем с това, което искаме да
направим. Това не мога да разбера.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
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Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Сигурно, професионално погледнато, г-н Михалев е прав, но аз искам да
погледна нещата в действителност как са т.е. в реалност, действително. Законът
подволява ли да се сформира това училище? Първо. Позволява. Второ, което ми
прави впечатление. Има сериозна подписка от населението, където е училището.
Подписка, от които, с доста голяма част от населението, разговарях. Какво казват
те? Щом имат подписка т.е. те дават съгласие. Освен съгласието си казват
следното: Защо още две или три години моето дете, което може да остане в
семейството, в селото и в училището да отиде в друг град или в друго училище?
Т.е. много по-добре е ученикът да остане в населеното място при семейството си.
Другият факт, на който искам да обърна внимание, който, според мен, може би е
основата, което не е писано, като мотив. Аз имам малко по-различно мнение,
когато г-н Михалев, каза, че училището документално не е търговско дружество.
Нима един, пет или десет ученици да се обучават в даденото училище, нима
субсидията не се увеличава, нима сумата не се увеличава? Там е конкуренцията.
Първата и основната. Борба за хляб. Един земеделски производител, за да иска
повече да печели гледа да увеличи декарите. Едно училище, като иска да има
повече субсидии, гледа да си увеличи децата. Първата година ще останат, условно
говоря, петнадесет, двадесет деца, които да учат след основното си образование две години. Втората година те ще се удвоят. Третата година ще се утроят, може би.
И от съседните населени места, ако дойдат още няколко дечица-Какво става? Може
би една четвърт, ако не и повече, бройката ще се увеличи на въпросното училище.
Това е. Борба за хляб. Аз мисля, че трябва да им дадем възможност. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания на общински съветници? Г-н Гочев.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
На комисията по образование гласувах „въздържал се“ и днес пак ще
гласувам „въздържал се“. Два са основните мотиви. Най-основният ми мотив е, че
в системата на образованието цари хаос. Сигурно по-голям е хаосът, който цари в
системата, в която аз работя – в здравеопазването. Въобще не съм съгласен с г-н
Николов, защо се иска становище на директори на други училища. Аз не съм
компетентен напълно в тази система. Все едно, ако тръгнем да правим някакво
преструктуриране в болницата, няма ли да Ви интересува, какво е мнението на
ръководството или ще гласуваме ей така на аба. Да, например нещо ще вземем да
правим. Кметът, ако предложи нещо да се прави с болницата, да не иска
становището на ръководителя на болницата. Ще го иска. Нали трябва да се
запознаем, да знаем как да гласуваме. Няма значение, каква ще е болницата, но
това е положението. Хаосът – защо? Миналата година отнеха осмите класове от
тези училища. Отнеха ги. Изведнъж сега им щукна да им дават до десети клас да
учат. Догодина може да решат и да им дадат средно образование. Обаче има една
подробност. Не знам дали сте слушали днес новините. С решение на Народното
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събрание вицепремиерът Валери Михайлов, Валери Симеонов е възложил на БАН
и вчера е излязъл доклада на БАН. Знаете ли какъв е докладът? България е влязла в
тенденцията за трайно намаляване, необратимо, трайно намаляване на населението.
Каквото и да се прави оттук нататък. Каквито и правителства да дойдат след 2040г.
населението в България ще е пет милиона. Ние трябва да мислим и да съхраняваме
нещата там, където действително могат да останат, а не да ги разводняваме. В това
отношение, г-н Михалев, е прав. Населението до 2050г. ще е съсредоточено в
няколко големи града и няколко по-такива общински центрове. Селата ще бъдат
обезлюдени. Всяка година се закриват села. Добре. Да приемем варианта такаконкуренцията, г-н Ибрям е прав. Всеки ученик носи пари. За да оцелее догодина
г-н Гигов ще предложи да направи, а може би и от Бозвелийско. Ние навсякъде ще
даваме. Давайте да правим конкуренция, а в Провадия дето училищата ще загинат.
През двадесет и първи век ние ще произвеждаме хора без образование.
Обединените училища дават хора без образование. В това съм категоричен. Още
едно има. Тук в България по причина на това, че сме председатели на Европейския
съвет имаше преди една седмица събиране по отношение именно на професиите.
