П Р О Т О К О Л № 34
Днес, 26.04.2018 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 Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димитър Тунчев Димитров
7. Димо Владимиров Димов
8. Елина Георгиева Димитрова
9. Ивайло Илиев Илиев
10. Иво Райчов Гочев
11. Йордан Иванов Михалев
12. Капка Ангелова Радева
13. Кръстю Василев Кръстев
14. Лидия Николаева Димитров
15. 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. В началото на
заседанието ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на община
Провадия на общинските съветници Дамян Ташев Неделчев, Димо Владимиров
Димов и Диан Парушев Николов.
Откривам тридесет и четвъртото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№34 от 13.04.2018г. 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.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2018г. / вх.№1692
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2018г. / вх.№1689
3.Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. / вх.№1684
4.Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в община Провадия
за 2018г. / вх.№1685
5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2017г. / вх.№1699
6.Годишен отчет за 2017г. за изпълнението на Програма за развитие на туризма
в община Провадия. / вх.№1703
7.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2017г. / вх.№1704
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8.Докладни записки вх.№1674, 1675, 1677, 1680, 1681, 1686, 1693, 1694, 1695,
1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1705, 1706.
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
10.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 осем от проекта за дневен ред докладни записки да бъдат
добавени докладни записки с вх.№1709 и вх.№1724.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението да бъдат
включени в точка осем от проекта за дневен ред докладни записки с вх.№1709 и
вх.№1724. Който е съгласен с направеното предложение, 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:20 Общинските съветници Мустафа Али Ибрям и Наталина Младенова
Златева присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.05ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2018г. / вх.№1692
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2018г. / вх.№1689
3.Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. / вх.№1684
4.Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в община Провадия
за 2018г. / вх.№1685
5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2017г. / вх.№1699
6.Годишен отчет за 2017г. за изпълнението на Програма за развитие на туризма
в община Провадия. / вх.№1703
7.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2017г. / вх.№1704
8.Докладни записки вх.№1674, 1675, 1677, 1680, 1681, 1686, 1693, 1694, 1695,
1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1705, 1706, 1709, 1724.
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2018г.
а/№1692-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 има ли? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Както и на комисиите казах, на Вашето внимание е предложен нов списък,
актуализиран списък на капиталовите разходи на община Провадия за 2018г., като
новите обекти са следните: храсторез на стойност 1380 лв., косачка на стойност 1930
лв., основен ремонт стълбище на ул.“Черказка“ на стойност 16 500 лв., основен
ремонт на стълбище на ул.“Батак“-23 000 лв., основен ремонт покрив на Панайотова
къща-8 500 лв., основен ремонт покрив Ритуална зала-25 000 лв., основен ремонт
покрив Ламбова къща гр.Провадия-20 000 лв. В откритият комплекс за спортна
дейност е показана цялата сума, на която ще бъде обявена обществената, който обект
трябва да бъде преходен и тази година да се разходват 245 000лв. Към тази докладна
има предложен нов проект за решение, който Ви е предоставен и вътре са описани
всички тези компенсирани изменения.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Въпрос към г-н кмета. Има ли вече възложени обществени поръчки за
тротоари и ремонт на улици?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Процедурата за възлагане ремонта на тротоарите е в ход. Обявена е
процедурата за надзор на пътищата за четвъртокласната пътна мрежа. Обявена е
процедурата за три от четирите позиции за четвъртокласната пътна мрежа, а за
улици нямаме, ако това Ви е въпросът. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
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Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 566
Ha основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия променя свое Решение №29-509 от
25.01.2018г. в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък зa капиталови разходи
финансирани с целеви и собствени средства пo бюджета нa общината зa 2018г.,
съгласно Приложение №1 от 1 359 171 лв. на 1 731 881лв. - увеличение с 372 710 лв.
и произтичащите от това корекции пo бюджета, както следва:
• в намаление на:
§ 10-30 д.622 „Озеленяване“
3 310 лв.
§ 10-20 д.283 „Превантивна дейност за намаляване на бедствия и аварии“ 39 500 лв.
§ 10-30 д.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 276 400 лв.
§ 00-98 д.998 „Резерв“
53 500 лв.
• в увеличение на:
§ 52-05 д.622 „Озеленяване“
3 310 лв.
§ 51-00 д.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 39 500 лв.
§ 51-00 д.759 „Други дейности по културата“
53 500 лв.
§ 52-06 д.714 „Спортни бази за спорт за всички“
276 400 лв.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Втора точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
първото тримесечие на 2018г.
а/№1689-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно извършени промени по бюджета на община Провадия през
първото тримесечие на 2018г.
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
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Р Е Ш Е Н И Е №34 – 567
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на променените бюджети за първото
тримесечие на 2018г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Трета точка – Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
а/№1684-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит
на звеното за вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2017г. до
31.12.2017г.
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.”
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 №34 – 568
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема за сведение годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
Четвърта точка – Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за 2018г.
а/№1685-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно представяне за сведение на годишен план за дейността на звеното
за вътрешен одит в община Провадия за 2018г.
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.”
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 №34 – 569
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.34, ал.5 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
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1.Приема за сведение годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит
за 2018 г., съгласно приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на звеното за
вътрешен одит в община Провадия.
Пета точка – Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от
тях бюджетни средства през 2017г.
а/№1699-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2017г.
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.”
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 №34 – 570
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема докладите за дейността на читалищата на територията на община
Провадия в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност и
изразходените от тях бюджетни средства през 2017г., съгласно приложения от №1 до
№23.
Шеста точка – Годишен отчет за 2017г. за изпълнението на Програма за
развитие на туризма в община Провадия
а/№1703-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно годишен отчет за 2017г. за изпълнението на Програма за развитие
на туризма в община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Д-р Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми кметове,
Съграждани,
Председателстващ,
Вярвам, че ще се съгласите, че крепостта „Овеч“ е основен символ за Провадия
и той поддържа историческата ни памет, че сме българи, най-вече. На първо място.
Това, което се вижда, като активност по съхраняване и представяне на този символ
на град Провадия, е много малко. Крайно недостатъчно. Беше отчетено на
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комисията, че само по Великденските празници са преминали 4 000 човека. Което
означава, че ние можем да се ползваме не само за душите си от този символ, а да се
облагодетелства и града ни. Оправдания слушаме доста време, че горски фонд и
държава нямали механизъм, по който да ни дадат възможност да експлоатираме
крепостта. Моето убеждение, обаче е, че нашето желание е никакво. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми д-р Неделчев,
Съоръженията, които община Провадия е изградила, това са: екопътеката и
пешеходния мост, ние ги поддържаме. Нямаме друг изход, защото те са и
съоръжения с повишена опасност. По отношение на собствеността на крепостта
„Овеч“. Тя наистина е държавна собственост. Аз вчера бях в София в Оперативна
програма „Региони в растеж“. Идеята е да потърсим вариант за кандидатстване и не
само за крепостта „Овеч“, а и за новия паметник от национално значение „ПровадияСолницата“. На този етап „Провадия-Солницата“ може да се каже, че е наш обект, но
за крепостта все още не. Вариантът, който обмисляме сега е да поискаме от
Министерски съвет да ни бъда предоставена крепостта за стопанисване и
управление, а не в собственост. А за горският фонд, още няма вариант, който да
ползваме за изграждане на паркинги, асфалтиране на пътя, места за отдих и
освежаване. Това, което искам да Ви кажа е, че ние се грижим за крепостта. Тази
година музеят извърши пак ремонт на мостовото съоръжение, за да е безопасно.
Разговаряли сме с полицията да се преустанови преминаването с моторни превозни
средства по моста- основно мотори в събота и неделя. Те са и опасни за гражданите,
които са там. Искам само да поясня за нашите съграждани, че на комисия от музея
Ви беше казано, че са 4 000 лв. приходите, а две хиляди човека са преминали
официално през крепостта по време на Великденските празници. Неофициално
сигурно са още толкова. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Благодаря, г-н кмет. Надявам се, тези постъпки, които сте направили
предните дни пред правителството да имат резултат и моят упрек да е
неоснователен. Но аз си мисля, че дори и да не получим право да управляваме или да
стопанисваме крепостта бихме могли. Нали и сега музеят има право да се грижи за
консервацията на обектите горе? Горе има достатъчно. Има три църкви по източния
скален венец. Има работилници. Имаме кладенец. Има каналчета, по които водата се
събира в щерните. Дори и да не получим правото да стопанисваме и да управляваме
крепостта, бихме могли, чрез изграждане на навеси, надявам се, няма да ни откажат,
преместваеми постройки да бъдат монтирани, които от една страна да запазят тези
обекти, от друга страна да обърнат внимание на посещаващите туристи, че там има
нещо, което, мисля, че ще повиши повече интереса и посетителите ще бъдат повече.
Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 571
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.12, т.1, предложение 2 от Закона за
туризма, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община
Провадия за 2017г.
Седма точка – Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2017г.
а/№1704-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2017г.
