П Р О Т О К О Л №46
Днес, 27.02.2019 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Ивайло Илиев Илиев
9. Капка Ангелова Радева
10. Кръстю Василев Кръстев
11. Милена Иванова Драгнева
12. Наталина Младенова Златева
13. Стоян Добрев Гигов
14. Христо Драгомиров Гичев
15. Хюлия Ахмедова Мустафова
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е петнадесет общински съветници. Общинският съветник
Лидия Димитрова е уведомила писмено за отсъствието си от днешното заседание.
Откривам четиридесет и шестото заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №46 от 15.02.2019г.
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.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ Провадия през 2018г./
вх.№2148
2.Годишен отчет за 2018г. за изпълнението на програма за управление през
мандат 2015-2019г. на кмета на община Провадия. /вх.№2173
3.Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на община Провадия за
периода 2020-2022г. в частта на местните дейности. /вх.№2174
4.Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за
установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти. /вх.№2128
5.Информация за дейността на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
гр.Провадия за 2018г. /вх.№2157
6.Информация за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2018г. /вх.№2158
7.Информация за дейността на Преходно жилище с. Бързица за 2018г.
/вх.№2159
8.Информация за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2018г. /вх.№2160
9.Отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2018г. /вх.№2168
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10.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за
2018г. на община Провадия. /вх.№2166
11.Информация за дейността на спортните клубове и туристическото
дружество за 2018г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№2164
12.Приемане на общински план за младежта за 2019г. на община Провадия.
/вх.№2167
13.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2019г. /вх.№2165
14.Докладни записки с вх.№2149, 2156, 2161, 2163, 2170, 2171, 2175, 2177,
2178, 2179.
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум: 18 Общинските съветници Елина Георгиева Димитрова, Хюсни
Осман Адем и Мустафа Али Ибрям присъстват на заседанието на ОбС Провадия
съответно от 09.02ч. и 09.04ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли?Г-жа Полизанова, заповядайте.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в точка четиринадесет от дневния ред докладни записки да бъдат
включени и разгледани докладни записки с вх.№2180 и №2186.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Предлагам в точка четиринадесет от проекта за дневен
ред да бъде включена и докладна записка с вх.№2193, относно определяне на
представител на ОбС Провадия в Областен съвет за намаляване на риска от
бедствия. Това е докладната записка, която ви е раздадена вчера.
Други предложения по дневния ред има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението да бъдат включени в точка
четиринадесет от проекта за дневен ред докладни записки с вх.№2180, вх.№2186,
вх.№2193.
Който е съгласен с това 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:19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.06ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ Провадия през 2018г./
вх.№2148
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2.Годишен отчет за 2018г. за изпълнението на програма за управление през
мандат 2015-2019г. на кмета на община Провадия. /вх.№2173
3.Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на община Провадия за
периода 2020-2022г. в частта на местните дейности. /вх.№2174
4.Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за
установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти. /вх.№2128
5.Информация за дейността на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
гр.Провадия за 2018г. /вх.№2157
6.Информация за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2018г. /вх.№2158
7.Информация за дейността на Преходно жилище с. Бързица за 2018г.
/вх.№2159
8.Информация за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2018г. /вх.№2160
9.Отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2018г. /вх.№2168
10.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за
2018г. на община Провадия. /вх.№2166
11.Информация за дейността на спортните клубове и туристическото
дружество за 2018г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№2164
12.Приемане на общински план за младежта за 2019г. на община Провадия.
/вх.№2167
13.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2019г. /вх.№2165
14.Докладни записки с вх.№2149, 2156, 2161, 2163, 2170, 2171, 2175, 2177,
2178, 2179, 2180, 2186, 2193.
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ Провадия
през 2018г.
а/№2148-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно отчет-анализ за дейността на служителите от РУ Провадия през 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. В залата присъства представител
на РУ Провадия. Ако имате някакви въпроси те ще са към него.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Заповядайте, г-н
Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми господа кметове,
Въпросът ми е: Удовлетворени ли са служителите на РУ от това, което са
постигнали в борбата срещу разпространението на наркотиците?”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нека да чуем всички въпроси. Г-н Димов, заповядайте. Нямате въпрос.
Заповядайте, г-н Трифонов.“
Изказване на Трифонов-представител на РУ Полиция гр.Провадия
„Първо, искам да се извиня на общинските съветници, че не можах да
присъствам на приемането на докладната на комисиите. Ще помоля, ако има
възможност, писмото, с което ни канят с поканата за участие за комисиите, ако има
възможност, няколко дни преди първата дата, за която е насрочена комисията.
Колкото до въпроса на г-н Неделчев, аз мисля, че не е толкова важно дали ние
сме удовлетворени, а по-важното е гражданите дали са удовлетворени от дейността
на РУ, независимо дали става въпрос за наркотиците, дали става въпрос за другите
престъпления. В края на краищата полицията работи за гражданите. Мисля, че
резултатите по отношение на наркотиците в сравнение с предходната година са подобри.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Трифонов. Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„И аз благодаря на комисаря, на г-н Трифонов. Въпросът ми беше с подтекст.
Именно, гражданството не е удовлетворено от това, което се постига в града по
отношение на наркотиците.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната? Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
18 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 780
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение отчет-анализ за дейността на служителите от РУ
Провадия през 2018 год.
Втора точка – Годишен отчет за 2018г. за изпълнението на програма за
управление през мандат 2015-2019г. на кмета на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Извинявам се. Д-р Неделчев, отнех ви правото за изразяване на отрицателен
вот и преминах към втора точка. Ще го направите ли сега или не? Няма да се
възползвате от правото си на отрицателен вот.“
а/№2173-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен отчет за 2018г. за изпълнението на програма за управление през
мандат 2015-2019г. на кмета на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Д-р Неделчев, заповядайте.“
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Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н кмет,
Ще го прочета, защото надявам се, ще ми повярвате, че мога да го кажа, но
ако е написано, имам чувството, че ще го приемете малко по-сериозно.
Уважаеми г-н кмет,
Не знам, какво изпълнение на програмата за управление отчитате, но това не
е програмата на народа, защото нито обходен път, нито минералната вода, нито
болница като хората, нито нов Център за спешна медицинска помощ, нито
икономика. Празен град и неучастие на хората в управлението. Пропуснали сте да
отчетете основния си приоритет - вашето лично спокойствие.
Колеги от ГЕРБ, крайно време е да покажете - вие опозиция ли сте или не. А
вие, колеги от БСП, вие си знаете, но нека да знаят и провадийските граждани.
Изборите ги спечели и управлява не БСП, а Филчо Филев, а ние сме безгласни
букви. Народът ще каже и това се отнася за всички нас „Чеп за каца не става от вас,
а не общински съветници.“
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,
Току-що изчетената декларация от вас е меко казано несвързана с докладната
записка, тъй като обхода на град Провадия не е от компетентността не само на
кмета на община Провадия, но и на ОбС Провадия. Минералната вода, както знаете,
този ОбС и тази администрация, направиха всичко възможно да бъде използвана.
Решението е на вниманието на Министерски съвет, като от два литра в секунда
литър и двеста милилитра за бутилиране и осемстотин милилитра за балнеолечение,
ако има кандидат. Центърът за спешна медицинска помощ. Всички документи са
налице. Държавата трябва да започне да го изгражда със средства, финансирани от
Европейския съюз. За болницата нееднократно тук, този ОбС, е правил всичко
възможно. Но този ОбС не може да намери допълнителните огромни средства за
пълна модернизация на болницата. Ако ги намери, трябва да се намерят и лекари.
Всичко това, което казахте, повече от деветдесет процента, е извън
компетентността на кмета на община Провадия и на ОбС Провадия. В България има
разделение на властите и всеки трябва да си носи отговорността. Благодаря.“
Изказване на Диан Николов
„Аз ще използвам трибуната да се обърна към д-р Неделчев.
Д-р Неделчев, вие знаете, че през тези четири години отношението ми какво е
било към вас. Може би на деветдесет процента от нещата, които сте ги поставяли
тук, съм бил солидарен и съм ги подкрепял. Към момента не споделям вашето
изказване и тезата, която развихте – не я споделям. Защо? Наистина, както каза, г-н
кмета, тази докладна записка е една информация, относно изпълнението на един
бюджет. Това е един стандартен бюджет, както съм казвал винаги, той в основната
си част има за цел да покрие съответните текущи разходи на община Провадия. В
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другата си част, наистина, това са въпросите, които са съществени, но тяхната
реализация, ако сте човек, който е изпълнявал функции да ръководи хора, да
осигури съответните приходи, да ги разпредели, смятам, че тогава ще разберете, за
какво става въпрос по отношение на тази докладна.
Изказването по отношение на ГЕРБ. Мисля, че когато е трябвало и когато е
имало съответния повод, ние сме вземали отношение. Това, меко казано, ме е
подразнило това ваше изказване в тази посока. Упрекът ви към общинските
съветници. Всеки, според възможностите си, прави това, което може да направи.
Всеки от нас, който присъства тук, има различната мотивация, желание и
компетенции. Който може, с каквото може е допринесъл. Наистина, може да има и
пасивни хора тук, които присъстват, които не са ставали от мястото си и не са били
пред тази трибуна. Аз не мога да ги упрекна. Така са решили. Така са постъпили.
Но след четири години вие да станете и да направите една оценка за организацията,
която ние представляваме, че била пасивна и едва ли не, ако ние сме били поактивни, нещата щели да бъдат по друг начин. Не го приемам това. Просто ви
казвам и това ме обижда.
Преди малко взехте отношение по докладната, първата, за РУ Провадия.
Станахте и казахте - „Населението не е доволно от борбата против
разпространението на наркотиците.“ Добре, ако вие имате някакви данни, ако сте
имали нещо повече, като информация - Защо не го поднесете на тези хора? Идвате,
казвате, пускате едно нещо. Кое обобщава тук населението? Ако сте говорили с пет,
десет човека и са ви казали, че нещата са така, това в никакъв случай не обобщава и
не дава оценка на работата на тези хора. Просто, апелирам към вас, във всяко нещо
