П Р О Т О К О Л № 41
Днес, 26.03.2015 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.59 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Диянка Александрова Добрева
5.Дияна Стоянова Агностева
6.Димитър Георгиев Андреев
7.Кръстю Василев Кръстев
8. Иво Райчов Гочев
9.Милена Иванова Драгнева
10.Мустафа Али Ибрям
11.Марин Пенчев Маринов
12.Николай Маринов Ненов
13.Назик Назиф Кямил
14.Сечкин Халил Мехмед
15.Станислава Шидерова Налбантова
16.Радко Атанасов Костадинов
17.Христо Николаев Дянков
18.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Недка Манолова Пенева, Милена Драгиева
Полизанова и Блага Калчева Петрова не присъстват на заседанието на ОбС
Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Връчвам отговорите на г-жа Агностева от кмета на община Провадия на
въпроси, зададени на предното заседание на ОбС Провадия.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на годишен финансов отчет за 2014 год. на “Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД. /вх.№1839
2.Отчет-анализ за дейността на служителите от Районно управление
„Полиция“ Провадия за 2014 г. /вх.№1816
3.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2014 г. в община
Провадия. /вх.№1835
4.Отчет на Програмата за намаляване на нивата на замърсители в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
община Провадия за 2014 г. /вх.№1830
5.Отчет на Програмата за управление на отпадъците на община Провадия за
2014 г. /вх.№1829
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6.Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори
за предоставяне на концесия язовири-собственост на община Провадия за 2014 г.
/вх.№1837
7.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти през 2014 год. /вх.№1812
8.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия за 2015 г. /вх.№1831
9.Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. / вх.№1822
10.Докладни записки с вх.№1813, 1814, 1818, 1819, 1823, 1824, 1826, 1827,
1828, 1834, 1836.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложение за корекция в дневния ред? Заповядайте, г-н зам.-кмет.“
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
Предлагам в точка десет от проекта за дневен ред докладни записка да бъдат
включени докладни записки с вх.№1841, 1858, 1860.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов-зам.-кмет на община Провадия. Други
предложения колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следният
дневния ред за днешното заседание.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на годишен финансов отчет за 2014 год. на “Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД. /вх.№1839
2.Отчет-анализ за дейността на служителите от Районно управление
„Полиция“ Провадия за 2014 г. /вх.№1816
3.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2014 г. в община
Провадия. /вх.№1835
4.Отчет на Програмата за намаляване на нивата на замърсители в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
община Провадия за 2014 г. /вх.№1830
5.Отчет на Програмата за управление на отпадъците на община Провадия за
2014 г. /вх.№1829
6.Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори
за предоставяне на концесия язовири-собственост на община Провадия за 2014 г.
/вх.№1837
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7.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти през 2014 год. /вх.№1812
8.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия за 2015 г. /вх.№1831
9.Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. / вх.№1822
10.Докладни записки с вх.№1813, 1814, 1818, 1819, 1823, 1824, 1826, 1827,
1828, 1834, 1836, 1841, 1858, 1860.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Приемане на годишен финансов отчет за 2014 год. на
……………… “Многопрофилна болница за активно лечение Царица
Йоанна Провадия“ ЕООД
а/вх.№1839-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на годишен финансов отчет за 2014 год. на
“Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД. /
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, доколкото знам, е болен. В залата присъства г-жа Налбантова,
която е оторизирана да представлява болницата и може да ви даде отговори на
всички въпроси, които зададете. Становища, колеги, питания? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния 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 №41 – 802
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. 3 и т. 5, предложение 3 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 3, т. 5,
предложение 3 и ал. 2 от Наредба № 12 за реда за учредяване на търговски
дружества и за упражняване правата на собственост на Община Провадия в
търговските дружества, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишен финансов отчет за 2014 г. на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна Провадия„ ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и
адрес на управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.„Желез
Йорданов„ №1, като неразпределя печалба.
2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството за 2014 год.
Втора точка – Отчет-анализ за дейността на служителите от Районно
………………
управление „Полиция“ Провадия за 2014 г.