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Николов, заповядайте. Г-жа Лилкова е тук.“
Изказване на Диан Николов
„Аз имам два въпроса. Единият въпрос е свързан с приходната част. Има едно
перо, в което е записано – приходи от немедицински дейности. Мисля, че беше в
размер на 8 000 лв. Искам да попитам: Какъв е предметът на този приход? Вторият
ми въпрос е свързан с това, че искам да се даде от страна на вносителя един анализ
за дейността на дружеството сравнено с предходната година, който анализ да се
поднесе на разбираем език, а не както е направен този отчет. Той си е стандартен.
Там виждам, че има счетоводна печалба от 16 000 лв., ако не се лъжа за текущата
година. Сравнено с предходната, мисля, че там загубата е 31 000 лв. Каква е
тенденцията на дружеството сравнено с предходните периоди? Знаем, че миналата и
по-миналата година, г-н Филев, беше казал, че ще се стигне до един референдум, ако
продължават така нещата, за да се взема решение за това болнично заведение. Това
ми е молбата да се направи един анализ, да се сравни с предходните години, по
някакви критерии и да се каже – Каква е тенденцията на лечебното заведение?
Задавам тук този въпрос, просто в комисиите, в които участвах този доклад не се
разглежда, за това задавам този въпрос тук. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кой ще отговори? Г-жо Лилкова, заповядайте.“
Елена Лилкова-представител на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“
„Аз особено изчерпателен отговор на г-н Парушев, вероятно, не мога да дам в
момента, защото, наистина такъв анализ сравнен с предходната година не е
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направен. Такъв би дал възможност, както на самото търговско дружество, така и на
общината да решават нещата в един по-кардинален аспект по отношение на
продължаващото съществуване на лечебното заведение. Даже и в момента с
несключен още рамков договор с едни и същи лимити, които получаваме, каквито
бяха и преди увеличение на клиничните пътеки, което е някъде около 8-9% и към
този момент не можем да направим, но в близкия месец например тава би могло да
се извърши, защото до края на май рамковият договор ще бъде сключен. Това е,
което мога да кажа.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Аз ще поискам от управителя на дружеството да изготви такъв анализ
сравнителен за последните три, като вътре да се видят приходите, разходите,
дейността, персонала - на разбираем, а не на сух счетоводен език. За тези 8 000 лв. аз
мисля, че това са приходите от наеми. Не са ли? Ще поискам тази информация и ще
Ви бъде предоставена.
На заседанията на комисиите аз Ви информирах, че съм изпратил писмено
запитване на министъра на финансите и министъра на здравеопазването и ще
конкретизирам въпроса, който съм задал така. Ако една община има средства и
желае да подпомогне собственото си лечебно заведение, как да го направи при
действието на Закона за държавните помощи? Отговорът на министъра на финансите
го видяхте. Чакаме отговора на министъра на здравеопазването. Ако в
законоустановения срок, тай дойде или не дойде при нас, ние ще поискаме среща с
министъра и да видим какво можем да направим, за да помогнем на дружеството,
защото е видно от счетоводните отчети и баланса на дружеството, че то намалява
своите задължения, но вследствие на сериозната подкрепа от община Провадия и от
държавата. Съотношението е две към едно. Общината на всеки един лев, който
държавата дава, ние даваме два и по този начин дружеството успява да намали
задълженията си от предходния период, а и както виждаме в момента е на
счетоводна печалба.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Аз се надявах г-н директора да присъства и искам да използвам случая, тъй
като, както се казва в медиите изтече информация, че е приета и се обсъжда новата
Здравна карта. Исках да попитам, ако знае, г-н директора, каква е роля е отредена на
нашата болница? Виждаме, че общината се опитва да помогне, доколкото може,
прави го. Едва ли не изземваме функцията на държавата, която трябва да се грижи за
лечебното ни заведение. Беше добре, ако действително се коментира Здравна карта,
директорът да ни каже, ако знае, какво ни отрежда държавата? Дали едно лечебно
заведение, което съществува поради липсата на решимост политическите сили да
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направят здравна реформа или най-накрая нещо се е променило и е било отредено и
за нас да вършим по-активна, по-полезна работа. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще дам думата на д-р Гочев. Има писмо от министъра на здравеопазването.
Той ще разясни.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Проблемът с Националната здравна карта вече е приключен. Според
стандартите на световната здравна организация в България има около 18% повече
разкрита леглова база в сравнение със световните стандарти. В България трябва да
има грубо тридесет и три хиляди легла. В момента функционират тридесет и осем
хиляди легла. Десет хиляди легла бяха съкратени още на ниво области. При
разработване на националната здравна карта в област Варна бяха намалени
допълнително още двеста и шестдесет легла, като нашата болница не беше пипната.
Легловата база е запазена. Предложени са за закриване, за преструктуриране, не за
закриване, МБАЛ Варна-това е бившата транспортна болница и МБАЛ Девня. Да не
бъдат болници за активно лечение и намалиха още малко хирургични легла във
Варна и няколко педиатрични легла. Нашата болница си остава в същия си
капацитет, какъвто е сега - седемдесет и пет легла. Няма да имаме проблем, найвероятно, защото Варна се съобрази с изискванията на Министерството на
здравеопазването на толкова население четири легла и шест на хиляда, би трябвало
да няма проблем. Аз бих искал да кажа, че каквито и справки да правим, каквото и да
посочваме да сравняваме с минали години, нещата при нас стават все по-зле и позле, според мен, от две основни неща. Първо, намалява броя на населението, което е
за нашата болница. Това все повече ще затруднява, дори и да ни вдигнат лимита, все
по-трудно ще започнем да го достигаме този лимит. Но да предположим, че там ще
успеем да се справим, проблемът, следващият, е застаряващото медицинско
обслужване в нашата болница. И висшият лекарски персонал и висшия сестрински
персонал вече се крепи на почти осемдесет процента само от пенсионери. Някои от
тях са на доста преклонна възраст – има над седемдесет, седемдесет и пет години,
дори осемдесет. Предвид това, че възнагражденията, които ние плащаме в нашата
болница са под осигурителните прагове ние не можем да привлечем медицински
персонал извън Провадия. Ето, аз сега, тази седмица съм на работа в Нови пазар и
мога да Ви кажа, че Новопазарската болница, въпреки че стана филиал на
Щуменската болница, най-вероятно ще бъде предложена за преструктуриране в
медицински център точно поради това, че няма лекари. Нови пазар има двама
лекари, който са новопазарци. Всички останали пътуват от Шумен. Проблемът с
осигуряването на медицински персонал за Новопазарската болница става по-трудно,
а там възнаграждението е двойно по-голямо от нашата болница. Аз за една седмица
там получавам толкова, колкото тук за един месец, но най-вероятно и аз ще напусна,
защото ми идва много нагорно. Вече не се издържа. Вместо да сме трима работим по
един. Работата е много. И аз съм човек, изморявам се. Притеснявам се от грешки.
Една лекарска грешка знаете, какво следва. Проблемът при нас ще бъде медицинския
персонал. Ние не можем да привлечем медицински персонал. При осигурителен праг
1200 лв. за шеф на отделение аз получавам 720лв. основна заплата. Нито един лекар
няма да дойде от Варна на такава заплата за ординатор камо ли за шеф на отделение,
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при положение, че във Варна тези заплати ги взимат санитарките. Каквито и
сравнителни планове да правим с минали години при нас нещата се влошават от
гледна точка на демографската криза за общината и от демографската криза за
лекарския персонал, за сестринския персонал. Отделенията се крепят масово само на
медицински сестри, които са пенсионерки. Понеже са работили на ниски заплати и
имат ниски пенсии, идват да работят на осемдесет години, за да вържат двата края.
Докога ще можем да издържаме. Все пак сме хора. Ще направим тази справка. Не е
проблем, като се сравнят три последователни години. Бил съм управител на
болницата знам как бързо става да се направи справка, но нещата основните, аз ги
казах, са демографската криза. Това е нещото, което ще влияе много зле на
болницата, дори и да ни вдигнат лимита на болницата. В момента сме със стария
лимит, защото нямаме рамков договор. С новият рамков договор дори и да вдигнал
лимита все по-трудно и по-трудно ще се достига, защото населението намалява. За
болницата няма да има проблем, предполагам, че легловата база ще остане същата,
тъй като варненската здравна комисия, която разгледа Областната здравна карта се
съобрази на 100% с изискванията на министъра на здравеопазването. Там много
големи проблеми ще имат Бургас, Пловдив, Благоевград. Там имат страхотно
раздуване на щатовете и на легловата база. Там как ще се оправят си е техен
проблем. Ние отговаряме на сто процента на изискванията на Министерството на
здравеопазването. Варненска област няма да има проблеми.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Благодаря на д-р Гочев. Част от очакваното от мен по отношение на този
анализ той го направи. Това е един елемент, който бих искал да се поднесе, като
информация. По отношение на другата част от изказването искам само да вметна.