Знаете ли какво е становището на света? Осемдесет и шест процента от професиите
все още не съществуват. Това, което ще го изисква обстановката след тридесет
години, а ние ще правим полуспециалисти. Хората говорят за професии, които
тепърва ще възникват и ще бъдат осемдесет и шест процента т.е. аз не виждам дали
нашите училища тук в Провадия ще могат да ги осигурят. Камо ли в Блъсково,
Градинарово, Друмево, Ветово и т.н. Пак ще гласувам „въздържал се“. Просто не
съм съгласен да се експериментира с нещо, което може да разруши и сега
съществуващото. Никак не съм убеден, че първата гимназиална степен е нещо
умно. Това е абсолютна за мен тъпотия. Все едно да започнем да произвеждаме
първа степен лекари и втора степен лекари. Това ще стане, ако това нещо го
измислят нашите в министерството, това действително ще доведе до гибелта на
нацията.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания? Г-н Димов, заповядайте.“
Кворум: 19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
в залата.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми д-р Гочев,
Съгласен съм с Вас, че намалява населението в България, но то трайно
намалява и в цяла Европа. Това не означава, че всички си затварят училищата. Тук
от коментарите на колегите разбирам, че както и да го въртим, както и да го сучим,
колегата беше много прав, че явно накрая става дума за пари. Но не можем заради
това, че на някое училище ще му намалее субсидията, ние да забраняваме на друго
училище да иска да се развива. За мен, все още, основният мотив защо ние трябва
да разрешим на това училище да се развива и на тези деца, които ще учат там,
изобщо на учениците, да им се даде право на избор. Ние сме в двадесет и първи
век, както каза колегата Николов, демокрация е. Децата могат да изберат дали да
отидат да учат в Блъсково, да продължат след осми клас в Провадия, да продължат
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ли във Варна, да продължат ли след десети клас в Провадия, да продължат ли във
Варна. Беше ми казано отначало, че те имали право единствено в ПГСС „Земя“ да
продължат. Излезе, че това не е вярно. Могат да продължат навсякъде с
приравнителен изпит. Г-жа Христова специално я питах още веднъж на комисиите,
за да го каже, за да сме сигурни, че е истина. Децата могат да продължат навсякъде
и ние правото им на избор не трябва да го ограничаваме. Това е моето мнение.
Благодаря.“
Кворум: 20 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната от общински
съветници? След което подлагам на гласуване предложението на г-жа Димитрова
за даване думата на г-жа Христова. Няма. Подлагам на гласуване предложението
на г-жа Димитрова. Заповядайте г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Това ли е начинът на водене на сесия, питам, първо? Питането ми е към
другаря Гичев. Докога, докога в община Провадия ще има крепостничество?
Докога някой феодал ще казва – Къде? Кой? Как? Какво ще прави? Имам предвид
ръководството на община Провадия.
По време на комисиите отправих предложение, което не беше гласувано
отново. Засегнати страни т.е. лица, които са общински съветници и лично са
засегнати от въпросната докладна, да не участват в гласуването с цел да не се
изкриви решението, което ще бъде вземано. Тези лица възроптаха. Това са
директорите, които са дали становище - отрицателни становища. Тези становища
са прикрепени към самата докладна. Те в същото време са и директори на
въпросните училища в община Провадия. Казват, юристите казаха, че няма
конфликт на интереси. Да, няма конфликт на интереси, защото нямало личен. Как
се казва? Ако може юристите? Няма пряка имуществена полза въпросният
директор. По закон може да е така, но те са пряко засегнати от събитията,
евентуално, които ще се случат след това. В закона е много добре разписано, че
самото училище става от основно в Обединено след преобразуване. Няма значение
какво става. След решение на ОбС. Преди ние да решим, какво да правим,
ръководството на община Провадия тръгва да иска становища, да формира мнение,
което никъде по закон не се изисква. Защо? Каква е целта? За мен, точно тази
докладна. Точно това преобразуване е чисто политическа кампания. Чисто
политическа. Формиране на кръг около даден човек, който евентуално ще се ползва
догодина на избори, което е недопустимо, особено с училища. Сега в момента ми
липсват от предходната сесия възрастните червени бабички да ми дюдюкат. Не, не
прекалявам, защото съм толкова омерзен от това, което се случи на предходната
сесия, че нямам думи. Ако обичате, г-жо Драгнева, не ме прекъсвайте.