трябва да има мярка. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми колеги,
Аз също искам да изразя несъгласието си с тезата, която постави д-р
Неделчев. Правя го не толкова, защото аз съм лично обидена, аз съм, също
споделям мнението на г-н Николов, че това е недопустимо, колега срещу колега.
Правя го в аспекта на това - как в момента са обидени хората, които са ни
поставили на тези места. Правя го, защото тук не спряхме четири години да се
делим на партии. Тази оценка за мен е неприемлива, защото тук няма групи. Ние
сме тук, д-р Неделчев, за да работим всички заедно. Мисля си, че в много случаи
сме постигали консенсус по много важни въпроси. Мисля, че сме правили всичко
по компетенцията си, за да може да разрешим важни въпроси за гражданството на
Провадия. Това, че вие имате настроения към дадени личности и вие оценявате
начина им на работа като пасивен, не мисля, че в момента вашата декларация го
решава по някакъв начин. Трябва да имаме уважение да дискутираме по между си.
Именно и за това са тези комисии и да спрем да се делим, защото имаме още
четири, пет месеца до избори, а представете си какво ще бъде в последния месец
преди изборите, ако продължаваме. Нека за свършим една активни и пълноценна
работа и да не се обиждаме по този начин. Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
По отношение на предложения ни материал аз съм съгласен с оценката за
свършеното. Може да са пожелателно по-добри, но това са нещата. По отношение
на декларацията, която ни представи колегата Неделчев.
Мисля, че се отвори кутията. Започва един маратон, един концерт, който ще
продължи тук няколко месеца, но мисля, че не е най-удобния и най-удачния
момент, но това е въпрос на лична преценка на г-н Неделчев. Доколкото, дали сме
качествен материал или не? Всеки според силите и възможностите си се е опитвал и
мисля, че наистина - това, че някой не взема отношение или не се изказва пред
трибуната не означава, че той не работи и не действа в насока на това, за което са
ни избрали и са ни представили хората. Колко и как? Нито трябва да се величаем,
но за „чепове“ може и да не ставаме, но за някои други неща ставаме. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Радева, заповядайте.“
Кворум:18 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата./ 09.26ч.
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, кметове, д-р Неделчев,
И на мен ми се иска да имаме нов медицински център, минералните бани за
работят, спа центрове и градът ни да заприлича на съвременен европейски град, но
нашите възможности са такива. В крайна сметка, направихме, каквото можахме за
тези четири години. Избрани сме. Работили сме, всеки според възможностите си,
според това, което можем да направим. Не съм съгласна с вашата оценка. Има
много положителни неща и те са описани в предложената ни докладна. Ще ми се
тях да коментирате, защото никой не е съвършен. Никой не може да свърши всичко,
което е поставено като задача и като цели. В крайна сметка, направихме, каквото
можахме. Лично мен ме обижда това отношение към общинските съветници.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания? Няма. Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
17 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 781
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл.44, ал.5, предложение 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Провадия реши:
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1.Приема годишен отчет за 2018г. за изпълнение на програма за управление
през мандат 2015-2019г. на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„д-р Неделчев, ще изразите ли отрицателен вот? Не.“
Трета точка – Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на община
Провадия за периода 2020-2022г. в частта на местните дейности
а/№2174-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на тригодишна бюджетна прогноза на община Провадия за
периода 2020-2022г. в частта на местните дейности
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Един въпрос към общинска администрация. Тази тригодишна бюджетна
прогноза дали търпи промяна, корекция във времето напред?“
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 г-н Илиев,
В зависимост от промяната на законите и с приемането на всеки бюджет
прогнозата търпи промяна. Това е план за работата на общината и държавата.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 782
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, РМС №52
от 31 януари 2019г. за бюджетната процедура за 2020г. и писмо БЮ №1 от
08.02.2018г. на Министерство на финансите, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Провадия по
показатели от единната бюджетна класификация - Приложение №1.
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Четвърта точка – Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и
реда за установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти
а/№2128-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение и
допълнение на Наредба №11 за условията и реда за установяване на жилищните
нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни
имоти
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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 783
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.45а, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия:
1.Приема изменения в Наредба № 11 за условията и реда за установяване на
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти, както следва:
1.1.Изменя чл.4, ал.1 така: „Право да кандидатстват за настаняване под наем в
общински жилища по чл.2, ал.1, т.1 от Настоящата наредба имат лица и техните
семейства, които отговарят едновременно на следните условия:“
1.2.Отменя т.1 от ал.1 на чл.31 „Наредба №11 за условията и реда за
установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти“.
1.3.Отменя чл.20, ал.2 „Наредба № 11 за условията и реда за установяване на
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти“.
1.4.Отменя ал.10 на чл.32 от „Наредба №11 за условията и реда за
установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти“.
1.5.Отменя ал.11 на чл.32 от „Наредба №11 за условията и реда за
установяване на жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти“.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Пета точка – Информация за дейността на ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания гр.Провадия за 2018г.
а/№2157-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
гр.Провадия за 2018г.
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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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 784
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип
за деца и младежи с увреждания гр.Провадия за 2018г.
Шеста точка – Информация за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2018г.
а/№2158-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на ЦСРИ гр.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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 785
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция гр.Провадия за 2018г.
Седма точка – Информация за дейността на Преходно жилище с.Бързица за
2018г.
а/№2159-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Преходно жилища с.Бързица 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 786
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2018г.
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Осма точка – Информация за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2018г.
а/№2160-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Център за обществена подкрепа гр.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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 787
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Център за обществена подкрепа
гр.Провадия за 2018г.
Девета точка – Отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за
2018г.
а/№2168-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№294/08.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно отчет за изпълнение на
годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия за 2018г., като част от общинската стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за
периода 2017-2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 788
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2018г.
Десета точка – Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за
младежта за 2018г. на община Провадия
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а/№2166-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№294/08.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно отчет на дейностите по
изпълнение на общински план за младежта за 2018г. на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Представена е от вносителя допълнителна информация, предоставена от
„Бюрото по труда“-Провадия, която е допълнение в отчета на дейностите по
изпълнение на общински план за младежта за 2018г. Други 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 789
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.5 от Закона за
младежта, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема отчет на общински план за младежта за 2018г. на община Провадия
със следното допълнение по Приоритет 1, т.1.3, стр.3, а именно:
„Броят на заетите млади хора на възраст до 29 години през изтеклата 2018г. е
166. Три на брой са подкрепените предприятия за създаване на работни места за
младежи по програми за заетост. Броят на младите хора с основно образование
придобили трудов стаж е 18, а със средно 11. С оглед насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие броят на консултираните млади
хора е 242, а общият брой на насочените към свободни работни места лица до 29годишна възраст е 396. Броят на младите хора с индивидуален план за действие е
242. “
Единадесета точка – Информация за дейността на спортните клубове и
туристическото дружество за 2018г., получаващи финансиране от общинския
бюджет
а/№2164-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№294/08.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно информация за дейността
на спортните клубове и туристическите дружества за 2018г., получаващи
финансиране от общинския бюджет
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 18 с
18гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 790
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества за 2018г., получаващи финансиране от общинския бюджет.
Дванадесета точка – Приемане на общински план за младежта за 2019г. на
община Провадия
а/№2167-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№294/08.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно приемане на общински
план за младежта за 2019г. на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Представена е от вносителя допълнителна информация, предоставена от
„Бюрото по труда“-Провадия, която е допълнение към общинския план за младежта
за 2019г. Други 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 791
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за
младежта, Общински съвет Провадия:
1.Приема общински план за младежта за 2019г. на община Провадия със
следното допълнение по Приоритет 1, абзац четвърти, стр.5, а именно:
„Броят на заетите млади хора на възраст до 29 години през изтеклата 2018г. е
166. Три на брой са подкрепените предприятия за създаване на работни места за
младежи по програми за заетост. Броят на младите хора с основно образование
придобили трудов стаж е 18, а със средно 11. С оглед насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие броят на консултираните млади
хора е 242, а общият брой на насочените към свободни работни места лица до 29годишна възраст е 396. Броят на младите хора с индивидуален план за действие е
242. “
Тринадесета точка – Приемане на годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Провадия през 2019г.