Миналата или по-миналата година г-н Гочев спомена, че по отношение на брой да го
кажа лица в община Провадия, падащи се на легло от болницата числото е много
голямо, а във Варна са десет човека. От тази гледна точка, може би, като клиенти
болницата ще има. Там вече демографският срив, както се изразихте, на този етап
все още няма да има такова влияние. По отношение на другите проблеми искам да
кажа, че там има управител на болницата, има управително тяло, което ръководи
това юридическо лице и би следвало то да решава проблемите, които стоят пред
него. Как? То трябва да решава. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 572
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1,
т.3 и т.5, предложение 3 от Търговския закон и чл.8, ал.2 от Наредба №12 за реда за
учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на
Община Провадия в търговските дружества, Общински съвет Провадия:
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1.Приема годишен отчет и баланс на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД за 2017г. със седалище и адрес на
управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.„Желез Йорданов”
№1, като неразпределя печалба.
Кворум: 16 Общинските съветници Хюлия Мустафова, Димитър Тунчев, Георги
Габровски и Димо Димов не присъстват в залата.
Осма точка – Докладни записки
а/№1674-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на 791 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от 23930 кв.м.
и утвърждаване на продажната цена на общински недвижим имот-частна общинска
собственост, включени в урегулиран поземлен имот /парцел/ VI - 287 /шест - двеста
осемдесет и седем/, в кв.48 /четиридесет и осем/ пo регулационния план на
с.Храброво пo AOC №1870/29.03.2018г.
Кворум: 17 Общинският съветник Георги Габровски присъства в залата.
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:17
Поименно гласуване:
„за”-17
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 573
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Диана Николаева
Драгнева, с постоянен адрес в гр. Провадия, yл. ,,Bacил Коларов“ №27, вх.А, ет.3,
ап.5, собственик на дворно място, съгласно нотариален акт, вписан в Служба пo
вписванията при Районен съд Провадия под №168, том I, дело №161, вх. регистър
№698/15.02.2011г., с площ от 23 139 кв.м. /двадесет и три хиляди сто тридесет и
девет квадратни метра/, включени в урегулиран поземлен имот №VI- 287 /шест двеста осемдесет и седем/, в кв.48 /четиридесет и осем/пo регулационния план на
с.Храброво, при граници на имота: улица, улица, улица, УПИ II-288, чрез продажба
на 791 кв.м./седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, включени в
урегулирания поземлен имот, посочен по-горе, целият с плoщ от 23930 кв.м./
двадесет и три хиляди деветстотин и тридесет квадратни метра/, общинска
собственост, съгласно Акт за общинска собственост №1870/29.03.2018г., вписан в
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Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен съд Провадия под №178,
том II, дело №369, вxoдящ peгиcтъp №1005, двoйнo
вxoдящ peгиcтъp
№1001/30.03.2018г.
2.Определя цена за продажба на имота пo т.1 в размер на 3 214 лв. /три хиляди
двеста и четиринадесет лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Пpoвaдия изпълнението на решението.
б/№1675-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска
собственост
Кворум:18 Общинският съветник Димо Димов присъства в залата.
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:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 574
Ha основание чл.2l, ал.l, т.8 oт Закона за мecтнoтo самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Пpoвaдия:
I.Отдава пoд наем за срок oт 5 /пет/ гoдини следната част от имот, находящ cc в
гр.Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Дунав“ №17, публична
собственост нa Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№8/08.04.1997г., вписан в Агенция вписвания в Служба пo вписванията при
Провадийски районен съд под №3801/04.10.2001г., входящ регистър №15, том V,
дело 862 oт 2001г., a именно: помещение, предназначено за търговска дейност с
плoщ 8 кв.м., находящо се в северната част на първия етаж на сградата, със застроена
плoщ 901 кв.м., построена в УПИ №I-186 в кв.20a, пo плана на гp. Провадия, при
граници за парцела: парцел III; площад; ул. „Средна гора“; ул. „Дунав“.
II.Отдаването под наем на имота пo т.I oт настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имoти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
в/№1677-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/
Кворум:20 Общинските съветници Хюлия Мустафова и Димитър Тунчев
присъстват в залата.
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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.”
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 №34 – 575
Ha основание чл.21, aл.1, т.11 от Закона зa местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, aл.1 във връзка с ал.5 и чл.124б, aл.1 от Закона
за устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване /ПУП- ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 58503.175.9 /с номер на
предходен имот №175009/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени
със Заповед РД-18-375/08.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ
се в землището на град Провадия, местност „Разсадника“, собственост на „Сейдж
Консултантс“ АД, ЕИК 175224390, с цел промяна предназначението на имота от
„друг промишлен терен“ в ,,за обществено обслужващи и складови дейности“,
определяне на оптималните застроителни показатели, начин и характер на бъдещото
застрояване и прецизиране градоустройствения режим на имота.
2.Одобрява приложеното задание пo чл.125 от ЗУТ.
г/№1680-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Дамян Неделчев 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 №34 – 576
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев - кмет на община Провадия за времето от 01.01.2018 год. до 31.03.2018 год. в
размер на 426,73 лева.
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д/№1681-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно попълване състава на постоянна комисия за отпускане на помощи
на граждани от община Провадия с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнение към докладната. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Д-р Гочев, заповядайте.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Искам да направя предложение за мястото на д-р Неделчев. Предлагам да
изберем за член на комисията за помощите Антон Илков Янев. Той е член на
комисията по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности, има, все пак, и някакво
виждане по медицина, така че моето предложение е за него да попълни състава на
тази комисия.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения?Няма. Подлагам на гласуване предложението Антон
Илков Янев да бъде избран за член на комисията за отпускане на помощи на
граждани от община Провадия с неотложни нужди. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“-18, „против“-0, „възд.се“ -1 Приема се.
Кворум:18 Общинският съветник Димо Димов не 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 577
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Освобождава д-р Дамян Ташев Неделчев от състава на постоянна комисия за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди,
създадена с решение №2-30/26.11.2015г.
2.Избира Антон Илков Янев за член на постоянна комисия за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди, създадена с решение
№2-30/26.11.2015г.
е/№1686-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за съгласуване цялостна схема за
разполагане на преместваеми обекти с търговски и други обслужващи функции, като
павилиони, фургони, сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др.
подобни на територията на град Провадия, които не са трайно свързани с терена,
върху който са поставени
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
По време на постоянните комисии изкоментирахме въпроса, относно новият
обект, който е в парка до автогарата. Не бях ходил. Казаха ми и аз отидох на самото
място. Това е точно до детската площадка. Ако самият преместваем обект бъде
сложен в празната част, където са плочките, просто се заема цялото място, където
могат да играят деца, защото има пясъчник с люлки и пързалка. Молбата ми беше,
ако може да се направи промяна т.е. самият обект или да се изтегли вляво или
вдясно, за да може да остане тази площадка свободна, защото отнема пространство
за игра на децата. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
Максимално ще се съобразим с предложението. Няма да разрешим там да има
масички. Те ще бъдат изместени на друго място. Освен за игра на децата да има
място и за преминаване на гражданите по алеята.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания има ли? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 578
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредба №3 за реда и
условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
град Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти по смисъла
на чл.2, ал.1 от Наредба №3 за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на град Провадия, с търговски
и други обслужващи функции като павилиони, фургони, сергии, маси, колички,
автомати за напитки /храни/и др. подобни върху терени публична и частна общинска
собственост на територията на град Провадия по чл.56, ал.2 от Закона за устройство
на територията.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
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ж/№1693-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имотпублична общинска собственост
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:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 579
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗOC, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот - публична общинска
собственост на община Провадия, съгласно АОС №1333 от 07.12.2010г., а именно
терен от 15.00 м2 /петнадесет кв.м./, съставляващ - позиция № 2 пo одобрената с
Решение №41-814 на ОбС Провадия от 26.03.2015г., актуализирана с Решение №6105 на ОбС Провадия от 30.03.2016г. - Подробна план - схема за разполагане
преместваеми обекти в УПИ IV /четири/, кв.8 /осем/, като част от Схема №26 от
цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на град
Провадия, и одобрена на 25.04.2017г. от Главния архитект на община Провадия за
поставяне павилион за търговска дейност.
2.Отдаването пoд наем на частта от имота пo т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен пo тарифата за отдаване
под наем нa общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията пo изпълнението на
горното решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.“
Почивка от 10.05 до 10.20 ч.
Кворум:19
Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По време на почивката служители от общинска администрация ме уведомиха,
че комисията за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни
нужди се събира на 2 май. Тъй като съставът на комисията, току-що го попълнихме с
решението, ни молят да се върнем и да прегласуваме решението, за да добавим точка
три, че решението подлежи на предварително изпълнение. Съгласни ли сте с така
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направеното предложение да се върнем на тази докладна и да включим точка три за
предварително изпълнение на решението? Ще го подложа на гласуване. Който е
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“-19, „против“-0, „възд.се“-0 Приема се.
Връщаме се на решението по докладна записка №1681 за прегласуване, като
допълваме точка три. Общинските съветници от общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против”
и 0-„възд.се” прегласуваха
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 577
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Освобождава д-р Дамян Ташев Неделчев от състава на постоянна комисия за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди,
създадена с решение №2-30/26.11.2015г.