Закон за предучилищното и училищно образование, параграф осем, алинея
четири, казва - Заварените към влизането в сила на закона на основни училища по
чл.26, ал.1, т.3 от Закона за народната просвета могат да се преобразуват в
Обединени училища по чл.38, ал.1, т.4 от този закон след анализ и становище на
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РУО на образованието и решение на ОбС. В момента самият проект за решение.
Между другото, се сещам, искам да поднеса извиненията си към Галя Тунчева,
нямал съм нищо против, просто предположих, че текстът е изпуснат в. Разбира се,
извинявам се, за което затова. В закона ясно е казано, че се иска нашето становище.
По време на комисиите, на постоянните комисии, аз направих предложение
проектът за решение да се промени. Секунда само. Като на първо място ОбС да
даде съгласието си, а след това да упълномощи кметът да предприема
необходимите действия. Оказа се, че не се приема. Само в една комисия, ако не ме
лъже паметта, се прие. Питам – Защо? Защо ОбС? Питам общинските съветници
не питам друг. Защо трябва кметът да се упълномощи да предприема определени
действия преди ние да сме съгласни дадено училище да се преобразува от основно?
Не е едно и също. Г-н Парушев Ви запозна с решение на ОбС Шумен. Аз ще Ви
запозная с решение на ОбС Пловдив. Вторият по големина град. За преобразуване.
Не Ви сравнявам с никакви градове, г-н Гочев. Говоря Ви за юридически
издържани решения. Първа точка в това решение. При преобразуване на две
училища, че се дава съгласие да се преобразуват ОУ „Душо Хаджидеков“ Пловдив
и ОУ „Георги Бенковски“ Пловдив считано от 01.09.2016г. Точка две. Възлага на
кмета на общината да предприеме съответните действия, каквито са в нашата точка
едно в момента т.е. първо, ние трябва да преобразуваме, да дадем съгласието си
това училище да се преобразува и впоследствие кметът да предприеме съответните
действия. По време на комисиите ми се казваше, че решението било законно
издържано. Да съгласен съм, но Вие може да твърдите това, но аз не съм съгласен с
това. На първо място ОбС трябва да даде съгласието си даденото училище да
стане, да се преобразува. Оттам нататък кметът си знае нещата. По време на
комисиите доста поспорихме. Моето мнение, лично, че не трябва да се упражнява
контрол върху развитието на образователната система в град Провадия, в община
Провадия. Всяка една инициатива, която води до по-добри резултати на
образователен продукт трябва да бъде подкрепяна, а не стопирана в зародиш. От
всичко това, което видяхме, чухме, моето мнение се формира, лично мнение.
Виждам едно неистово желание това училище да не прогресира нагоре. Да си
остане там някъде на село и да си стои докато дойде време да се закрие. Защо?
Защо да не му се даде шанс? Защо? Защото в момента чухме мненията на
въпросните директори, които са и общински съветници и ще гласуват след това
против преобразуването. Защото евентуално ще отнеме ученици от техните
училища. Това е несериозно. Затова е свободния пазар на образователния продукт.
Всеки да се бори да предложи качествен продукт, а учениците сами да изберат къде
да отидат и с какво образование да са. Не може ние да ги ограничаваме жителите
на село Блъсково и да им казваме – Не, Вие тук не може да продължите. Искате, не
искате ще отидете в Провадия или във Варна или където решите извън общината.
Това не е нормално, предвид и подписката на населението на село Блъсково.
Отново правя предложение, като точка едно в проекта за решение. Може ли
да я прочета. Като точка едно от проекта за решение да стане: Общински съвет
Провадия дава съгласие ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково, общ.Провадия
да бъде преобразувано в Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“
с.Блъсково, общ.Провадия, считано от 2018/2019 учебна година. Точки 1 и 2 от
проекта за решение да стават съответно 2 и 3.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, това предложение ще бъде подложено на гласуване.“
Изказване на Ивайло Илиев
„В момента правя предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, ще бъде подложено на гласуване.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н председател,
Преди да приключа с изказването си да обърна внимание на начина, по който
водите сесията. Моля Ви да спазвате Правилника. Когато има предложения, те да
бъдат съответно веднага подлагани на гласуване, а не Вие да определяте по какъв
начин, как ще протича сесията. Спазвайте Правилника, за да може. До момента
трябваше пет пъти да гласуваме предложението г-жа Христова да бъде изслушана.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Правилникът сигурно съм го чел повече от Вас. Със сигурност по-добре го
познавам от Вас и ще Ви предоставя моя Правилник, защото виждам, че Вие
нямате. Други становища, изказвания, питания има ли? Очевидно не. Подлагам на
гласуване предложението на г-жа Лидия Димитрова за изслушване на г-жа
Христова-директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Блъсково. Който е „за“,
моля да гласува.