а/№2165-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№294/08.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно приемане на годишна
програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през 2019г.
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.”
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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 №46 – 792
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за
народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Приема програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия
през 2019г.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Кворум:19 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства в
залата./ 09.35ч.
Четиринадесета точка – Докладни записки
а/№2149-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната тръжна цена
на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ XVIII /осемнадесет/, в кв.10 /десет/ по
регулационния план на с.Блъсково, общ.Провадия, обл. Варна с площ от 450 кв.м.
/четиристотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС №1897/ 29.01.2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
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 №46 – 793
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно АОС №1897 от 29.01.2019г., вписан под
№114, том I, дело №113, входящ регистър №195, двойно входящ регистър №
195/30.01.2019г., в Служба по вписванията към Агенция по вписванията при
Районен съд Провадия, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, а
именно: Дворно място, цялото с площ от 450 кв.м. /четиристотин и петдесет
квадратни метра/, включено в регулиран поземлен имот /парцел/ XVIII
/осемнадесет/, в кв.10 /десет/ по регулационния план на с.Блъсково, при граници на
имота: улица, УПИ V - 125, УПИ VI - 127, УПИ XVII - 127, УПИ XIX -126.
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2.Определя началната тръжна цена за имота по т.1 в размер на 2110 лв. /две
хиляди сто и десет лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
б/№2156-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Давам думата на
председателите на ПК за да прочетат становищата на комисиите, в които има
гласувано предложение за промяна. Г-жа Петрова.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” прие предложението
записаното в проекта за решение в последната колона от таблицата, основно
месечно възнаграждение на кметовете на кметства към 01.01.2019г., да се увеличи с
4%. Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приема докладната записка с
гласуваното предложение за промяна.
Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско финансиране
– оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” прие предложението
записаното в проекта за решение в последната колона от таблицата, основно
месечно възнаграждение на кметовете на кметства към 01.01.2019г., да се увеличи с
4%. Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с
гласуваното предложение за промяна.“
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” прие предложението
записаното в проекта за решение в последната колона от таблицата, основно
месечно възнаграждение на кметовете на кметства към 01.01.2019г., да се увеличи с
4%. Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приема докладната записка с
гласуваното предложение за промяна.
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 3 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” прие предложението
записаното в проекта за решение в последната колона от таблицата, основно
месечно възнаграждение на кметовете на кметства към 01.01.2019г., да се увеличи с
4%. Комисията с 3 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приема докладната записка с
гласуваното предложение за промяна.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Председателите на ПК изчетоха становищата. Давам думата за становища,
изказвания и питания по докладната? Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
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Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
В докладната записка е цитирано Постановление №67 от 14.4.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, изменено с Постановление №4 от
10 януари 2019г. към наредбата за заплатите на служителите в държавната
администрация. Според мен, има техническа грешка при самото цитиране в
докладната, защото когато е цитиран чл.5, ал.16 от същото постановление, а
именно: “Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на
кметовете на общини се определя от съответния общински съвет при условията на
ЗМСМА, като размерът от определените заплати не може да надхвърля основната
заплата на министър.“ В нашата докладна записка това нещо е цитирано така.
Докато в оригинала текстът има малка разлика. “Конкретните размери на
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и
кметства.“ Това е изпуснато. Може би техническа грешка. Според мен е редно да се
цитира текстът, както в закона. Предполагам, че е техническа грешка. Това ми е
забележката. Предлагам да го оправим.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Точно така е – кметове на общини, кметове райони и кметове кметства. В
мотивите си цитирах само това, защото на последното събрание на сдружението на
общините, не помня колко са кметовете на кметства в България, 30 000 или повече,
но трудно могат да вземат 3 000 лв. или заплата на министър. Даже и кметовете на
общини, в зависимост от йерархията на общината, не могат да достигнат заплатата
на министър. Това ми бяха мотивите, за да го формулирам в обосновката си така и
съм съгласен, че Постановление №62 е по този начин, по който вие го изчетохте.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз имам два въпроса. Първият ми въпрос е свързан с това да се посочат в
момента точно критериите на база, на които са определени основните месечни
възнаграждения на кметовете по тази докладна. Там се казва на брой жители,
доколкото разбрах, но ще помоля да се цитират точно нещата. Брой жители по
какъв стандарт, към каква дата, каква регистрация и съответните числа? Това ми е
единият въпрос.
Вторият ми въпрос е свързан с това - по време на комисиите исках
допълнителна справка, относно това с колко прогнозно се очаква допълнителен
разход за общината по отношение на това увеличение, което в момента се прави.
Това е едната ми част на въпроса. Втората ми част е свързана с това - същото нещо
бих изискал да се каже по отношение на ангажимента, който пое тогава г-н Филев,
като даде мнение, също ще има увеличение на възнаграждението на останалите
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служители от общината, както и на кметските наместници. Молбата ми е тези две
числа, ако може да се посочат. Тогава ви казах и казахте, че за сесията ще се
подготвите. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
Ще започна отзад напред. Предвидените средства в бюджета на общината за
2019г. за увеличение на възнагражденията на общинска администрация, основен
щат и дофинансиране, е средно тринадесет процента. Те ще бъдат извършени
според оценките, които преките им ръководители и контролиращите ще направят.
Съответно могат да бъдат, според оценката, до 3%, до 10%, до 15%, до 20%.
Оценката на всеки един служител може да бъде коригирана от мен, но само в
увеличение. Аз не мога да намаля оценка, поставена от пряк ръководител и
контролиращ ръководител. Ще допълня, по отношение на дейностите
възнаграждението, защото имаме и различни дейности от общинска администрация
ще бъде между 7 и 20%. Също според вече стандартът, който е отпуснат от
държавата. Там всичко е свързано със стандарта на дейностите, на които преди
малко четохте отчетите.
По отношение на кметовете на кметства, предложението, което съм направил
е базирано на база отговорности, натовареност и големина на населеното място.
Знаете, че населените места са с различна големина и към датата 15.12.2018г.,
постоянен адрес е едната колона, която вземам за база е: Провадия – 15 268 човека,
с.Блъсково – 1 347, с.Бозвелийско – 1 358, с.Бързица – 137, с.Венчан – 272,
с.Градинарово – 984, с.Добрина – 147, с.Житница – 878, с.Златина – 263, с.Китен –
27, с.Комарево – 363, с.Кривня – 281, с.Манастир – 469, с.Неново – 33, с.Овчага –
101, с.Петров дол – 237, с.Равна – 91, с.Славейково – 451, с.Снежина – 705,
с.Староселец – 22, с.Тутраканци – 172, с.Храброво – 360, с.Чайка – 38, с.Черковна –
133, с.Черноок – 286. С една дума, кметовете на кметства, какво правят? Те
извършват административни услуги и този период до м.май събират данъци. Едно е
да събереш данъците на деветдесет човека, друго на хиляда и петстотин човека.
Съответните административни услуги са също в тази разлика.
В този аспект, още преди две години ние направихме оценка на населените
места, на натовареността и така са им направени предните базови заплати. Същото
е, аз го казах и на комисии, в една частна фирма. Дали ще боядисаш пет квадрата
стена или петдесет и пет, не може да получиш еднакво възнаграждение, защото
например и двамата ще са бояджии, двамата ще имат основно месечно
възнаграждение, но плащането става на база свършената работа. Тук разделението е
на база натовареността, задълженията и отговорностите. По отношение на
кметските наместници и зам.-кметовете. След като мине тази докладна записка,
мое правомощие е да определя заплатите на зам.-кметовете и на кметските
наместници. В това постановление, което г-н Димов цитира – там е казано „до 80%
от кметската заплата на зам.-кметовете и до 80% на кметските наместници от
средната на кметовете на кметства“. Нали така, г-н Димов?
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По този механизъм ми е направено предложението. По този механизъм аз ще
действам след като тази докладна бъде приета.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Благодаря на г-н Филев за изчерпателния отговор. Наистина, това, което той
обясни тук хвърля светлина върху методологията за определяне на основните
месечни възнаграждения в общ план, но аз искам, все пак, въпросът ми беше малко
по-конкретен. Първият ми въпрос, наистина, отговорът е точен. Цитира се един
списък от 15.02.2018г., където са упоменати във всяко населено място с какъв брой
жители е към съответната дата. Това е отговорът, който исках да получа, но зададох
и още два въпроса. Бих искал да знам. На комисията конкретно го казахме тогава Тези тринадесет процента в цифрово изражение, като сума, какво ще бъдат? И
съответно същото нещо - Допълнително колко се очаква за увеличението, което е в
числово изражение, което касае конкретната докладна записка? Още веднъж. Две
числа. Аз не коментирам как ще става увеличението? По какви критерии? Как ще се
оценяват служителите? Кой повече, кой по-малко и т.н. Това не го коментирам.
Просто искам да видя допълнително, да го кажем, в груб аспект - С колко ще се
увеличава всеки месец, да го кажа, фонд работна заплата - за кметовете и фонд
работна заплата - за останалите служители в община Провадия? Като при тях това
число трябва да бъде тринадесет процента средно. Ако правилно съм разбран.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
В бюджета има предвидени тринадесет процента средно. Сега ще ви се кажат
колко са. Дали ще достигнем тринадесет процента или ще надхвърлим тринадесет
процента с един, два процента? Зависи от оценките и от това, което в момента
извършваме. На кметовете на кметства – те сега сигурно ще го сметнат, защото
едната таблица я имаме и като сумираме и като видим възнаграждението ще видим
и месечното увеличение. Просто, не сме го направили. Ще го сметнат и ще ви го
кажат.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Благодаря на г-н Николов за въпросите, на г-н Филев за изчерпателния
отговор. На мен, кое не ми стана ясно? Самите прагове - Как се определят? Ясно е,
че е на брой жители по постоянен адрес. Как са праговете? До сто жители, до двеста
жители. Това ме интересува, понеже според мен има едно малко несъответствие.
18