2.Избира Антон Илков Янев за член на постоянна комисия за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди, създадена с решение
№2-30/26.11.2015г.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
з/№1694-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имотпублична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 580
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗOC, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот - публична общинска
собственост на община Провадия, съгласно АОС №869 от 08.06.2001г., а именно:
терен от 16.00 м2 /шестнадесет кв.м./, съставляващ - позиция №5 пo одобрената с
Решение №41-814 на ОбС Провадия от 26.03.2015г., актуализирана с Решение №6105 на ОбС Провадия от 30.03.2016г. - Подробна план - схема за разполагане
преместваеми обекти в УПИ V /пет/- парк, кв.59 /петдесет и девет/, като част от
Схема №13 от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на
територията на град Провадия, и одобрена на 25.04.2017г. от Главния архитект на
община Провадия за поставяне павилион за търговска дейност.
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2.Отдаването пoд наем на частта от имота пo т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен пo тарифата за отдаване
под наем нa общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията пo изпълнението на
горното решение.
и/№1695-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имотпублична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 581
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗOC, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот - публична общинска
собственост на община Провадия, съгласно АОС №869 от 08.06.2001г., а именно:
терен от 16.00 м2 /шестнадесет кв.м./, съставляващ - позиция №1 пo одобрената с
Решение №41-814 на ОбС Провадия от 26.03.2015г., актуализирана с Решение №6105 на ОбС Провадия от 30.03.2016г. - Подробна план - схема за разполагане
преместваеми обекти в УПИ V /пет/- парк, кв.59 /петдесет и девет/, като част от
Схема №13 от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на
територията на град Провадия, и одобрена на 25.04.2017г. от Главния архитект на
община Провадия за поставяне павилион за търговска дейност.
2.Отдаването пoд наем на частта от имота пo т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен пo тарифата за отдаване
под наем нa общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията пo изпълнението на
горното решение.
й/№1696-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имотпублична общинска собственост
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 582
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗOC, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот - публична общинска
собственост на община Провадия, съгласно АОС №869 от 08.06.2001г., а именно:
терен от 15.00 м2 /петнадесет кв.м./, съставляващ - позиция №4 пo одобрената с
Решение №41-814 на ОбС Провадия от 26.03.2015г., актуализирана с Решение №6105 на ОбС Провадия от 30.03.2016г. - Подробна план - схема за разполагане
преместваеми обекти в УПИ V /пет/- парк, кв.59 /петдесет и девет/, като част от
Схема №13 от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на
територията на град Провадия, и одобрена на 25.04.2017г. от Главния архитект на
община Провадия за поставяне павилион за търговска дейност.
2.Отдаването пoд наем на частта от имота пo т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен пo тарифата за отдаване
под наем нa общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията пo изпълнението на
горното решение.
Кворум:20 Общинският съветник Наталина Златева присъства в залата.
к/№1697-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имотпублична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства в
залата.
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
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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 №34 – 583
Ha основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗOC Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот - публична общинска
собственост на община Провадия, съгласно АОС №869 от 08.06.2001г., а именно:
терен от 12.00 м2 /дванадесет кв.м./, съставляващ - позиция №3 пo одобрената с
Решение №41-814 на ОбС Провадия от 26.03.2015г., актуализирана с Решение №6105 на ОбС Провадия от 30.03.2016г. - Подробна план - схема за разполагане
преместваеми обекти в УПИ V /пет/- парк, кв.59 /петдесет и девет/, като част от
Схема №13 от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на
територията на град Провадия, и одобрена на 25.04.2017г. от Главния архитект на
община Провадия за поставяне павилион за търговска дейност.
2.Отдаването пoд наем на частта от имота пo т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен пo тарифата за отдаване
под наем нa общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията пo изпълнението на
горното решение.
л/№1698-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно разходване на натрупаните по реда на чл.64 от Закона за
управление на отпадъците отчисления
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 584
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, aл.1 и aл.2. т.2 от
Наредба №7 oт 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани пpи депониране на отпадъци,
Общински съвет - Провадия реши:
1.Дава съгласие натрупаните средства от отчисленията пo чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците и чл.20 от Наредба №7 oт 19.12.2013г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани пpи
депониране на отпадъци, дa cе разходват от:
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1.1. Община Провадия, в размер на 33 969,97 лв. с ДДС, чрез нейния бюджет за
осигуряване финансирането на дейностите пo предварително третиране и
оползотворяване нa битови отпадъци, в т.ч. рециклиране, генерирани на територията
на община Провадия.
1.2. Община Дългопол, в размер на 360,36 лв. с ДД, чрез нейния бюджст за
осигуряване финансирането на дейностите пo предварително третиране
и
оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране, генерирани на територията
на община Дългопол.
2.Дава съгласие кмета на община Провадия дa започне процедура пo реда на
чл.25, aл.1 от Наредба №7 oт 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране нa
отпадъци пред PИOCB-Варна, за освобождаване събраните средства пo реда на чл.
20 от същата наредба, в размер на 33 969,97 лв., с цел финансиране на дейности пo
предварително третиране и оползотворяване нa битови отпадъци, в т.ч. рециклиране,
обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на
отпадъците на териториите нa община Провадия.
м/№1700-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за функциониране на специализирана институция
„Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ – гр.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми граждани,
Ще си позволя да направя един коментар и едно предложение по тази докладна
записка. Коментарът ми е свързан, ще си позволя да прочета, с един абзац: „С
възлагане на управлението на социалната услуга имаше шанса да се преодолее
основната пречка за спиране на настаняванията, а именно лошите битови условия на
домуващите.Общинска администрация предприе необходимите действия и предложи
на ОбС Провадия да вземе решение за стартиране на процедура за предоставяне
управлението на услугата на външен доставчик. С решение №16-295/25.01.2017г.
ОбС Провадия отхвърли направеното предложение. Поради така взетото решение
ДПЛФУ продължи да функционира в старата сграда.“ Тук в точно този абзац, за мен,
аз усещам едно обвинение към ОбС, което, според мен, не е правилно. ОбС, знаете,
тогава, в този момент, нямаше, имаше може би около няколко дни само преди
сесията, нямаше време да се запознае с условията в новия дом. Не бяхме запознати,
хората не бяха запознати, домуващите в дома с физически увреждания не бяха
запознати, къде искаме да ги преместим. Работещите в този дом също не бяха
запознати, къде ще им бъде предложена работа и дали ще им бъде предложена
работа в новия частен дом. Поради тази причина и поради причина, че домуващите
бяха тук в тази зала заедно с работещите в дома и те самите пожелаха да не бъдат
премествани, ОбС Провадия взе такова решение. Нямаше как да вземе решение
против волята на домуващите и на работещите там. Така представена тази докладна
не е коректна.
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Конкретното ми предложение, вместо да се обвиняваме кой е виновен и кой не,
е общинска администрация да обърне внимание на мярката, която се открива в
момента. Май месец е открита. Става дума за процедура за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG16RFОP001-5002
“Подкрепа
за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания“.Тя се
реализира в рамките на Приоритетна ос 5 -„Регионална, социална инфраструктура“
на Оперативна програма „Райони в развитие”2014-2020г. Допринася за достъп до
качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с
план за развитие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на националната стратегия за
дългосрочна грижа. По тази програма администрацията може да предприеме стъпки.
Ние имаме една сграда, недовършена в Провадия - Дом за възрастни хора с
увреждания. Тя е построена по най-високи стандарти. Години стои недовършена.
Предложението ми е администрацията да направи постъпления и по тази програма,
която току-що споменах, която се открива, да кандидатстваме по тази програма.
Като по нея могат, съгласно предвиденото в плана за действие на ОП 2014-2020г. ще
се финансира следното: Шестдесет и осем броя центрове за грижа за хора с
увреждания и възрастни хора, за лица с психични разстройства, лица с умствена
изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора с невъзможност
за самообслужване. Можем да кандидатстваме по това нещо. Изпълнението на
настоящата процедура се извършва чрез процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Сто процента финансиране, като парите, средствата
по програмата са четиридесет и един милиона. Ще стигнат за всички центрове.
Община Провадия е резервна община, по тази програма, но имаме възможност да
кандидатстваме и моля администрацията да предприеме действия в тази посока.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Искам да Ви кажа, че докладната записка е внесена вследствие на
ангажиментите, които има администрацията след извършване на мониторинга.