Гласуване: „за“-19, „против“-0, „възд.се“-1 Заповядайте, г-жо Христова.“
Изказване на Стефка Христова-директор на „Св.Св.Кирил и Методий“
с.Блъсково
„Добър ден, на всички. Не всички Ви познавам, затова да се представя
Стефка Христова-директор на училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Блъсково.
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Ще бъда много кратка, защото мисля, че всичко, което можеше да се изкаже,
относно внесената докладна, се каза. За мен, няма да го спестя, за мен това е една
изстрадана, дълбоко изстрадана докладна. Тъй като имаше изказване, няма да
казвам всичко, ще кажа само най-важното. Целта, която ни води за даване на тази
докладна е да се даде достъп до образование на всички деца. Превенция на
отпадането и ранното напускане на образователната система и предимно деца,
подчертавам, от социално слаби семейства. Предимно и основно това. Няма да се
спирам на всичко. Искам да кажа, другото, което е и изтъкваме, като аргумент,
практиката показва, че учениците след седми клас, досега беше осми, а сега след
седми, една година е важна. Децата израстват за една година. Тези деца не са
подготвени за попадане в новата среда и не винаги попадат при най-добрите хора,
които могат да имат някакво влияние, от които могат да имат влияние. Трудно
правят своя избор и на професия. Аз мисля и съм убедена, мисля, че ще се
съгласите и Вие с мен, един младеж, млад човек в десети клас, който навършил
вече шестнадесет години може много по-аргументирано, много по-убедено и много
по-ясно да избере училището, в което иска да продължи своето образование. Искам
да кажа на всички съветници и на всички колеги. Със съдбата на децата не бива да
се играе, защото ние вече сме възрастни хора и си даваме сметка, ако съм избрал
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правилния път и съм се реализирал добре - как се чувствам, ако някъде съм
сгрешил - как на петдесет години вече не мога да променя нищо. Със съдбата на
децата, много Ви моля, всички не си играйте със съдбата на децата. Никой не бива
да си играе, да се заиграва с това.
Другото, което бих искала да кажа. Говорихме за училищата. Относно това,
което сподели с нас, г-н Гочев. Г-н Гочев, аз не съм законотворец. Има
законотворци. Те са преценили, че едно Обединено училище може да даде
необходимата подготовка на тези деца. Освен това, да направя сравнение и с
болницата, защото Вие го казахте. Когато става въпрос за болницата в Провадия,
ние всички се подписвахме и ходихме да искаме да се запази болницата, макар и
една. Да има нещо, къдет хората да отидат, защото първа помощ дават там. Лично
аз съм я получила там. Това не значи, че по-голямата болница във Варна трябва да
глътне малката, защото е в Провадия. Това е аналогично на нашето училище. Не
значи, че по-голямото училище задължително трябва да слее и влее по-малкото
училище. Защо да не се даде възможност и на нас? Ще заключа, само, искам да Ви
призова да ни подкрепите, защото създавайки Обединено училище е начин да
бъдат задържани в класните стаи повече младежи и девойки в населеното място.