Интересуват ме, ако могат да бъдат представени, праговете, върху които се
изчисляват основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Ще го направя в момента, защото това го обсъждахме, мисля, преди няколко
години. Първият праг – е над 1000 жители. Това са двете села – с.Блъсково и
с.Бозвелийско. Следващите са – с.Житница и с.Градинарово. Следващото е
с.Снежина. Диференцирани са. Аз буквално ви изчетох броя на жителите.
Следващото е с.Славейково. Село Снежина и с.Славейково са самостоятелно. 645
лв. базата е била на с.Манастир и на с.Комарево. Следващата група 625 лв. на
с.Петров дол, с.Храброво, с.Добрина, с.Черковна, с.Овчага, с.Тутраканци. Това е от
100 до 500, да го кажем, тази група. 615 лв. е било на с.Кривня, с.Венчан,
с.Черноок, с.Златина, с.Равна, с.Бързица. Това са групите. По населени места
прагове не сме коментирали. Между другото, ако си спомняте, преди две години
или повече, не помня кога се обсъжда увеличението, ние коментирахме и
професионалния опит, защото имаше и нови кметове, които трябваше да навлязат.
Разликата при тези е десет лева само. То се вижда. Тук са и кметовете на кметства.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз ще кажа защо го питам, защото наистина става сложно и да не
затрудняваме тук и диалога. Какво ни направи впечатление в няколко села? Затова
възникна този въпрос: Какви са праговете? Това, което ще коментирам по никакъв
начин не искаме да ощетим и няма да ощетим някой кмет с този коментар.
Евентуално с някакви промени. Например между кметство Славейково. Ако
гледаме таблицата – община Провадия, ако гледаме първите шест до първите пет
села до с.Снежина, приемаме, че там ситуацията е окей. Там всичко е нагласено,
наместено, не нагласено, всичко е наред. Ако гледаме, обаче с.Славейково и
с.Манастир. Двете села – с.Славейково е с 451 жители, в с.Манастир – 469 жители.
Основното месечно възнаграждения за с.Славейково е определено на 830 лв., а за
с.Манастир на 805 лв. Предложението ни е тези села, те са в една група, между 400
– 500 жители, двете възнаграждения на кметовете да се изравнят на 830 лв. Става
дума за петнадесет човека разлика, като и кмета на с.Манастир има достатъчно
голям опит. Той даже има и повече хора. Той има повече хора. Има по-малка
заплата. Опитът му е голям. Няма на каква база да е по-малка тази заплата. Не, че
самият кмет е имал някаква претенция просто следваме таблиците и ги сравняваме.
Друга ситуация, например в с.Комарево и с.Храброво. Тук в с.Храброво при 360
човека – заплатата, основното месечно възнаграждение на кмета е 780 лв., докато в
с.Комарево с трима човека повече основното месечно възнаграждение на кмета е
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805 лв. Възнаграждението на кмета на с.Храброво трябва да е 805 лв., за да бъдат
изравнени. Трето несъответствие. Например в с.Тутраканци по тази таблица на
населението по постоянен адрес и настоящ адрес за област Варна от 15.12.2018г. в
с.Тутраканци има 172 човека, жители по постоянен адрес. Основното месечно
възнаграждение на кмета там е 780 лв. предложено, което ние приемаме, обаче
отдолу селата с.Кривня, с.Венчан, с.Черноок и с.Златина, всичките са с 260 - 280
жители. Те имат със сто човека повече жители. Техните възнаграждения са с 10 лв.
надолу. Там вече, според нас, това, което коментираме в нашата група, те трябва да
вземат не 770, а 790 лв. по това разпределение на жителите. Ако сте съгласни с това
нещо, бих предложил и конкретни стъпки. Брой жители и основни месечни
възнаграждения, които тези стъпки ще запазят минималното и максималното
основно месечно възнаграждение, без да разбутват вашите калкулации за
минимална и максимална заплата. Просто, ще въведат един ред в стъпалата, в
определянето. Искам да чуя коментара ви. После, може да направя още
предложения за стъпките.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Конкретен коментар ще направя само на две населени места. Това са
с.Славейково и с.Манастир. С.Славейково е различно от с.Манастир. В Славейково
са все едно три населени места. Крайно отдалечено е и е много, как да го кажа,
труден район, в смисъл такъв – през зимата. За възнагражденията преди сегашния
доклад администрацията извърши посещения на всяко едно кметство. Провери и
работата. Аз имам доклади за всяко едно кметство – кой с какво упорство и по
какъв начин си изпълнява задължението. Предложил съм ви вариант на базата на
тези неща, но както казва постановлението възнагражденията са от
компетентността на ОбС. Аз ще се съобразя с предложението стига да не отидем на
много голямо увеличение, което да е необосновано от финансова гледна точка.
Уважаеми г-н Николов,
За кметовете стария фонд е бил 324 000 лв. новият е 411 000 лв. – годишен
план. Като се има предвид, че се взема дванадесет месеца да има кметове на
кметства. Както и на комисии стана ясно, ако Изборния кодекс остане в този му
вид, ноември месец ще имаме единадесет кметства по-малко. Те ще влязат в долна
група. За общинска администрация старият фонд е бил 686 000 лв. Новият е
765 000 лв. Това е увеличението. Говоря за общинска администрация.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз предлагам. В случая това предложение, което ще направим няма да
разбута бюджета, който е фонд работна заплата, но ще въведе един ред и ще изкара
този субективен елемент. Ще го премахне при определянето на заплатите. Той
субективният елемент се определя на избори. Когато кметът не си върши работата,
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следващия път не е кмет. Това е. Затова предложението ми конкретното е такова: За
населени места до 100 жители 770 лв. основно месечно възнаграждение. Това
запазва минимумът, който е в момента. От 101 до 200 жители – 780 лв. От 201 до
300 жители – 790 лв. От 301 до 400 жители – 805 лв. От 401 до 500 жители – 830 лв.
Тук това, което се получава, ако две населени места са в една стъпка от 100 човека
се приравняват към по-високото основно месечно възнаграждение, така че да е
коректно. От 501 до 750 жители – 870 лв. От 790 до 1000 жители – 980 лв. Над 1000
жители – 1105 лв., което е максимумът определен в момента. Г-н председател,
искате ли да ви го предоставя?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще гласуваме предложението от комисиите с 4% увеличение. Ако се приеме,
вашето предложение е за по-малки заплати, отколкото това, което ще приемем. Вие
предлагате основните заплати преди гласуването на предложението за завишение с
4%. Да чуем всички предложения и ще дам почивка, за да ги изчислим.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Малък коментар. Аз винаги съм считал, че за да се увеличава жизнения
стандарт е свързано с увеличението на техните възнаграждения. В това отношение
не искам някой да има и минимално съмнение, че ние сме против някакво
увеличение. Напротив, ние искаме възможност да се увеличават възнагражденията
на всички, тези неща, които питам аз в момента, ги зададох, като въпроси по време
на скомисиите. Нищо повече. Тези неща, които ги зададох в момента, като въпроси
ги зададох на комисиите при обсъждането на докладните записки. Първият ми
въпрос, който беше за кметовете - се изтъкна критерий брой жители на населеното
място. Това се изтъкна. Молбата ми е, като се отговаря там да се каже. Има такъв и
такъв критерии, за да не разводняваме тук времето. За въпроси, питания, ставания и
т.н. По вторият ми въпрос на третото ми ставане тук попитах за две числа. При
положение, че ми обещаха – казаха за сесията ще се подготвим и аз мисля, че
нещата са готови. Нямаше и да попитам, за да не си губим времето. Може би не е
толкова съществено, но в момента все още не ми е отговорено на въпроса. Донесоха
справка сега аз трябва да питам г-н Филев, дайте да си ги запиша сега числата, да
вадя от едното второто, за да се получи. Толкова е просто. Не обиждам никого, ако
смята, че някой съм го накарал допълнителна да работи, моля да бъда извинен.
Исках, чисто прогнозно - Всеки месец, какво се увеличава, като фонд
допълнително? Сто хиляди, петдесет хиляди, двадесет хиляди по отношение на
кметовете и толкова по отношение на общинска администрация, което се очаква.
Правя го от гледна точка на това, за да си дам някаква яснота по отношение - Как
ще се отрази на бюджета и на някои други дейности? Нищо повече от това.
Извинявам се. Благодаря за отговора. Достатъчно. Г-н Филев, ако ще ми давате
числата? Благодаря, не са ми необходими.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Методиката, която предлага колегата, се запознах преди сесията. Мисля, че е
най-справедлива т.е. там говорим за 10-20 лв. разлика. Ако спазваме тези критерии,
няма да има субективен момент при определяне на възнагражденията.
Предложението ми е в по-следваща сесия да бъде изготвена. В момента, ако ще го
гласуваме, ще го гласуваме в настоящото решение. Но общинска администрация, на
база на предложеното от колегата Димов, да го изготви като методика, която
еднократно ОбС с решение да я приеме и оттук нататък всеки път определянето на
възнаграждението на кметовете да става на база на тази методика. Т.е. имам
предложение да бъде оформено, като методика, която ние да приемем. Ако се
одобри това, това да стане базата, която ще бъде увеличена с цифрите, с четирите
процента, които предложихме по време на комисията. Доколкото ми е известно,
сега трябва пак отново ли да се направи предложението? В тази връзка правя
предложение, след като определим основата, от която ще се изчисляват
възнагражденията тази основа да бъде увеличена с още четири процента, като
параметрите се запазват. Минимумът става около 800 лв. Максимумът около 1150
лв. Мисля, че е редно, коментирахме го по време на комисиите, ако е при сегашните
условия, една продавачка взема 500 лв. – 600 лв. Редно е кмет на кметство да взема
малко повече от една продавачка. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Петрова, заповядайте.“
Изказване на Блага Петрова
„Уважаеми колеги,
Аз не мисля, че толкова бързо трябва да приемем само тази стъпка за
регулиране на заплатите поради простата причина, че не само хората – брой
население на дадено населено място е важен. Има и други критерии. Ако ще се
изготвя методика то нека да има време да се изготви, да се обсъди на комисии и
след това да пристъпим към регулиране на заплатите по тази методика. Нека да не
го правим в бързината под влияние на някакви емоции и да допуснем пак грешка.
Да, явно има някакви пропуски, но нека да се огледат нещата от всички страни.
Нека да не е само критерии за брой население. Не бива да бъде само това, защото от
население до население има разлика. По думите на премиера – за материала говоря.
Нека да е основния, но има и други фактори, които влияят на тази заплата. Едно е в
преспите да носиш хляб в с.Славейково, а друго е в с.Храброво. Имам връзка с
Храброво, затова го споменавам. Да си направя предложението. Аз мисля, че в найголямата община в област Варна след община Варна, разбира се, четири
процентното увеличение, за което говорим, трябва да е не само за кметовете на
населени места, а да се включи и кмета на община Провадия. Четири процентното
увеличение трябва да е за всички, които изпълняват тази длъжност. Община
Провадия има двадесет и четири хиляди население и двадесет и четири населени
места. Заплатата, която се предлага е 3000 лв. На община Ветрино има под 7 000
лв. човека с десет населени места. Предизборно кметът си е оставил заплатата 2 200
лв. Община Аврен има седемнадесет населени места – заплата 3650 лв. Община
Белослав има единадесет хиляди човека с четири населени места заплатата на кмета
преди увеличението, защото не е минала сесията е 2400 лв. направете си сметката за
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какви отговорности става въпрос. Трябва ли да разделяме? Ако ще вземаме
критерият брой население, предложението ми е четирите процента да важат от
кмета на общината до кметовете на кметства от първият до последният кмет.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
Вземам отношение спрямо методиката, защото за мен това е много важен
елемент. Ще се опитам да ви припомня, както каза г-н кмета, преди седем, осем
години, преди време, като се определяха тогава възнагражденията на кметовете на
населените места, пак се използва някаква методика. Т.е аз ще го кажа така –
сформираха се групи. Основният критерии – брой население в населеното място.
Освен това, тогава се наблегна на някои от селата, където дадохте примери,
личността на кмета – работата му, възрастта му. Ако взема повече клас, ще се
приравни с другия. Взе се предвид – новите кметове, новобранците. Те още не са
свикнали на работата и са в по-долния клас. Сега би трябвало що-годе по същият
начин, според мен, да се погледне тази методика. На комисията не го коментирах,
защото разбрах, че няма как да се гледа по същия, подобен начин, а се увеличиха
процентите. Т.е. запазихме методиката преди седем, осем години. И на това долугоре съм съгласен. Обаче разсъждавам хипотетично. Ще дам пример. Защо? Защото
става голяма разлика между възнагражденията на кметовете. Ако бяхме увеличили
сто процента възнагражденията, огромна разлика във възнагражденията. Затова
всеки път методиката трябва да е в момента.
Искам да използвам микрофона и да споделя и друго. Изразявам мнение в
момента. Стана въпрос по време на комисиите - завишаваме много заплатите на
кметовете. Аз не съм съгласен, че са завишени. Стана въпрос, направи се сравнение,
че някои кметове ще вземат повече от директорите на дирекции в общината. Също
не съм съгласен. Ще кажа - защо? Знаем ли средната работна заплата във Варненска
област? Високи възнаграждения ли им предлагаме на кметовете? Не. Напротив –
ниски са заплатите в общинска администрация. Оттам вече, ще се балансират.
Оттам методиките трябва на момента – село по село, критерии по критерий,
население и всички критерии да се сборуват, когато се оформят заплатите тогава да
се гледат. Грешно е, според мен, предварително да се фиксира за дългосрочен план.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Изслушах всички, но не съм съгласен, че критерият може да бъде някакъв поразличен от брой население. Защото се остави да има други критерии, субективни
критерии, тогава оценките могат да бъдат изкривени. Наш кмет, друг кмет. Трябва
да има един обективен критерий - брой население. Не съм съгласен с колежката,
Блага Петрова, особено с това, че може да има вид население или не знам как се
изрази. Вид население няма. Всичкото население е еднакво. Надявам се, да не съм