Описаното в нея е фактология. Това, което Вие казахте, не е точно така. Защото
достатъчно навреме ОбС беше уведомен за идеята, включително и на комисии
присъстваха представители на организацията, която поиска да вземе дейността. За
мен, предполагам и за Вас, като общински съветници, беше присъствието тук на
домуващи и работещи при вземането на това решение. Аз не го коментирам, но това
е реална фактология. Такова ние сме дали и на лицата, извършващи мониторинга,
защото информацията е необходима за взимане на решение от тяхна страна. По
отношение на това, че се обвинява. Никого не обвинявам нито аз, нито
администрацията. Аз и на комисии казах, ОбС взе такова решение под влияние на
домуващите и работещите. Факт е. Някой да го отрича. По отношение на ОП
„Региони в растеж”. Вчера заедно с мен бяха и двама служители на общината. Ние не
можем да кандидатстваме, като самоинициатива. Ние сме втора резерва. Ако някоя
от другите общини се откаже, ние ще получим покана и веднага ще подготвим
необходимите документи. Вчера имаше двама служители, които да се запознаят с
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мярката. Трябва да получим покана. Тук е директно финансирането. Определени са
бенефициентите. Ние сме втора резерва, като община. За Варненска област искам да
Ви кажа, че има само един във Варна. Една услуга финансирана във Варна.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания?Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Тогава бях на мнение, че домът не трябва да отива в частния сектор и сега съм
на същото мнение. Ако общинска администрация има елементарни знания по обща
икономическа теория, ще знае, че всеки стопански субект, основното му цел е
печалба, а не социални дейности. Социалните дейности, затова съществува
държавата, за да предоставя социални услуги. Там при социалните услуги не се
реализира печалба. Какво правим, ако бяхме прехвърлили хората там и този
стопански субект започва да работи на загуба? Работи на загуба и приключва. Какво
правим? Собственикът на стопанския субект ще финансира дейността ли? Питам аз.
Има много подобни случаи, само че не са с хора. Знаете, че частникът може да
прехвърли фирмата и да остави всичко на самотек и да ги спасява отново държавата
и общинските администрации. Това не е начинът, за да се предоставя социална
услуга. Защо мониторингът е протекъл така? Защо? Има причини за това. Защо са
толкова лоши условията? Защото общинска администрация не е направила нужното,
за да са по-добри тези условия. Това е единственото обяснение за мен. И в момента
не се прави нещо, за да се подобрят тези условия. И какво правим? Насила закриваме
социалното заведение. Така излиза по тази логика. Толкова години нестопански
организации се водят, да, искаха да помогнат за преместване на хората, за
довършване на новият, така да го кажем, дом. Никаква незаинтересованост. Мисля,
че тогава ОбС взе едно от най-правилните си решения. Не позволи тези хора да
отидат на място, където не се знаеше какво ще се случи с тях. Сега ще ги
разквартируват, но ще се грижи държавата или в случая общински организации. Не
частни стопански субекти. Това искам да обясня, че частният стопански субект се
създава с цел печалба. Не можеш от социална услуга да печелиш. Нестопанската
организация се създава с такава цел. Колкото има приходи, да ги вложи в
предоставяне на дадената услуга, но не мисля, че дадена нестопанска организация,
дори и да е нестопанска организация т.е. хората да се прехвърлят към нестопанска
организация, не мисля, че и тя може да се справи. Единствено държавата и
общинските структури могат да предоставят социална услуга. Защо няма частно
социално осигуряване, а имаме държавно социално осигуряване? Защо? Защото
данъците се плащат в държавата и съответно социалните услуги се предоставят от
държавата. Не от частни фирми. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Г-н Илиев, Вие казахте, ако общинската администрация има елементарни
познания по икономическа теория. Аз нямам диплома за икономист. Може да се
каже, че нямам елементарни познания по икономическа еди си какво. Извинявам се,
речникът ми в тази област е за еди си какво, само че имам наблюдения. Един въпрос,
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може би, към никого в залата, но с реален смисъл. Като минавам покрай бившата
хотелска част на минералните бани, виждам там, че пише -Дом за възрастни хора
„Вечност”. Нещо такова беше. За да го има този надпис, най-вероятно това заведение
функционира. Вътре не съм влизал. Влизал съм в дома за стари хора в с.Рояк. Там
условията никак не са лоши. Мога да поема отговорността за думите си и да кажа, че
са определено по-добри от това, което ние предоставяме, като услуга в Дом за лица с
физически увреждания и си мисля, че тогава сбъркаме. Някои хора се подведоха по
една организирана акция от страна на работещите в дома и внушението, което някой
е направил в главите на възрастните хора, че едва ли не ще останат на улицата
възрастните хора, които са там. Вече е взето решение. Мисля си, както г-н Димов
каза, вместо да се обвиняваме кой крив, кой прав, ако имаме някаква възможност да
вземем в общината да се развива определена услуга. Чух думата деменция. Много
хора, за съжаление, в по-ранна или в по-късна възраст, страдат от този проблем. Ако
можем да вземем и да изпълняваме и такава услуга, да предоставим, ще е добре.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги,
Г-н Неделчев,
Правете разлика между Дом за стари хора и хора, които са инвалиди. Каква е
разликата? Частният стопански субект създава въпросното заведение. Възрастният
човек, който е работил цял живот и получава пенсия, решава да постъпи в това
заведение, като заплаща за това съответната такса от своята пенсия. Направена е
калкулация. Той е наясно колко трябва да плаща за обслужването му и съответно,
ако може да си го позволи, постъпва там. В тази калкулация задължително има и
печалба. Тук говорим за стопански субекти, които извличат печалба от
предоставянето на дадената услуга. А съвсем различно е домът, в момента е хора с
физически увреждания. Не стари хора, нали така? Този човек, който е с физически
увреждания не може да си позволи да плаща подобни такси в такива заведения. Кой
идва насреща? Насреща идва държавата, която предоставя социалната услуга за
неговото нормално съществуване. Това се опитах да обясня. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Денев, заповядайте.”
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Тъй като стана въпрос за социални дейности и аз имам известни спомени за
тях, ще направя само кратки разяснения за тях без да вземам конкретни отношения.
Връщам се на изказването на г-н Димов. Община Провадия и никоя община не
може да кандидатства по никоя мярка и по настоящата за довършването на сградата
в Провадия, поради простата причина, че никога не имало мярка в социалната сфера
за инвестиране в сгради, които не са пуснати в експлоатация. Това първо. Досега и в
момента. Другото, което трябва да спомена, строителството на сградата горе на
25

западния скат изобщо не кореспондира със съвременните изисквания за социална
услуга. Не знам Вие по какви стандарти го преценявате, но услугите, съвременните
услуги, са от резистентен тип от осем до дванадесет лица. Домът е построен, като
тип хотел и никога няма да заработи в този му вид, в който е сега. Аз нямам
намерение да напускам града. Дали ще стоя на онези столчета, на тези или на някои
други, или на пейките, като пенсионер. Ще видим дали ще се случат думите ми или
не. В този си вид не може да бъде пусната сградата. Това за проектите. Във връзка
със стопанските обекти. В социалната сфера няма стопански обекти. Няма го в
социалната сфера. Никога не го е имало. Няма го и в момента. Всяка организация е
длъжна да се регистрира по определен начин и по уреден в Закона за социалното
подпомагане ред получава лиценз за доставчик на социална услуга. Социалните
услуги са тридесет и две. Изброени са в закона и всеки си избира какъв доставчик да
стане. След като стане доставчик на социална услуга, всички доставчици на
социална услуга събират такси по реда, указан в една наредба и не могат да правят
волни програми. Дали те са инициирани от частници и са изградени от частни
капитали и доставчик е кмета на общината, което е другият вариант, те нямат право
да трупат печалба и да показват положителни финансови резултати. Във Варна има
четиридесет и осем услуги, за информация на аудиторията и над тридесет от тях са
предоставени не от кмета на общината. Те не получават печалба и не трупат такъв
дивидент. Накрая завършвам с това, че настаняването във всички услуги се извършва
със заповед на Дирекция „Социално подпомагане” от директора. Общината няма
никакво отношение. Ако Агенцията за „Социално подпомагане” разпореди и нареди
на Дирекция „Социално подпомагане” Провадия, която е нейната териториална
единица тук, лицата ще бъдат изведени от дома. Ще бъдат насочени там, където има
места в същата услуга. Дали услугата ще бъде предоставена от НПО, зад което стоят
частни капитали или някоя друга, няма никакво значение в това. Всички хора, които
са тук и отидат в друг Дом за физически увреждания навсякъде, като изключите две,
три неща, които ще Ви досадя сега да Ви обяснявам, плащат винаги такса за
пребиваване седемдесет процента от тяхната пенсия. Нито една стотинка повече
никой не може да им вземе. Ако иска може да си печели, както прецени. Не
случайно, в подкрепа на г-н Илиев, сега накрая ще кажа, че частниците, които стоят
зад услугите се насочват по два вида услуги от тридесет и двата. Едната е хоспис,
другата е Дом за стари хора. В тези две услуги настанените лица плащат пълната
такса на издръжка, но във всички останали тридесет услуги те плащат по тарифа,
която е определена от законодателя и не могат никой, който ги отглежда да им взима
повече пари. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Точно в тази връзка бих искал да попитам, г-н Денев, услугите четиридесет и
няколко казахте, тридесет се предоставят от частници, под каква форма - НПО или
стопански субект т.е. фирма? Ето това обяснявах. По мой спомен, когато искахме да
прехвърляме дома фирмата беше стопански субект. Това обясних, че когато искахме
да прехвърляме дома, кандидатът, който искаше да поеме услугата беше фирмастопански субект. Благодаря на г-н Денев. За мен това не е сериозно. Не може след
като не си направиш сметка, какво ще се случи впоследствие да казваш. Това е
безотговорно за мен. Аз не знам какъв бил той. Имало документи. Документите не
значат нищо. След като говорим за стопански обекти обяснявам - стопанският обект
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формира печалба от приходи и разходи. Няма един стопански субект-фирми. Добре,
ще Ви говоря. Една фирма, всяка фирма е създадена с цел печалба. Това не са НПО.