Вие сами казахте – населените места се обезлюдяват и това е така. Така ще бъде,
докато младите хора не завършват там и не намират никаква реализация. Благодаря
Ви за вниманието. Не искам повече да Ви отегчавам.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Филев,
заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Тази докладна записка, наистина, породи сериозни дебати. Искам да
отговоря на някои от общинските съветници, които изказаха мнение, че
становищата на директорите на учебните заведения и на РУО Варна не били
необходими. Първо, в писмото, което четохте тук и общинските съветници и зам.председателят на ОбС, г-н Михалев, министърът казва и дава указание: При
образуването на Обединени училища съответния ОбС да се старае да не влияе на
вече действащите средни професионални гимназии. В тази насока, имайки
предвид, че директорите на учебни заведения са тези, които имат най-ясна
представа за движението на ученици между населените места от едно село в друго
и от населените места към град Провадия, аз съм поискал тяхното становище,
което да бъде във Ваша полза. Съответно становището на инспектората. Защото
инспекторатът е този, който има представа за движението на ученици от една
община към друга и от общините във Варненска област към Варна. Тази
информация е на Вашето внимание. Дали ще се съобразите с нея или не - е Ваше
решение. Ако в информацията, дадена, като становище от съответните директори
на учебни заведения има нещо полезно, Вие ще прочетете нещо допълнително. Ще
се запознаете със законовите норми, засягащи образователната система. Ако
сметнете, че тези становища са Ви безполезни, просто няма да се съобразите. Но аз
съм ги изискал, в изпълнение на указанията на министъра, да я имате тази
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информация. По отношение на дебата по същество. Аз съм съгласен с Вас, че
популизмът трябва да бъде изваден от тази система. Трябва на преден план да
бъдат изведени интересите на децата. Всеки от Вас трябва да прецени – Кога и
какви възможности ще има детето след завършване на образованието си да се
реализира на пазара на труда? В кои специалности? Важно е наистина бъдещето на
децата, колкото и малко да са. На последно място, искам да кажа, че в моята
докладна записка, което предлагам е да се даде съгласие, искам да кажа, че съм
извел един извод и той е демографския срив. Демографският срив, както стана
ясно, вече е необратим. След като държавата е стигнала до този извод, какво остава
за нас? Ние трябва, като общински съвет и аз, като кмет, да гледаме на системата,
като цялост. Да я запазим въобще. Да можем да дадем образование на децата и то
да е конкурентно. Те да могат да започнат работа. Само искам да кажа, че чл. 312
от Закона за предучилищно и училищно образование ал.6 казва, че предложението
на кмета за започване на производство става след проверка и становище на
Регионалния инспекторат. Да, предложението на кмета за започване на процедура
по ал.1 за общинските училища, както и за общинските центрове за специална
образователна подкрепа се внася след решение на ОбС и след проверка и
становище на Регионалното управление на образование. Никъде не е казано кое е
първо, кое е второ. Становището, пак казвам, на инспектората е за Ваше сведение.
Вие можете да се съобразите с него. Можете и да не се съобразите, но преценката
Ви за него е дали е полезно или не. Министърът е този, който ще вземе
окончателното решение. По отношение на проекта за решение. Искам да Ви кажа,
че нашият проект за решение с точките изпълнява изискванията на закона. ОбС
дава съгласие училището да стане Обединено и възлага на кмета изпълнението.
Мога, например да Ви кажа проекта за решение на община Шумен, цитирана от г-н
Николов. Там първа точка е предлага на Министъра на образованието и науката
със своя заповед да преобразува ОУ еди-кое си. Различни са. Въпросът е да бъде
спазен закона. Формулировките са само да създават ядове, както се казва, тук да се
карат общинските съветници. Отново се обръщам към Вас, всеки трябва да гласува
по съвест, имайки предвид интересите на децата, преди всичко. После идва
интереса на образователната система, като цяло и накрая на конкретното училище.
Това е моето виждане. Вие си преценете, кое е най-полезно за децата, за общината,
за учебната сфера на нашата община. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ за включване на нова т.1 в проекта за решение с текст: Общински
съвет Провадия дава съгласие ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково, общ.
Провадия да бъде преобразувано в Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“
с.Блъсково, общ.Провадия, считано от 2018/2019 учебна година. Точки 1 и 2 от
проекта за решение стават съответно т.2 и т.3.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 15, „против“ - 1 , „възд.се“ - 4 Приема се предложението.
Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение по докладната
записка с приетата нова т.1.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
11 гласа „за”, 5-„против” и 4-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №33 – 560
Ha основание чл.21, ал.1, т.23 oт ЗМСМА, чл.312, ал.1 и ал.6 oт ЗПУО, във
вр. с чл.315, ал.1 oт ЗПУО, Общински съвет Пpoвaдия:
1.Общински съвет Провадия дава съгласие ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
с.Блъсково, общ.Провадия да бъде преобразувано в Обединено училище „Св.Св.
Кирил и Методий“ с.Блъсково, общ.Провадия, считано от 2018/2019 учебна година.
2.Дава съгласие кмета на Община Провадия да
отправи писмено
предложение дo Министъра на образованието и науката за преобразуване на
Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково, oбщ.Провадия в
Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково, oбщ.Провадия,
считано oт 2018/2019 учебна година.
3.Съгласно чл.60, ал.1 oт АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам почивка 15 мин.“
Почивка от 10.55ч. до 10.10ч.