го разбрал правилно. Всичкото население е еднакво на община Провадия. Всички
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плащат еднакви данъци. Субективните критерии трябва да бъдат избегнати и точно
това прави тази методика, която e предложена. Тук чух доводи, които малко си
противоречат. Например той бил новобранец, затова имал по-малка заплата. Той,
другият, бил с повече опит и с по-голяма заплата. Тези двамата човека трябва, ако
например основното им месечно възнаграждение, ако управляват населено място с
500 човека да е еднакво. Вече единият, ако е новобранец, той няма да има клас и
няма да вземе по-висока заплата. Ако е ветеран, с три мандата или четири, като
кмет, той ще има клас и ще вземе например процент отгоре. Това е начинът да се
възнаградят кметовете по различен начин за опита им. Тук наистина не исках да
взимам отношение, особено за заплатата на кмета на община Провадия. Чух
предложението на колежката, но честно казано нямаме нищо против, заплатите
трябва да вървят нагоре, но това, което се получава, това което коментирахме на
комисиите, между основното месечно възнаграждение на кмета на общината и на
най-малките населени места в общината е четири пъти. Съизмеримо е с работата.
Така е. Работата е повече, но например в други общини е два пъти тази разлика.
Добре е тази разлика да се мъчим да я смаляваме не като намаляваме заплатите повисоките, а да увеличаваме най-ниските заплати да догонват. В случая смятам, че
предложеното, така както са го предложили администрацията – основно месечно
възнаграждение от 3 000 лв. критерият е изпълнен. Не смятам, че трябва да се
прилага и там това увеличение за основното месечно възнаграждение на кмета на
община Провадия. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Петрова, заповядайте.“
Изказване на Блага Петрова
„Г-н Димов, не може да приравнявате един кмет на населено място с 220
човека или с 20 човека с кмет, който управлява 24 000 човека. Несъвместимо е. Не
бива да се прави такова сравнение. Да не говорим за отговорностите, които се
носят, затова навсякъде ръководителите на предприятия, приемам общината да е
едно предприятие, трябва да са мотивирани. Това е моето мнение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
По време на заседания на постоянните комисии, след като направих
предложение предложените възнаграждения на кметовете на кметства да бъдат
завишени с четири процента, хората от общинска администрация възразиха,
неофициално, разбира се, че възнагражденията в общинска администрация са много
ниски около минималната заплата и малко над. Смятате ли, че е нормално
ръководителят на общинска администрация да взема 3 000 лв., а масовата заплата
да е, доколкото разбрах, 600-700 лв.? Ето тук пак говорим за съотношение. В
момента не говоря за отговорности. Възнагражденията на кметовете на кметства. В
момента коментираме само тях. Моето предложение беше с четирите процента да
се увеличат заплатите на кметовете на кметства без възнаграждението на кмета на
общината. То е достатъчно високо. Така смятам аз. Най-добрият критерии за
определяне е броят на жителите. Колегата Димов е прав. Там няма субективен
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фактор. Вече дали даденото населено място било трудно или се обслужвало полесно това е проблем на човека, който е решил да се кандидатира и да управлява
това място. След като смята, че възнаграждението не отговаря за труда, който
полага, той няма да се кандидатира, ще се кандидатира друг човек, който смята, че е
достатъчно. Най-правилният критерии е броя на населението в населеното място,
затова подкрепям предложението на г-н Димов. Предлагам да го подложим на
гласуване в момента възнаграждението на кметовете да се определя на база на брой
жители в населеното място и съответно, ако бъде прието тези възнаграждения,
които са определени да бъдат увеличени с четири процента без възнаграждението
на кмета на общината.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Радева, заповядайте.“
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми колеги,
Подкрепям предложението на председателя на финансовата комисии Блага
Петрова, защото отговорностите на кмета са много големи. Освен това, ние имаме
двадесет и четири населени места. Една голяма община в сравнение с другите
общини във Варненска област. Затова смятам, че възнаграждението трябва да е
адекватно на задълженията, които има кмета на общината. Тази сума от 3 000 лв.
друг е въпросът дали е достатъчна, дали не е много ниска, защото знаете например
една чистачка на летище Варна какви пари взeма, като заплата. Един кмет на
община колко отговорности има. Толкова много задачи, който е двадесет и четири
часа в денонощието на разположение на населението, мисля, че неговата заплата
трябва да бъде прилична и адекватна. Подкрепям предложението на Блага
Петрова.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Аз ще подкрепя предложението на г-н Димов. Г-н Илиев му направи много
добро тълкувание. Вярвам, че всички сме слушали. Надявам се да сте го разбрали.
Това е първата част на това, което искам да кажа.
Втората част в съзвучие с това, което говорихме по точка две, предлагам
заплатата на кмета на общината да остане в същия размер, в който е била досега.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Допреди тридесет минути тук се говореше да се избегне субективизма. Точно
последните петнадесет минути се започна най-субективната част от изказванията на
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общинските съветници. Благодаря на г-жа Калчева и считам, че е права. Във всяка
една област на обществения живот дали е ведомство, дали е Министерство,
агенция, община, търговско дружество, производствено предприятие, всеки един от
кмета, ако е в община до чистачката, от директора до чистачката, ако е
предприятие, се стреми към по-високо възнаграждение. Другото е непонятно. Защо
съм съгласен с предложението? Защото обратното, в момента, ще бъде подценяване
на хората, които са ни избрали и съгласие със субективизма на една част от
общинските съветници. Не мога да се съглася със субективизма, защото става
въпрос не за кмета на община Провадия, а за Филчо Филев, в случая, в изказванията
на г-н Илиев и на д-р Неделчев. Кметовете по общини по закон са натоварени с
изключително много задължения и отговорности. Можете да ги видите. Няма как да
се сравни кмета на едно кметство и кмета на общината, колкото и да е голяма
общината и колкото и да е голямо кметството. Донякъде би имало съпоставимост,
ако кметството е голямо и има делегиран бюджет. Тогава отговорността на
съответния кмет би била по-голяма. Всяка една работа изисква адекватното
възнаграждение. Адекватното възнаграждение освен производителността на труда,
ако е в производствено предприятие, в една институция се базира на резултатите,
опита и знанията. Аз нямах намерение да се изказвам, но в ситуацията, когато
забелязвам субективизма персонално насочен към мен няма как да го премълча. Тук
в залата има и съветници, които са били заместник-кметове, които знаят каква е
отговорността на кмета. Другите по всяка вероятност на базата на информацията и
от законите имат представа. Най-вероятно е и най-добре познават работата хората,
които са били тук. По отношение на възнагражденията на администрацията. Факт е,
че желанието на ръководството на общината е да се получат максимално високи
възнаграждения на база на спазване на законодателството. Защото в интерес на
истината, тук има общински служители и могат да го потвърдят, в тази зала през
2014г. събрах цялата администрация и казах: Колеги, заплатите са ниски.
Предлагам увеличение средно с 10 000 лв. на месец, като освен мен още шест
човека трябваше да поемат още солидарно отговорността. Нямаше консенсус. В
смисъл такъв, нямаше ги другите шест човека. Сега имаме възможност и на база на
оценките ние ще направим увеличени на възнагражденията. Най-неправилното
нещо, което чух е да се сравняват заплати, не отговорности, не производителност,
не натовареност. Освен критерият, който отново се връщам на населените места, аз
в мотивите съм написал – натовареност и отговорност. Натовареността е различна.
Имаме населени места, в които освен административните услуги и събиране на
данъците ние имаме училище, имаме детска градина. Те са категорично различни от
останалите. Като ръководител на администрацията, аз ще предложа нова методика,
но тя ще е валидна до ноември месец, защото ще се промени броя на кметствата и
тази, как да кажа, методика за определяне на възнаграждението ще отпадне. Пак се
обръщам към вас. Това, което говорите да го вършите. Когато говорим да няма
субективизъм, наистина да няма субективизъм. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ако няма други предложения и други изказвания, ще помоля за почивка, за
да отсеем предложенията и да започнем да гласуваме от най-отдалеченото
предложение. Г-н Димов ще ми помогне да пресметнем сумите, които са
предложени. 20 минути почивка. Заповядайте, г-н Илиев.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Понеже бяхме обвинени в субективност. За какво говорим? За 120 лв. да
увеличим още възнаграждението на кмета на общината т.е. 4 % върху 3000 лв. По
тази логика, дайте да я направим максималната, колкото на министър и поне да
няма спорове. Аз мисля, че всичко трябва да е в някакво съотношение. Не може
някой да взема, за мен, огромна заплата на база на заплатите в общинска
администрация и в същото време в момента да искаме да ви я увеличим още.
Просто, това аз не мога да го приема. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„20 минути почивка.“
Почивка от 10.45ч. до 11.05ч.
Кворум: 19
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, след почивката кворумът е деветнадесет общински съветници.
Трябва да гласуваме предложенията по докладна записка вх.№2156, относно
определяне на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и на
кметовете на кметства.
По време на дебатите бяха направени четири предложения. Гласуваме ги по
отдалеченост. Първото предложение, което ще подложа на гласуване. Първо, ще ги
изчета, за да бъдем коректни.
Първото предложение е на г-н Димо Димов, което е за увеличаване на
основното месечно възнаграждение на кметовете на кметства, като то е в следния
смисъл: кмет на община Провадия – 3 000 лв., кмет на кметство с.Блъсково – 1105
лв., кмет на кметство с.Бозвелийско – 1105 лв., кмет на кметство с.Житница и кмет
на кметство с.Градинарово – 980лв., кмет на с.Снежина – 870 лв., кмет на село
Славейково – 830 лв., кмет на с.Манастир – 830 лв. , кмет на с.Комарево – 805 лв.,
кмет на кметство с.Петров дол – 790 лв., кмет на с.Храброво – 805 лв., кмет на
кметство с.Добрина – 780 лв., кмет на кметство с.Черковна – 780 лв., кмет на
с.Овчага – 780 лв., кмет на кметство с.Тутраканци –780 лв., кмет на с.Кривня – 790
лв., кмет на с.Венчан – 790 лв., кмет на с.Черноок – 790 лв., кмет на с.Златина – 790
лв., кмет на с.Равна – 770 лв., кмет на с.Бързица – 780 лв.
Предложението на г-жа Блага Петрова е 4 % за всички кметове на кметства и
кмета на община, въз основа на предложението, което е направено от г-н Димо
Димов за основните месечни възнаграждения.
Третото предложение е на г-н Ивайло Илиев, което гласи 4 % само за
кметовете на кметства на база изчисленията на г-н Димо Димов.
Четвъртото предложение на д-р Неделчев - Кметът на община Провадия да
бъде с досегашното си възнаграждение от 2 400 лв.
Това ли са предложенията? Подлагам на гласуване предложенията. Няма да
ги зачитам наново.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Димов. Заповядайте, г-н Илиев.
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
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Става въпрос за предложението на колегата Димов. В момента зачетохме
кметствата и съответно възнагражденията. Според мен, колегата Димов имаше
предвид друго. Методика на база, на която се изчислява възнаграждението. Т.е. на
брой население в даденото населено място. Не е ли по-добре предложението на
колегата Димов да бъде оформено. Първоначално да определим методиката т.е. до
100, до 200, до 300 и съответно възнагражденията за всяка група така да го нарека и
след това да изчетем вече съответното населено място.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
“Тази методика ще действа до октомври месец. Има ли смисъл? Ние повече
не можем да вдигаме или да намаляваме заплати нали така? Новият ОбС ще го
направи октомври месец. Ако не беше в изборна година, беше хубаво наистина това
предложение да бъде направено като методика.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Мисълта ми е, първо, в самият проект за решение да се определи методиката
и след това да се изчетат населените места. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В режим на гласуване сме. Г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз в разговор с г-н председателя разбрах, че методика в момента не можем да
гласуваме, затова в момента ще се въздържа. Направих предложението. Ако не
можем да го гласуваме,като методика, да го гласуваме, поне, като възнаграждение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, точно това гласуваме в момента.“
Изказване на Димо Димов
„Аз останах с такова убеждение и разбиране, евентуално нататък ще
направим предложението и по този начин, по който нещата са изписани, ще
напишем методиката и ще го официализираме.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В режим на гласуване сме. Подлагам на гласуване предложението на г-н
Димо Димов. Който е съгласен с така направеното предложението, моля да гласува.
Гласуване: 18-„за”, 0-„против”, 1-„възд.се” Предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението на г-жа Блага Петрова. Който е
съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 15-„за”, 1-„против”, 3-„възд.се” Предложението се приема.
Другите две предложения на г-н Илиев и на г-н Неделчев няма смисъл да ги
подлагам на гласуване. Те автоматично отпадат.“
Общинският съветник г-н Ивайло Илиев от място в залата изказва мнение, че
всички предложения трябва да бъдат подложени на гласуване.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз не бих ги подложил на гласуване, но ще се съглася с мнението на г-н
Илиев.
Който е съгласен с направеното предложение на г-н Ивайло Илиев, ще го
прочета, да се увеличат възнагражденията само на кметовете на кметства, моля да
гласува.
Гласуване: 2-„за”, 12-„против”, 5-„възд.се” Предложението не се приема.
28