Сами казахте, че всички услуги, които се предоставят на територията на област
Варна, тридесет и няколко на брой, са от НПО, които разбира се, не формират
печалба и съответно се плащат тези такси, но това е съвсем различно. Говорим на
съвсем различен език. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н Денев,
Ще си позволя да не се съглася с Вас, понеже аз в документите на програмата
чета друго. Вие казвате, че сградата не може да се пусне в експлоатация в сегашния
си вид и не може да се кандидатства. Докато тук в допустими дейности в програмата
пише - строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за
социални услуги в общността в това число за социални услуги от резидентен тип във
връзка с процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с
увреждания, включително ново строителство. Изграждане, както и присвояване,
реконструиране и преструктуриране на пространство включително прилежащо и
дворно пространство. Доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане за
горепосочените сгради и помещения. Горе казвате, че е направено тип хотел. Така е
- един дълъг коридор и там са наредени стаите. Спалните са по двойки с общ
коридор, с баня и тоалетна заедно. Много хубаво направени. В коридора има малко
пространство, като кухничка, като холна част и общ балкон на двете стаи. Тези неща
много пъти сме говорили, че тези помещения могат да се обособят, като апартаменти
и там да живеят по четири човека. ОбС не може да Ви предложи решението.
Решението ще го предложите Вие. Ние само Ви насочваме накъде да гледате. Това е.
Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Денев, заповядайте.”
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми г-н Димов,
Съвсем сигурно е, че си говорим на различен език. Това е абсолютно
категорично. Поне по този въпрос. Хубаво ни ги прочетохте, г-н Димов. Да, аз съм
ги чел също. Може да ми вярвате, може да не ми вярвате. Тук са изброени всичките
възможни дейности, само че за изграждане или реконструкция, оборудване,
обзавеждане на жилища от резидентен тип. Има в закона формулировка, какво е
жилище от резидентен тип. Г-н кмета оттам, аз оттук предния мандат
кандидатствахме многократно. Проблемът е в някаква степен, че не сме дали
разяснения сериозни и достатъчно на публичността, затова в тази сграда, за която
говорите да бъдат обособени три услуги за резидентен тип въпреки, че те и при три
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не отговарят на тогавашният минимален брой четиринадесет, защото тогава бяха
дванадесет плюс две - четиринадесет, а горе местата са деветдесет и четири или
деветдесет и шест, ако не се лъжа. Имахме такива идеи да се раздели с коридори, да
се направи. Абсолютно категорични бяха всички централни институции, че това
просто е заобикаляне на закона и остава една сграда мастодонт, в която хората са
вкарани по начин, който е неприемлив за подписаните предприсъединителни
договорености на България и затова след това държавата даде средства за
изграждане на тези двете услуги от нула, които струват огромни пари, тъй като бяха
типови и т.н., но тя каза - няма да Ви дадем средства, за да бъде реконструирана
горе, тази сграда. Последното, не искам никакви спорове да водим. Просто, казваме
си мнението, ако искате то може да бъде проверено, от който иска. Няма. Задайте,
ако искате питане към която институция искате. В социалната сфера няма, още от
предприсъединителните фондове, не е имало и в предния програмен период. Няма и
в сегашния - средства, които да бъдат насочени към доизграждане на предишно
строена сграда. Има за изграждане на нова такава. Но за сграда, която не е пусната в
експлоатация, няма възможност за кандидатстване. Не го четете доизграждането
буквално. Доизграждането е на тази услуга, както беше тук бившия Дом за деца и
юноши. Общината кандидатства и го доизгради и станаха два центъра. Но това не е
пуснато в експлоатация, разбирате ли? Ако не се разбираме, е друга тема. Благодаря
Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз ще бъда малко по-кратък. По отношение на въпроса, свързан със
социалните дейности, смятам, че г-н Денев има, наистина, опит в тази сфера и е
добре запознат с материята. Съгласен съм с него. Съгласен съм и с г-н Филев също,
защото за мен има само едно нещо, което ме притеснява и това е следното: След като
едно частно лице, няма да казвам какво е, защото не можах да разбера какво е, има
интерес да развива такава дейност, то въпросното частно лице е постъпило така, че е
започнало дейността си от една съществуваща сграда, предварително построена.
Това частно лице може да преобрази една сграда, която не е построена с тази цел,
както и в момента нашият дом, който на практика беше автогара, но се ползва като
такъв. Защо общината не може да свърши това при равни начала, както това частно
лице? Мен това ми е любопитно. Смятам, че общината има капацитет да се справи.
Другият въпрос, наистина може би щяха да прехвърлят хора. Те щяха да отидат там.
Добре щяха да бъдат, нали? Не мога да кажа. Друг е въпросът, който възниква у мен.
Аз смятам, че хората, които работят към момента тук, мисля, че голяма част от тях
щяха да отпаднат от местата, които щяха да им предложат оттатък.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
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Искам да обясня по друг начин това, което г-н Денев искаше да каже. Нашият
дом за да го довършим ни трябват между милион и половина и два милиона и
половина лева. Ако това го направим и той получи разрешение за дейност т.н. бивш
акт 16, тогава ще може да кандидатства по някоя програма, ако е допустим. Ако
отговаря на стратегията за деинституционализация. Той, първо, в момента не
отговаря на стратегията за деинституционализация. Второ, няма разрешение за
въвеждане в експлоатация. Един вид той е незавършен. Няма го в кръга на
финансирането по различните програми и дейности. По отношение на
коментираното до момента искам да Ви кажа, че НОИ, НЗОК финансират социални
услуги, санаториуми, болници за долекуване, части болници. Всичко това е с
обществен ресурс. Болниците също нямат право на печалба. Има частни болници и
отива много съществен ресурс при тях. И при санаториумите е същото, и при
болниците за долекуване е същото. Щом е делегирана дейността и съответното
дружество дали е ООД, АД, ЕТ или НПО в частна полза, или НПО в обществена
полза - има ли лиценза, то получава възможност да кандидатства и държавата му
делегира дейността или не му я делегира. Когато му я делегира, държавата плаща
определения стандарт и си извършва тримесечни, годишни или всякакви проверки,
за да види как се разходва този стандарт. Дали е в интерес на домуващите,
лекуваните, почиващите или средствата са отклоняват? Когато един икономически
субект, без значение как е регистриран, има лиценза той има правото да извършва
дейността. Стандартът, който му се плаща, делегиран от държавата, се разходва по
указания ред. Да вменяваме тук вина, едва ли не хипотетична да допускаме, че
стопанските субекти, които са получили лиценз за извършване на дадена дейност, ще
извършат злоупотреба със средствата, аз не го намирам за уместно. Докладната
записка беше, за да Ви информирам, какво се случва след мониторинга. В доклада от
мониторинга единствената причина тук да не настаняват хора е, че там е автогара и
не е пригодено за хора с увреждания. Факт е, каквито и условия да им създадем. Ние
нееднократно през годините сме инвестирали в автогарата за да станат условията почовешки, но институциите, които отговарят за това казват - не може да бъде там.
Както и г-н Денев каза, нашата огромна сграда, новият Дом за възрастни с физически
увреждания, в момента не кореспондира със стратегията на държавата за
деинституционализация. Даже и да намерим двата милиона, за да я завършим – това
е вертикалната планировка вътре и асансьорите, пак няма да ни дадат услугата.
Няма да ни я дадат на нас. Тази сграда, вече тук се отклонявам от докладната
записка, трябва да дойде един момент, в който ОбС и държавата да решат какво да я
правят. Защото тези четири милиона и половина или четири милиона и осемстотин
хиляди, които са вложени там са вложени от община Провадия, от държавата,
Социално инвестиционния фонд и от Японското правителство. Трябва тази сграда да
се използва, иначе тя е паметник. Една сграда, която не се ползва започва да се руши.
Трудно ще я пригодим за някакви социални услуги. Защото стратегията е за условия
близки до семейните – осем, дванадесет човека. Призовавам общинските съветници
да мислим в перспектива. Пак казвам, аз внасяйки информацията съм Ви внесъл
фактология. Не искам да укорявам никой. И не укорявам. Всеки от Вас е гласувал по
съвест и ние, като администрация, сме си свършили работата да потърсим
алтернатива, защото заповедта за спиране настаняването в нашия дом е отпреди две
години и половина, три. Аз съм Ви информирал. Колкото администрацията е могла,
със съдействието на министерството, не искам да го отрека, посочихме
алтернативата. Ние преди да Ви внесем докладната, ако си вземете материалите, ще
видите, сме поискали становище от министерството. Едва ли администрацията ще
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тръгне ето така да делегира дейност, което не й е и функция. Няма правомощие
самостоятелно да го извърши. Благодаря.“
Кворум:17 Общинските съветници Димо Димов и Диан Николов не присъстват
на заседанието на ОбС Провадия./11.25ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, питания?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 585
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за функционирането на специализирана институция
„Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ – гр.Провадия.