Кворум: 20
д/№1626-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
тръжна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ I/ едно/, в кв.23 /двадесет и
три/ пo регулационния план на с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 6990
кв.м. /шест хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра/, съгласно АОС №
1868/09.03.2018г.
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: 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 №33 – 561
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона зa общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Пpодава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имoт - частна
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собственост на община Провадия, съгласно АОС №1868 от 09.03.2018г., вписан
пoд № 60, том II, дело № 253/12.03.2018 г., в Служба пo вписванията към Агенция
пo вписванията при Районен съд Провадия, намиращ ce в ceлo Венчан, община
Провадия, област Bapнa, a именно: Дворно място, с плoщ oт 6990 кв.м. / шест
хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра /, съставляващо урегулиран
поземлен имот /парцел/ I/едно/, в кв. 23 /двадесет и три/ пo регулационния план на
с.Венчан, община Провадия, област Bapнa при граници на имота: улица, улица,
улица, УПИ II - 123.
2.Определя началната тръжна цена за имота пo т.1 в размер на 16 150 лв.
/шестнадесет хиляди сто и петдесет лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
е/№1630-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: 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 №33 – 562
Ha 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 Иван Кирилов Косаков с адрес: гр.Провадия, ул. „Измътец“
№18 се отпуска парична помощ в размер на 510,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Тончо Димитров Лозев с адрес: гр.Провадия, ул. „Васил
Априлов“№15 се отпуска парична помощ, в размер на 400,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Георги Панев Колев, с адрес: с.Бозвелийско, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Надка Ангелова Славова, с адрес: гр.Провадия, кв. „ Север“,
бл.б се отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Милан Янков Иванов, с адрес: с.Снежина, общ.Провадия се
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отпуска парична помощ, в размер на 250,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.He отпуска еднократни парични
помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и измeнeни c Peшeниe №33657/28.05.2014г. нa следните лица:
2.1.Ha лицето Айсун Исмаилова Селимова, с адрес: с.Храброво,
общ.Провадия, не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии зa
отпускане нa помощи нa граждани от община Провадия с неотложни нужди лицето е подпомогнато от Дирекция „Социално подпомагане“, според
разпоредбите на чл.16, an. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
ж/№1631-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
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 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев не присъства в
залата.
Поименно гласуване:
„за”- 19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №33 – 563
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова, чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева с адрес: гр.Провадия, ул.
„Димитьр Грънчаров“ №4 в размер на 600,00 лв. (шестстотин лв.)
2.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов, чрез
законния му представител Айнур
Ахмед Алиева с адрес: гр.Провадия,
ул.,,Цар Освободител“ №132 в paзмep на 400,00 лв. (чeтиpиcтoтин лв.)
3.Средствата за финансовото подпомагане пo т.1 и т.2 да се осигурят от
бюджета на Община Провадия.
4.Възлага на кмета на Община Провадия да предприеме необходимите
действия пo организация изпълнението на настоящото решение.
з/№1632-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно промяна на наименованието на социалната услуга „Дом за
възрастни хора с физически увреждания“ - гр.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? Не. 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 №33 – 564
Нa основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.3, т.2 буква
„в“ от Правилника за прилагане на Закона зa социално подпомагане, Общински
съвет гр.Провадия реши:
1.Променя наименованието на специализираната институция за предоставяне
на социални услуги oт „Дом зa възрастни хора с физически увреждания“ на „Дом
за пълнолетни лица с физически увреждания“.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията пo изпълнение на
настоящото решение.
и/№1646-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2018г.
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:
„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 №33 – 565
Ha основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните
финанси и чл. 33 от Наредба №9 за ycлoвиятa и peдa за cъcтaвянe на тpигoдишнa
бюджетна прогноза за местните дейности, за изпълнение, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на община Провадия, Общински съвет Провадия,
променя свое Решение №29-509 от 25.01.2018г. в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи финансирани с целеви и собствени средства пo бюджета нa общината
зa 2018г., съгласно Приложение №1 от 1 341 328 лв. на 1 359 171лв. - увеличение с
17 843 лв. и произтичащите от това корекции пo бюджета, кaктo следва:
• в намаление нa:
§ 10-15 д. 619 „Др. д-ти пo жил. етроителство, благоустр. и рег. развитие“ - 7 843
лв.