Щом сме тръгнали ще гласуваме всичко. Който е съгласен с направеното
предложение на д-р Дамян Неделчев – Кметът на община Провадия, инж.Филчо
Филев, да остане с основно месечно възнаграждение, досегашното - 2 400 лв., моля
да гласува.
Гласуване: 1-„за”, 16-„против”, 2-„възд.се” Предложението не се приема.
Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз искам да попитам: Трябваше ли да се гласуват последните две
предложения?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За мен не. Категорично заявявам, че не трябваше да се гласуват. Няколко
пъти на сесиите бях обвиняван, че не мога да водя заседанието на ОбС, затова правя
компромис, за да не бъда обвинен пак.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гичев, въпросът ми е поставен към юристите на ОбС Провадия. Искам
да чуя тяхното мнение, защото, ако в момента може, самоволно, на база на нещо
странично, да се променя правилника, не е проблем и за вбъдеще да го променяме
както си искаме или да работим без правилник. “
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В случая не го променяме. Не го спазваме.”
Изказване на Диан Николов
„Добре. Неспазването е един вид промяна, защото не се работи по правилник.
Едно нещо, което е различно от това, което трябва да бъде то е променено и си е
промяна.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По тази докладна, ако трябва да поясня нещо, г-н Димов се е изказвал четири
пъти. Да. В режим на гласуване сме. Няма да се меся повече. Към юристите. Нека
да станат и да отговорят.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гичев, аз съм се изправил тук и казвам, че правилникът трябва да се
спазва, защото по някой път от вашата трибуна казвате - Има правилник. Друг път,
казвате - Няма правилник. Последно, аз, просто се заблуждавам и не знам как да се
ориентирам: Има ли правилник или няма правилник?
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, един от двамата юристи да застане на микрофон и да отговори.
Добре, съгласен ли сте, Г-н Николов. В режим на гласуване сме. Гласуваме и ще
отговорят.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с гласуваното
предложение за промяна.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
16 гласа „за”, 2-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 794
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На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, в съответствие с разпоредбите на
ПМС 67 от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, на основание
чл.5, ал.16/ДВ, бр.5 от 15.01.2019г./, Общински съвет Провадия:
1.Определя индивидуалния размер на основните месечни възнаграждения на
кмета на община Провадия и кметовете на кметства, считано от 01.01.2019г. както
следва:
№ по
ред Наименование на длъжността и населеното място