н/№1701-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на
Провадия, относно създаване на временна комисия за определяне от ОбС Провадия
на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По тази докладна ще направя едно допълнение. В т.1 от проекта за решение
предлагам допълнение с конкретните дейности на временната комисия и текстът да
придобие следния вид:
1.Създава временна комисия, в състав от 5 /пет/ общински съветници, която:
- да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за
Окръжен съд - Варна и изготви списък на допуснатите до участие кандидати;
-да изслуша всеки от допуснатите до участие кандидати в публично заседание;
-да изготви доклад до ОбС Провадия за дейността си въз основа, на който ОбС
да определи кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна, апелативен
район Варна.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Неделчев,
заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Въпросът ми е – Кандидатите трябва ли да имат или може би при
препитването ще покажат някакво познаване на законите?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В закона е изписано точно на какво трябва да отговарят кандидатите за
съдебни заседатели. Подават си документите. Други становища и изказвания по
докладната? Няма. Давам думата на общинските съветници за предложения за
попълване състава на временната комисия. Г-жа Петрова.“
Изказване на Блага Петрова
„Предлагам в състава на комисията да бъде включен Йордан Иванов Михалев.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гигов.“
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Изказване на Стоян Гигов
„Моето предложение в състава на комисията да влезе общинският съветник
Елина Георгиева Димитрова.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янев.“
Изказване на Антон Янев
„Моето предложение е г-н Мустафа Али Ибрям.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Предлагам Вас, г-н Гичев, и г-н Кръстю Василев Кръстев.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Предлагам г-жа Хюлия Ахмедова Мустафова. Тя е дългогодишен съдебен
заседател. Наясно е със системата и също е с юридическо образование. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„За да има баланс от политическите групи, аз си давам самоотвод.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения?Предлагам да гласуваме анблок предложените общински
съветници за членове на временната комисия. Който е съгласен с предложението,
моля да гласува.
Гласуване: „за“-17 , „против“- 0 , възд. се“-0
Кворум:16 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на
заседанието на ОбС Провадия./11.30ч.
Подлагам на гласуване предложението общинските съветници: Йордан Иванов
Михалев, Елина Георгиева Димитрова, Христо Драгомиров Гичев, Кръстю Василев
Кръстев, Хюлия Ахмедова Мустафова да бъдат включени в състава на временната
комисия. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуване: „за“- 16, „против“ - 0, възд. се“-0
Предлагам на Вашето внимание проекта за решение .”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 586
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.55, ал.1 от Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия, чл.68 от ЗСВ, Общински съвет
Провадия:
1.Създава временна комисия, в състав от 5 /пет/ общински съветници, която:
- да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за
Окръжен съд - Варна и изготви списък на допуснатите до участие кандидати;
-да изслуша всеки от допуснатите до участие кандидати в публично заседание;
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-да изготви доклад до ОбС Провадия за дейността си въз основа, на който ОбС
да определи кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна, апелативен
район Варна.
2.Избира за членове в състава на комисията по т.1:
2.1. Йордан Иванов Михалев
2.2. Елина Георгиева Димитрова
2.3. Хюлия Ахмедова Мустафова
2.4. Христо Драгомиров Гичев
2.5. Кръстю Василев Кръстев
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Кворум:14 Общинските съветници Кръстю Василев Кръстев и Елина
Георгиева Димитрова не присъстват в залата.
о/№1702-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
Кворум:15 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства в
залата.
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:15
Поименно гласуване:
„за”-15
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 587
Нa основание чл.21, aл.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 Ангел Бисеров Миланов с адрес: гр.Провадия, ул. „Подрумниче“
№6 се отпуска парична помощ в размер на 250,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Аничка Иванова Георгиева с адрес: с.Добрина, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 400,00лв., поради възникнaл здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Вълчо Христов Георгиев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Христо
Смирненски“ №10 се отпуска парична помощ, в размер на 50,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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1.4.На лицето Румяна Жекова Ангелова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Стефан
Караджа“ №66 се отпуска парична помощ, в размер на 400,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Светльо Димитров Николов с адрес: гр.Провадия, ул. „Цанко
Церковски“ №17А се отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Възлага изпълнението нa настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:17 Общинските съветници Кръстю Василев Кръстев и Елина
Георгиева Димитрова присъстват в залата.
п/№1705-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за промяна начина на трайно ползване и вида
собственост на поземлен имот находящ се в землището на село Блъсково, Община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:17
Поименно гласуване:
„за”-17
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 588
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 1.205 дка, /един
декар двеста и пет кв.м./, категория 4 /четвърта/, с идентификатор 04457.9.3, по
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед PД-18-968/ 22.12.
2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер на предходен план 009003,
находящ се в землището на ceлo Блъсково, община Провадия, област Варна,
местност „Кьой чаир“, като имот с трайно предназначение нa територията:
“Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“ при съседи:
имоти №№04457.47.164, 04457.9.6, 04457.9.7, 04457.9.258.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
р/№1706-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за промяна начина на трайно ползване и вида
собственост на поземлен имот находящ се в землището на село Блъсково, Община
Провадия
33

Кворум:16 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства
на заседанието на ОбС Провадия./11.40ч.
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:16
Поименно гласуване:
„за”-16
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 589
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, aл.9 от ЗCПЗЗ и чл.78а от
правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие да се подаде пред Общинска служба „Земеделие“ град
Провадия заявление пo реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за промяна на начина на трайно
ползване на имот с площ 1.906 дка, /един декар деветстотин и шест кв.м./
категория втора, съставляващ поземлен имот с идентификатор 04457.9.6, /c номер пo
предходен план 009006/ с трайно предназначение на територията „земеделска“ и
начин на трайно ползване „селскостопански, горски, ведомствен път“ село Блъсково,
пo кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед PД-18-968 /
22.12.2017г. на Изпълиителния директор на АГКК, съгласно скица на поземлен имот
№15-178033 от 23.03.2018г., съседи: 04457.80.75, 04457.93.9, 04457.93.257,
04457.93.11, 04457.47.164, 04457.93.12, 04457.93.3, 04457.93.1 от имот с HTП
„селскостопански, горски, ведомствен път“, в имот с HTП „друг вид земеделска
земя“.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
с/№1709-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на годишния доклад на комисията за контрол по
изпълнението на концесионните договори за предоставените на концесия язовири –
собственост на община Провади
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.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 590
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.110, ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за концесиите, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния доклад на комисията за контрол по изпълнението на
концесионните договори за предоставените на концесия язовири-собственост на
община Провадия за 2017 г.
т/№1724-Докладна записка от Анатоли Стоянов Атанасов - зам.-кмет на
община Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия съгласно
заповед №924 от 23.04.2018 година на кмета на община Провадия, относно
приемане на решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед пo
проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба
Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия“, „Подобряване на
енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - OДK“,
„Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия“ и
„Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр.
Провадия“, финансирани пo Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
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:16
Поименно гласуване:
„за”-16
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №34 – 591
Ha основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев - кмет на Община Провадия
дa издаде oт името на Община Провадия запис на заповед в пoлзa на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган
нa оперативна програма „Региони в растеж“-Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за pегионалнo развитие“, без протест и без разноски, без
никакви възражения и без такси и удръжки oт какъвто и характер, със срок на
предявяване до два месеца след изтичане на крайния срок пo изпълнение на
дoгoвopa за предоставяне на безвъзмездна финансова пoмoщ № BG16RFOP0012.001-0011
„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна
служба Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия“, нo не по-късно
oт 04.04.2019 година за сумата oт 48 437,85 лева;
2.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев - кмет нa Община Провадия дa
издаде oт името на Община Провадия запис нa заповед в полза на Министерство
нa регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж“ - Главна дирекция „Стратегическо планиране и
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програми за pегионалнo развитие“, без протест и без разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки oт какъвто и характер, със срок нa предявяване
до два месеца след изтичане нa крайния срок пo изпълнение нa дoгoвopa за
предоставяне на безвъзмездна финансова пoмoщ № ВG16RFOP001-2.001-0025
„Подобряване нa енергийната ефективност в общинска образователна
инфраструктура - ОДК“, но не по-късно от 29.05.2019 година за сумата от 60 036,09
лева;
3.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев-кмет нa Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза нa Министерство
нa регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж“ - Главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за pегионалнo развитие“, без протест и без разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки oт какъвто и характер, със срок на предявяване
до два месеца след изтичане нa крайния срок пo изпълнение нa договора за
предоставяне нa безвъзмездна финансова пoмoщ № BG16RFОP001-2.001-0185
„Повишаване на енергийната ефективност нa жилищния сектор в гр.Провадия“,
нo не пo-късно от 13.09.2019 година за сумата oт 407 254,38 лева;
4.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев- кмет нa Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис нa заповед в полза нa Министерство
нa регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган нa оперативна
програма „Региони в растеж“ - Главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за pегионалнo развитие“, без протест и без разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и характер, със срок нa предявяване
дo двa месеца след изтичане нa крайния срок пo изпълнение нa договора за
предоставяне нa безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFОP001-2.001-0070
„Подобряване нa енергийната ефективност на културната инфраструктура в
гр.Провадия“, нo не пo-късно oт 30.08.2019 година зa сумата oт 360911,87 лева;
5.Утвърждава образец на запис нa заповед съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
6.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
Девета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на въпроси на
общински съветници.“
Кворум:15 Общинският съветник Иво Гочев не присъства на заседанието на
ОбС Провадия./11.50ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми д-р Неделчев,
Ще Ви отговоря на въпрос, зададен на 25.01.2018г. Във връзка с Ваше запитване,
отправено на 25.01.2018г., на заседание на Общински съвет Провадия, относно пътя в
Добринско дере, водещ до крепост Овеч, Ви уведомявам за следното:
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Пътят е изграден в имот №000875 и №000874 собственост на MЗГ-ДЛ, пpeз
2006г. cлeд стартиране на проект BG0202.02/ESC/G/DBET-012 „През очите на времетоПровадия, природа и култура“, финансиран пo програма ФAP „Развитие на българския
екотуризъм“, след изразена писмена подкрепа от Държавно лесничество-Провадия.