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§ 10-30 д. 619 „Др. д-ти пo жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“ - 10 000
лв.
• в увеличение нa:
§ 52-06 д. 619 „Др. д-ти пo жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“ - 17 843
лв.
2.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
3.Ha основание чл.60, ал.1 oт AПK решението подлежи на предварително
изпълнение.
Кворум:18 Общинският съветник Иво Райчов Гочев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Единадесета точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Искам да помоля, от името на целия ОбС, администрацията да ни подготви
един доклад за състоянието на осветлението в града. Цялостно за целия град, за да
разберем - Какво е състоянието на осветлението?
Също така във връзка с докладна №1617, свързана с комисията за условията
и реда за установяване жилищните нужди и настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти, искаме един списък на
картотекираните граждани по групи и дата на картотекиране и списък на
общинските жилища с настанените в тях наематели т.е два списъка. Да бъде
предоставено на ОбС с цел улесняване на работата ни и да можем да сме поинформирани. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов, относно вторият Ви въпрос. Списъкът с
картотекираните граждани на община Провадия, които са крайно нуждаещи се е
окачен на таблото. Всеки може да се запознае там. Относно това, колко общински
имота има, жилищни имоти – апартаменти, къщи? Колко от тях са ведомствени или
резервни? Бяхте запознати с отчета. На комисията беше представен списък с
наемателите. Не бяха изписани целите имена, а само инициалите на наемателите.
Беше Ви представен такъв списък. Ще Ви бъде предоставен.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
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Изказване на Диан Николов
„Аз искам да поставя два въпроса. Първият въпрос е във връзка с докладната
записка, свързана с отчета за отпадъците, където г-н Филев взе отношение.
Доколкото разбрах въпросът с отпадъците, изгарянето от въглищата при
отоплението в град Провадия е решен, като тези отпадъци се изхвърлят до
контейнерите. Има организация после за извозването. Докато по селата няма
решение на този въпрос. Поне така разбрах, тъй като съоръженията, които са там са
пластмасови и тази е причината. Фирмата, която извозва не е задължена да ги
извозва, ако там има такива отпадъци. Принципно явно така са нещата, обаче
въпросът ми е следният: Мисля, че трябва да се направи предложение и да се вземе
решение тези отпадъци, които са по селата по някакъв начин, хората, които живеят
там, те имат правото, не знам дали и задължението да изхвърлят този отпадък
някъде. Мисля, че не е редно, ние като организация да не даваме това решение.
Всички сме длъжни да даваме такова решение, защото има къщи, които са с
дворове и там няма проблеми. Но има магазини, барчета, читалища, кметства и
други места, в които се добива този отпадък, където няма дворче да си го изхвърли.
По принцип мисля, че трябва да има предложение за някакво решение. Не знам
дали не сме и длъжни да направим това нещо. Просто го коментирам и се надявам
общинска администрация в най-скоро време да помисли върху този въпрос. Да има
решение в тази посока. Това ми е първият въпрос.
Вторият ми въпрос е следният. Доколкото си спомням към община Провадия
има фиксиран телефонен номер, към който граждани могат да подават сигнали и да
правят свои питания, ако не бъркам. Въпросът ми е: Има ли възможност към тази
ситуация да има и друга опция, свързана с интернет, където освен да се обади
някой да има възможност да изпрати снимков материал или аудиоматериал? Това
е, като предложение за обсъждане.
Последно, искам да попитам г-н Гичев, като председател на ОбС. Имаме
раздадени всички тук устройства. Аз, като общински съветник, имам ли правото
във връзка с докладните, които ще бъдат разглеждани на сесия, касаещи някои от
тях, аз например да направя заснемане снимков или аудиоматериал, който да
изпратя до колегите тук за информация?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това си е Ваше право.“
Изказване на Диан Николов
„Питам. Да не бъда обвинен после. Благодаря. Това ми бяха въпросите.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Смятам, че това ще подпомогне дейността на ОбС. Относно отговорите на
въпросите, предполагам, че на следващото заседание. Да. Други питания? Няма.
Преминаваме към дванадесета точка. “
Дванадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища и предложения на граждани също няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 11.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1612
решение №33-557
№

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
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 №1626
решение №33-561
№

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
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 №1630
решение №33-562
№

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
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 №1631
решение №33-563
№

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
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1646
решение №33-565
№

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
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