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

Кмет на община Провадия
Кмет на кметство с. Блъсково
Кмет на кметство с. Бозвелийско
Кмет на кметство с. Житница
Кмет на кметство с. Градинарово
Кмет на кметство с. Снежина
Кмет на кметство с. Славейково
Кмет на кметство с. Манастир
Кмет на кметство с. Комарево
Кмет на кметство с. Петров дол
Кмет на кметство с. Храброво
Кмет на кметство с. Добрина
Кмет на кметство с. Черковна
Кмет на кметство с. Овчага
Кмет на кметство с. Тутраканци
Кмет на кметство с. Кривня
Кмет на кметство с. Венчан
Кмет на кметство с. Черноок
Кмет на кметство с. Златина
Кмет на кметство с. Равна
Кмет на кметство с. Бързица

ОМВ към
31.12.2018

2 400
885
885
785
785
695
665
645
645
625
625
625
625
625
625
615
615
615
615
615
615

ОМВ към
01.01.2019

3120.00
1149.20
1149.20
1019.20
1019.20
904.80
863.20
863.20
837.20
821.60
837.20
811.20
811.20
811.20
811.20
821.60
821.60
821.60
821.60
800.80
811.20

2.Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален
опит, се определя на база придобития трудов стаж в размер на 1% за всяка
прослужена година изчислен върху основната месечна заплата.
3.Решението се прилага от 01.01.2019г.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
5.Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изразяване на отрицателен вот. Заповядайте, г- Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми, дами и господа,
Желанието ми да бъдат вдигнати възнагражденията на кметовете на
населените места в община Провадия се провали. Защо? Защото за пореден път
кметът на общината реши да се възползва от това. Гласувах „против” не защото. Аз
съм човекът, който предложи 4% увеличение на възнагражденията на кметовете на
кметства. Гласувах „против”, защото не съм съгласен. Така и така, за мен лично,
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прекалено голямото възнаграждение да се увеличава още с 4%, което е 120 лв. за
какво говорим, дами и господа? За 120 лв. Не го приемем това. Подкрепям
увеличението на кметовете на кметства, но не заедно с увеличение на заплатата на
кмет на общината. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кой от двамата юристи ще отговори на въпроса, зададен от г-н Николов? Гжа Георгиева.”
Изказване на Галина Георгиева-юрист ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Правилникът изисква да бъде въведено гласуване по всяко направено
официално предложение. В случая беше постъпено точно така. Факт е, обаче, че
последните две предложения, които председателят предложи да не се подлагат на
гласуване на практика противоречат на първите две. Т.е. дори и да не ги бяхте
подложили на гласуване нямаше да бъде извършено нарушение на правилника.
Само тогава, когато са с различен характер всички предложения следва
задължително да бъде проведено гласуване. Те не можеха да бъдат приети
следващите предложения, ако някой не беше объркал начина си на гласуване,
защото едното мнение щеше да противоречи на другото. Т.е. вие трябваше да
гласувате веднъж за едно, а веднъж за обратното на същото. Има си ред в
правилника точно определен. ”
в/№2161-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
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 19 с
18 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 795
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местного самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване
за поземлен имот с идентификатор 31005.15.2 по кадастралната карта на с.Златина,
местност „Мерата”, община Провадия, област Варна, с който се променя
предназначението на имота в „За складови и производствени дейности, свързани с
неопасно производство и складиране на същото; Открити складове за депониране
на инертни материали (пясък, чакъл, каменно брашно) и тяхното трошене и
сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация; Закрити съоръжения за
доставка, обработка, съхранение и експедиция на зърнени култури (Зърнобаза);
Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности”.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, ще изразите ли отрицателен вот? Няма да изразявате.”
г/№2163-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне на парична награда на Р. В., носител на златен медал и
световен шампион за студенти борба класически стил в категория до 60 кг.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Давам думата на
председателите постоянни комисии за да прочетат становищата на комисиите, в
които има гласувано предложение за промяна.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението да се
увеличи размера на паричната награда от 300 лв. на 500 лв. Комисията с 7 гласа
„за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с гласуваното
предложение за промяна.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за
решение с предложението да се увеличи размера на паричната награда от 300 лв. на
500 лв.
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението да се
увеличи размера на паричната награда от 300 лв. на 500 лв. Комисията с 5 гласа
„за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с гласуваното
предложение за промяна.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Гочев,
заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Видяха ми се малко тези пари. Мислех да направя предложение за тяхното
увеличение, но се разбра, че в някои от бюджетните пера на общината сме на ръба.
Смятам, ние говорихме с председателя, тези пари да ги връчим на момчето на една
наша сесия малко по тържествено. Евентуално тогава, за да му увеличим парите,
смятам тогава да предложа да се откажем от нашето възнаграждение. Общината
дава 500 лв.,ОбС, какво дава? Аз ще си дам моето възнаграждение. Да си дадем
възнагражденията и да му дадем на това момче една сума, която си заслужава. Няма
да обеднеем с 50-60 лв. Да дадем и нашата си лепта. Все пак това момче прославя
България. Свирен е българският химн. Вдигнато е българското знаме за световен
шампион, затова се отказвам да предложа увеличение. Като дойде време за сесията,
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тогава ще го предложа пак. Сега ще гласуваме само сумата, която общината дава.
Аз предлагам да дадем нещо. Може да оформим още една сума да кажем 300 лв. и
да ги съберем помежду си и да му ги дадем на момчето.”
Кворум:18 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на постоянните комисии, което е следното:
Да се увеличи размера на паричната награда от 300 лв. на 500 лв.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
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 №46 – 796
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвети Провадия:
1.Отпуска парична награда на Р. В., състезател по борба класически стил,
носител на златен медал и световен шампион за студенти в категория до 60 кг. в
размер на 500 /петстотин/ лева.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:19 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства в
залата.
д/№2170-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №46 – 797
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1. Отпуска еднократна парична помощ:
1.2.На лицето Г. Й. Т. с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето И. С. К. с адрес: …..се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Г. Х. М., с адрес: …..се отпуска парична помощ, в размер на
250,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.5.На лицето С. Т. И., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
150,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети е Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето Е. Д. Ж., е адрес: гр.Провадия, не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на т.3 и т.4 от Критерии за отпускане на помощи на граждани
от община Провадия е неотложни нужди - разходооправдателните документи се
отнасят за месец юни 2018г. и не кореспондират е приложеното медицинско
заключение за историята на заболяването (епикриза).
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
е/№2171-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№294/08.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно кандидатстване с проект
по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2“ по ОП РЧР 2014-2020
Кворум:18 Общинският съветник Димо Владимиров Димов не 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.”
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 №46 – 798
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Община Провадия да кандидатства с проектно предложение по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР0012.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
2.Възлага на кмета на община Провадия да организира подготовката и
депозирането на проектното предложение.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
ж/№2175-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№357/13.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно подпомагане лечението
на деца със специфични заболявания
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.”
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 №46 – 799
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето А. Е. И., чрез законния му
представител А. А. А. с адрес: ……, в размер на 600,00 лв. (шестстотин лв.)
2. Предоставя финансова помощ на детето В. В. И., чрез законния му
представител Т. М. Д. с адрес: ……. в размер на 150,00 (сто и петдесет лв.)
3.Средствата за финансовото подпомагане по т.1 и т.2 да се осигурят от
бюджета на община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
з/№2177-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№357/13.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно приемане на решение за
удължаване срока на договора за отдаване под наем на пасище мера в землището на
село Снежина
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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.”
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 №46 – 800
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.15 от Договор за отдаване под наем от 10.05.2014г., Общински
съвет Провадия:
1.Изменя Договор за отдаване под наем на земеделска земя – общинска
собственост, сключен на 10.05.2014 г. между Община Провадия и ЕТ Скала 13 –
…., ЕИК 030096387, представляван от ………, вписан в Агенция по вписванията
Служба по вписванията гр.Провадия под №148, дв. вх. р.2038, том V, вх. р.
№2040/13.05.2014 г., относно поземлен имот, находящ се в землището на село
Снежина, община Провадия, с идентификатор 67739.24 .1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, с номер по предходен план 024001, като удължава срока на
същия до края на стопанската 2018 г. - 2019 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:19 Общинският съветник Димо Владимиров Димов присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
и/№2178-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№357/13.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно приемане на решение за
удължаване срока на договора за отдаване под наем на пасище мера в землището на
село Снежина
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.”
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 №46 – 801
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.15 от Договор за отдаване под наем от 10.05.2014г., Общински
съвет Провадия:
1.Изменя Договор за отдаване под наем на земеделска земя – общинска
собственост, сключен на 10.05.2014 г. между Община Провадия и С. А. М., вписан в
Агенция вписвания Служба по вписванията гр.Провадия под № 124, дв. вх. р.2007,
том V, вх .р. №2007/13.05.2014г., относно поземлен имот, находящ се в землището
на село Снежина, община Провадия, с идентификатор 67739.24.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, с номер по предходен план 024002, като удължава
срока на същия до края на стопанската 2018 г. - 2019 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
й/№2179-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№357/13.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно приемане на решение за
удължаване срока на договора за отдаване под наем на пасище мера в землището на
село Черноок
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.”
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 №46 – 802
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.15 от Договор за отдаване под от 10.05.2014г., Общински съвет
Провадия:
1.Изменя Договор за отдаване под наем на земеделска земя – общинска
собственост, сключен на 10.05.2014 г. между Община Провадия и ЕТ Скала 13 –
….., ЕИК 030096387, представляван от …….., вписан в Агенция по вписванията
Служба по вписванията гр.Провадия под №150, дв. вх. р.2040, том V, вх. р.
№2041/13.05.2014 г., относно поземлен имот, находящ се в землището на село
Черноок, община Провадия, с идентификатор 81195.21.44 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, с номер по предходен план 000024, като удължава срока на
същия до края на стопанската 2018 г. - 2019 г.
37