Съществуващата тогава пътека, беше очакълена, с цел улесняване доставката на
строителни материали за изграждането на съоръженията. B последствие, интересът
към крепостта нарасна, проявяваше интерес за достьп с микробуси и автобуси и това
наложи допълнително разширяване, очакъляването и валирането мy. Съгласно
разпоредбите на Закон за горите и Наредба №5/31.07.2014г. за cтpoитeлcтвo в горските
територии без промяна на предназначението им, за горските територии - държавна и
общинска собственост се изработват горскостопански планове. Изработването на
горскостопанските планове и програми се финансира от техните собственици, a за
горските територии - държавна собственост - от съответните държавните предприятия,
в чиято територия попадат.
Kъм настоящия
момент, община Провадия извършва проучване на
възможностите за урегулиране на взаимоотношенията с MЗГ пo отношение на
въпросния път и на екопътеката, водеща до крепостта. Това, което можем да кажем на
тoзи етап е, че процедурата е тежка и доста дълга. Въпреки това, трябва да кажа, че нe
можем да оставим пътя съвсем да бъде деформиран от повърхностните вoди, защото
това ще ограничи достъпа дo крепостта и ще повлияе негативно на туристопотока. Ето
защо, периодично чакълената настилка cc подравнява, като при необходимост cc
запълва и валира.
Има отговори на въпроси на Димо Димов и Диан Николов. Не присъстват.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания на общински съветници? Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Питането ми е по молба на собствениците на имоти в местността „Соук су“.
Собствениците на тези имоти, от тях разбрах, че не могат да вадят скици. Въпросът ми
към общински администрация е: Кога собствениците на имоти в тази местност „Соук
су“ ще могат да си извадят скици за техните имоти? Защото искат да правят, доколкото
разбрах, разпоредителни някакви сделки. Обясниха ми, че има земеразделяне, но не се е
върнал планът от Областния съвет. Следващият въпрос е: Кога ще се върне този план?
Другото, което ги вълнува е нерегламентираните сметища до самите гробища.
Говорим, доколкото разбрах, от източната страна на нов гробищен парк. Да уточня.
Имало с камиони изсипани боклуци. Дали и по какъв начин, кога ще бъде решен този
проблем? Моля за писмени отговори и също да бъде прочетено на микрофон, за да
могат заинтересованите лица да се запознаят.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Въпросът е сериозен. Нееднократно сме дискутирали и с председателя на ОбС.
Нашите територии, които попадат в параграф четири, за съжаление, вътре в тях има
възстановена собственост. Има хора с нотариални актове, скици, разпореждат се и т.н.
В момента областният управител възлага изготвянето на кадастрални карти, но не може
да възложи за Провадия. Имал съм две срещи с него и той каза, че трябва да намерим
вариант Провадия да я възложим отделно, защото текущото задание не отговаря на
параграф четири, защото има възстановена собственост. Тук служители на общината,
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служители на Общинска служба „Земеделие и гори“, Поземлена комисия проверяваха
двадесет, двадесет и няколко години назад и търсиха документация. Първо, има ли
параграф четири? Кои са териториите? Как са възстановени тези имоти, които са вътре?
Защото то е или параграф четири, или възстановена собственост? Така казва областният
управител. Подробен отговор ще дам на следващото заседание.
По отношение на строителните отпадъци. Какво да кажа? Освен от тази трибуна
да помоля гражданите. Всъщност те гражданите не ги хвърлят толкова, защото
забелязвам около контейнерите. Фирмите ги хвърлят. Да. Ще трябва да засилим
контрола и да видим защо още не са ни отговорили „Пътища и мостове“ за подвижната
трошачка, която ги попитахме и дали ще ни я предоставят на място да обработим
отпадъците, за да не ги вдигаме, транспортираме и плащаме допълнителни разходи. Ще
търсим и там друг някакъв вариант за обезвреждането на отпадъците, който да не е
много скъп. Сега е изключително скъп.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Аз имам едно питане. Когато в един дом имаш строителни материали, които
трябва да се изхвърлят, къде трябва да се изхвърлят? Въпросът е много сериозен. Каква
е процедурата? Ето, аз утре решавам, правя ремонт, имам цял камион отпадъци
строителни. Къде да ги изхвърля? Питам и много хора го питат. Аз лично не знам къде.
Какво правим? Къде плащаме? Отиваме с камиона в депо. Ако отидем и ни върнат? Да,
разбрах.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Въпросът ми е свързан с терена, който дадохме на държавата за изграждане на
Център за спешна медицинска помощ. Какво се случва с това? Имаше вълнения тук и
сред хората в града. Дадохме един терен. Отнехме го от групата терени, които могат да
бъдат използвани за спорт. На централно място. Аз лично бях, как да кажа, силно „за“
да се даде този терен. Личното ми убеждение е, че държавата продължава да се отнася
безотговорно към неща, които на пръв поглед се заявяват, че са сериозни.
Вторият ми въпрос е свързан с терена, който наричаме Провадия ленд. Миналата
година имаше временна комисия, в която трябваше да изработи решение, да го
представи на ОбС. По време на обсъжданията членовете на комисията изказаха мнения
в посока – така и така стои този терен, на удобно място е и искаме да направим нещо за
културната инфраструктура. Нямаме, как да кажа, убеждението, че всичко може да се
случи изведнъж и да е перфектно, но да започне отнякъде. Дали не може преди
изработването на този план, който е за центъра на града да започнем облагородяване на
терена.
Следващият ми въпрос, тъй като на тази сесия една от докладните беше свързана
с връщане на пари от страна на държавата - Колко са парите, какви са парите, като
община? Какви са намеренията, как да се разходват тези пари? В каква посока и с каква
идея? Краткосрочна. Дългосрочна.
Последното, което искам да кажа е предложение. По пътеката от ресторант
„Овеч“ нагоре към крепостта, всички знаем, има разположени, поставени стълбове с
лампи. Тези лампи редовно се чупят. Започнах да си мисля, че ние осветяваме една
пътека, за да има, с една единствена цел, да има кой, като тръгне по пътеката, какво да
троши.
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Защото, като тръгнат вандалите вървят по светлото, ако благоволят да не трошат,
за да се качат горе и да дострошат, това което периодично с нашите възможности
поддържаме. Предложението ми. Въпросът ми към общинска администрация е дали не
можем да махнем стълбовете. Не е подигравка, как да го кажа, сериозно е
предложението. Има едни лампи и вандалите ги трошат. Надявам се да сте ме
разбрали.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Искам да Ви кажа, министерството работи усилено за ПУП за проектиране на
центъра – един декар в южната част вече е отреден за Спешен център и го проектират.
Той може да бъде изграден много бързо.
Ако питате за спестените средства по чл.64, защото всички друго го има в
бюджета. Те са един милион двадесет и няколко хиляди лева и в момента ще отидат в
резерва към дейност „Чистота“, защото те са целеви тези, които ги възстановиха. И тези
тридесет и три хиляди, които ще поискаме след един месец, също ще отидат там.
Всичко друго го има в резерва. Милион и двеста хиляди депозит има – не е бутан.
Милион и тази допълнителна част, така че към четири милиона в момента са наличните
средства по сметките на общината.
За осветеността на екопътеката. Наистина, когато последно есента ги
ремонтирахме по-малко от месец издържаха. Сега тече процедурата за избор на
доставчик на осветителни тела. Като сключим договор, ще трябва Вие да решите дали
да я възстановим, защото не са малко пари и ги подменяме. За другите Ви въпроси ще
получите писмен отговор.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници? Няма.“
Десета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища и предложения на граждани има ли? Няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.10часа.

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 №1692
решение №34-566
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

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 №1689
решение №34-567
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

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 №1674
решение №34-573
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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 №1675
решение №34-574
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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 №1680
решение №34-576
№

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 №1693
решение №34-579
№

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 №1694
решение №34-580
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1695
решение №34-581
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1696
решение №34-582
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

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 №1697
решение №34-583
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1698
решение №34-584
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

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 №1702
решение №34-587
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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 №1705
решение №34-588
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1706
решение №34-589
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

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 №1724
решение №34-591
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

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