2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:19 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
к/№2180-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№357/13.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно издаване на запис на
заповед от община Провадия в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане за календарната 2019г. към Сдружение „МИГ
Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. във връзка със
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно
развитие №РД50-49/13.06.2018г. сключено между „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи
дол, Провадия” и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.
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.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 803
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.6 и чл.28 от Наредба № 1 от 22.01.2016г., за
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и
Споразумение №РД50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от
общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект
№19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между Управляващия орган на Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна
група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, седалище и адрес на управление
с.Ветрино, ул.“Г.С.Раковски” №26, ЕИК по БУЛСТАТ 175853426, представлявано
от Димитър Димитров, Общински съвет Провадия реши:
1.Упълномощава кмета на община Провадия - инж. Филчо Филев да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” в размер на 43 182,68 лв. (четиридесет и три хиляди сто осемдесет
и два лева шестдесет и осем стотинки), която сума представлява частта на община
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Провадия за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Споразумение №РД5049 от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно
развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект №19-19-2-0218/31.08.2017г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група ВъзходВетрино, Вълчи дол, Провадия” и Управляващия орган на Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020г., съгласно Приложение №1.
2.Възлага на кмета на Община Провадия да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-49 от 13.06.2018 г.,
сключено между Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи
дол, Провадия” и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020г. за календарната 2019г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
л/№2186-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№383/18.02.2019г. на кмета на община Провадия, относно заседание на Общо
събрание на асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД
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 г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предлагам в проекта за решение, конкретно в т.3 да се добави следния текст.
Ще изчета цялата точка три от проекта за решение: Определя следния мандат на
представителя на Община Провадия, както следва: По Първа точка от дневния ред
да гласува „По преценка c оглед защита на интересите на Община Провадия”, както
и да упълномощи от името на община Провадия председателя на Асоциацията по
ВиК да подпише допълнително споразумение №1 към договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения с оператора. По Втора
точка от дневния ред - да гласува „По преценка c оглед защита на интересите на
Община Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-1
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 804
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя инж.Филчо Филев - Кмет на Община Провадия за представител на
Община Провадия в Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, което ще
се проведе на 12.03.2019 година от 11:00 часа.
2.При невъзможност на Кмета на Община Провадия да участва в заседанието
на Общото събрание, определя Анатоли Атанасов - Зам.- кмет на Община Провадия
за представител на Община Провадия в Общо събрание на Асоциация по ВиК на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна”
ООД, което ще се проведе на 12.03.2019 година от 11:00 часа.
3.Определя следния мандат на представителя на Община Провадия, както
следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува „По преценка c оглед защита на
интересите на Община Провадия”, както и да упълномощи от името на община
Провадия председателя на Асоциацията по ВиК да подпише допълнително
споразумение №1 към договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системи и съоръжения с оператора.
По Втора точка от дневния ред - да гласува „По преценка c оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
4.Възлага на кмета на Община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на настоящото решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, ще изразите ли отрицателен вот? Не.”
м/№2193-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно определяне на представител на Общински съвет Провадия в Областен
съвет за намаляване на риска от бедствия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя изказване по тази докладна. Ще дам думата на общинските
съветници за предложение. Г-жо Петрова, заповядайте.”
Изказване на Блага Петрова
„Предлагам Христо Гичев да бъде представителя на община Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Подлагам на гласуване предложението на г-жа Блага
Петрова за представител в Областен съвет за намаляване риска от бедствия да бъде
определен: Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС Провадия.
Гласуване: „за“ -17 , „против“ -0, „възд.се“ - 2 Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №46 – 805
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.64а, ал.2 от Закона за защита
при бедствия, Общински съвет Провадия:
1.Определя за представител на Общински съвет Провадия в Областен съвет за
намаляване на риска от бедствия: Христо Гичев - председател на ОбС Провадия.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Петнадесета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на
общински съветници
Кворум: 18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 12.05ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на общинските съветници за питания. Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Ще ви върна месец назад. На сесия на ОбС се приемаше проект за изменение
и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия. Тогава колегата Димов ни обърна внимание, че в параграф осем
на въпросната наредба има текст, с който се отказват услуги на гражданите, ако има
неплатени местни данъци или по-точно ще зачета текста. „Параграф 8 на Наредба
№14 на лица имащи задължения, произтичащи от местни данъци /Данък върху
недвижимите имоти, Данък върху наследствата, Данък върху даренията, Данък при
възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните средства и патентен
данък, глоби по влезли в сила наказателни постановления/ се отказва издаването на
услуги, свързани с дейността на община Провадия до окончателно погасяване на
задълженията с изключение на случаите по гражданска регистрация и гражданско
състояние.“
Тогава възникнаха доста дебати. Поискахме мнението на юристите на ОбС.
По тяхно мнение. Не бяха подготвени да кажат дали е законно или не е. Дали е
законна или не е? Този параграф. Мнението на юристите ще си позволя да го
зачета. „Вариантите са два. Единият е да се оспори от Прокуратурата за
незаконосъобразност на определената разпоредба. Другият вариант е общинските
съветници да се самосезират, така да се каже, да се извършат съответните
проверки.”
Съответно по време на разискване на въпросната докладна се самосезирахме.
Натоварихме г-н Гичев, съответно с юристите на ОбС, да извършат съответните
проверки и за тази сесия да имаме резултат. В неформален разговор г-н Гичев каза,
че знае за какво става въпрос и в тази сесия ще бъде внесена докладна. Такава
докладна аз не видях.
Въпросът ми в момента е към г-н Гичев. Какви са причините да не бъде
внесена тази докладна? Ще бъде ли извършена проверка? Съответно, ще бъдат ли
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запознати общинските съветници с резултатите от извършването на тази проверка?
Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Ако някой си беше направил труда да прочете обявите и съобщенията в
раздела на община Провадия, общинска администрация, щеше да види един доклад,
който е с входящ №2187 от 20.02.2019г. Повтарям от 20.02.2019г. Аз ще го зачета,
защото няма да влезете, явно, г-н Илиев, в сайта на община Провадия.
До
Общински съвет Провадия
До
Заинтересованите лица
Доклад от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия, относно предложение
за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение на Наредба №14
за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия,
приета от Общински съвет Провадия с решение №5-53/27.02.2008г., изменена и
допълнена с решения №15-160 от 24.09.2008г., №18-215 от 22.12.2008г., №20-227 от
27.01.2009г., №33-423 от 22.12.2009г., №44-603 от 19.01.2011г., №16-286 от 19.12.
2012г., №28-549 от 17.12.2013г., №40-782 от 12.02.2015г., №3-37/ 21.12.2015г.,
№10-173 от 28.07.2016г., №24-414 от 27.07.2017г., №29-516 от 25.01.2018г., №44768 от 30.01.2019г.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
При проверка на разпоредбата на §8. от Наредба № 14 за определяне размера
на местните данъци на територията на Община Провадия установих несъответствие
с разпоредба на нормативен акт от по-висока степен, като несъответствието се
изразява в следното:
Съгласно посочената разпоредба се отказва извършването на услуги, свързани
с дейността на Община Провадия на лица имащи задължения, произтичащи от
местни данъци /Данък върху недвижимите имоти; Данък върху наследствата; Данък
върху даренията; Данък при възмездно придобиване на имущества; Данък върху
превозните средства и патентен данък/, глоби по влезли в сила наказателни
постановления, до окончателното погасяване на задълженията с изключение на
случаите по гражданска регистрация и гражданско състояние.
Цитираната разпоредба ограничава възможността на физически и юридически
лица да се възползват от предоставяните от Община Провадия услуги. Касае се за
отказ за предоставянето на визираните в разпоредбата услуги на лица, имащи
задължения към Община Провадия, който отказ е в противоречие както с целта на
Наредбата да урежда отношенията, свързани с определяне и администриране на
местните данъци, така и с основните принципи на местното самоуправление. С
въвеждането на това условие съответното лице се лишава от ползването на
услугите, а Община Провадия от правото да предостави на своите граждани и
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юридически лица съответните услуги. Наредбата е приета въз основа на законова
делегация – чл. 9 от ЗМДТ.
След като този закон не е предвидил ограничение, изразяващо се в отказ за
предоставяне на услуги от общината на субекти с неизплатени задължения,
незаконосъобразно такова ограничение е въведено с Наредбата. Съществува ред за
събиране на вземанията на общината към физически и юридически лица, който е
законово установен. Считам, че приемайки с решение №15-160 през 2008г.
цитираната разпоредба, Общински съвет Провадия с мандат 2007г.-2011г. е излязъл
извън предоставените му от ЗМДТ правомощия.
Във връзка с гореизложеното и след обсъждане предлагам на Вашето
внимание следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменение в Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Провадия, както следва:
1.1.Отменя §8. от Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Провадия, приета от Общински съвет Провадия с решение
№5-53/ 27.02.2008г., изменена и допълнена с решения №15-160 от 24.09.2008 г.,
№18-215 от 22.12.2008 г., №20-227 от 27.01.2009 г., №33-423 от 22.12.2009 г., №44603 от 19.01.2011г., №16-286 от 19.12.2012 г., №28-549 от 17.12.2013г., №40-782 от
12.02.2015г., №3-37/ 21.12.2015г., №10-173 от 28.07.2016 г., №24-414 от 27.07.2017
г., №29-516 от 25.01.2018 г., №44-768 от 30.01.2019г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Докладът е качен на сайта на Община Провадия и съгласно Закона за
нормативните актове трябва да бъде обявен там един месец за предложения и
становища на граждани.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други общински съветници? Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Г-н Гичев,
Можеше да отговорите с да или не. Предприети са или не са предприети.
Виждам. Хайде ще преброя до десет и ще спра до тук. Благодаря, за това, че са
предприети стъпки в тази посока. Все пак, ние сме общински съветници, редно е да
ни запознавате с неща и със задачи, които сме ви възложили, за да знаем за какво
става въпрос. В момента вие ни казвате, че на сайта на община Провадия била
качена докладна записка. От вас чувам това. Благодаря, за което, но чисто от
уважение към нас, в по-следващ период, при възникване на подобна ситуация,
моля, да ни запознавате. Няма как да следим всичко навсякъде къде се качва по
сайтове и т.н. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядйте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„На сесията, на която приехме бюджета, г-н кмета заяви, че ще бъдат
направени стъпки да се поиска от държавата разрешаване за виза за проектиране на
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терен на държавата. Имам предвид крепостта „Овеч”. Въпросът ми е: Докъде е
стигнато по това заявено намерение? Това е първо.
Второто, което искам да попитам е. Тъй като смятам, че е редно и в интерес
на общината да се урбанизира „Ерека”. Минералният извор. Въпросът ми е: Ако
бъде разрешено от държавата да отдадем на концесия вече познатия обем вода дали
при извършване на евентуални строежи, за да се бутилира вода, дали такъв строеж
би ни попречил? Т.е., ако ние направим някакви действия. Имам предвид да сложим
табела - Извор на минерална вода гр.Провадия, една асфалтова алея, например от
пътя Провадия-Бозвелийско, която да дава възможност както на правадийци така и
на преминаващи граждани на България или други да отидат до извора. Имам
предвид да сложим пейка. Да засеем дърво. Това имам предвид като урбанизиране.
Ако евентуално, в бъдеще време, се предприеме такова действие, едно последващо
строителство за бутилиране дали би попречило? Това е второто, което бих искала
да запитам.
Третото е едно предложение към общинските съветници и към желаещите от
общинска администрация. Идва март месец. Предлагам в определен ден от
общинска администрация и на терена на парка Минерални бани да си осигурим по
едно дръвче и в определения ден да си засеем дръвчетата и да поканим гражданите.
Това ми е предложението.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
На първият ви въпрос. Писмата до институциите, които стопанисват
държавния горски фонд с искане за оказване на механизъм, който община Провадия
да може да проектира и да извърши в последствие строителство, са изпратени.
Съответните институции имат определен срок за отговор. Ако не отговорят, ще го
считаме за мълчалив отказ.
На вторият ви въпрос. Ако процедурата за отдаване на минералния извор на
концесия за две дейности - бутилиране на водата за питейни нужди и
балнеолечение, строителство там не може да бъде извършено. Там има само
санитарно-охранителна зона и частни имоти. Водата трябва да бъде доведена до
съседните места, където могат да бъдат направени инсталация за бутилиране,
складиране и продажба или другото място е до помещение, сгради, в които да се
извършва балнеолечение, както е било и преди. Наоколо терените са земеделски
земи и са частни. До минералния извор има полски път. Асфалтиране на полски
път, в момента не мога да се ангажирам да отговоря положително, че може да стане.
Няма такава грандиозна необходимост, защото там имаме само извор и санитарноохранителна зона. Евентуално, ако след време е необходимо да се изгради Помпена
станция, ще се направи ПУП, в които ще е описано - достъп и начин на застрояване.
По отношение на парк Минерални бани. Ако сте забелязали, общината от
няколко дни, близо седмица, може би, извършва там почистване, колкото е
възможно и според това дали са свободни хората. За да не седят една категория от
нашите служители ги използваме да почистват в момента парка. За
лесоустройствени мероприятия. Възможни са. Говорим за декоративна някаква
растителност, но преди това трябва да бъде извършено проектиране или
възстановяване на алеите и да бъде обезопасен от гледна точка на това да има
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осветление, защото, ако е тъмно там има деца и да не е опасно. От една седмица
там се работи. Лично аз видях - двама, трима служители и двата камиона да излизат
от там пълни. Двете камиончета на общината.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания на общински съветници? Няма. Преминаваме към
следващата точка от дневния ред.”
Шестнадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседание на ОбС Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.20часа.
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 №2149
решение №46-793
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2163
решение №46-796
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни 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 №2170
решение №46-797
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2175
решение №46-799
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2177
решение №46-800
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
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

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2178
решение №46-801
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2179
решение №46-802
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V

Против Възд.се

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

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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2180
решение №46-803
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

53

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2186
решение №46-804
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни 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

54