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а/вх.№1816-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно Отчет-анализ за дейността на служителите от Районно
управление „Полиция“ Провадия за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма, вероятно. Ваши становища,
изказвания, питания, колеги ? Има представител на Районно управление „Полиция“
Провадия, който може да отговори на въпросите ви. Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния 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 №41 – 803
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение отчет - анализ за дейността на служителите от Районно
управление „Полиция“ Провадия през 2014 год.
Трета точка – Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
……………
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
за 2014 г. в община Провадия
а/вх.№1835-Докладна записка от Георги Атанасов Габровски-зам.-кмет на
община Провадия и председател на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МББППМН/, относно
отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към докладната? Няма. Ваши становища, питания, колеги?
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния 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 №41 – 804
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, Общинският съвет Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за
2014 година.
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Четвърта точка – Отчет на Програмата за намаляване на нивата на
…………………
замърсители в атмосферния въздух и достигане на
установените норми за вредни вещества на община
Провадия за 2014 г.
а/вх.№1830-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества в община Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Ваши становища,
питания, колеги по докладна №1830? Преминаваме към проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 805
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 4 от
Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества в община Провадия за 2014 г.
Пета точка – Отчет на Програмата за управление на отпадъците на община
…………... Провадия за 2014 г.
а/вх.№1829-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Програмата за управление на отпадъците на община
Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, изказвания,
колеги по докладна №1829? Няма такива. Предлагам на вашето внимание проекта
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 №41 – 806
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 8 от
Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на
Община Провадия за 2014 г.
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Шеста точка– Доклад на комисията за контрол по изпълнение на
……………… концесионните договори за предоставяне на концесия
язовири-собственост на община Провадия за 2014 г.
а/вх.№1837-Докладна записка от Анатоли Атанасов-кмет на община
Провадия, съгласно заповед №555/10.03.2015 г., зам.-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен доклад на комисията за контрол по изпълнение на
концесионните договори за предоставените на концесия язовири-собственост на
община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния 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 №41 – 807
На основание чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА и чл.110, ал.1 от Правилника за
прилагане на закона за концесиите, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния доклад на комисията за контрол по изпълнението на
концесионните договори за предоставените на концесия язовири-собственост на
община Провадия за 2014 г.
Седма точка – Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за
……………. условията и реда за установяване жилищните нужди,
настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти през 2014 год.
а/вх.№1812-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и председател на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда
за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти, относно отчет за дейността на
комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните
нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни
имоти на ОбС Провадия през 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги по
докладна №1812? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния 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 №41 – 808
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На основание чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за 2014 год. за дейността на комисията по чл.6 от „Наредба
№11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в
общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“ на ОбС
Провадия.
Осма точка – Приемане на годишна програма за развитие на читалищната
…………… дейност в община Провадия за 2015 г.
а/вх.№1831-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на годишна Програма за развитие на читалищната
дейност в община Провадия през 2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги,
по докладна записка №1831? Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Дами и господа,
Поредното приемане на годишната програма за развитие на читалищната
дейност в община Провадия и съответния отчет. Прави ми впечатление, че
читалищата са разделени според тяхната дейност в четири, а не в шест групи, както
е изписано. Основателно в първа група е само читалището в Провадия на базата на
субсидираните бройки, които има и дейността, която се извършва. Тъй като,
наистина са записани субсидираните бройки и аз точно на тях се позовавам. Прави
ми много добро впечатление, че във втора група е село Бозвелийско, където са
само 2,5 субсидирани бройки, а в тази група има и с по четири. Това е, защото в
това населено място добре работят читалището, пенсионерския клуб, детската
градина и училището работят съвместно. Много добро впечатление ми прави, че в
тази група се намират читалището в с.Петров дол и в с.Добрина, които са малки
населени места. Винаги ми е правело добро впечатление, че в читалището в село
Петров дол - винаги е отворена вратата и вечер късно като се пътува, на тези хора,
които пътуват, това прави впечатление. Това означава, че там има дейност и с 1,5
субсидирани бройки там има дейност. В третата група виждам, че две читалища от
сравнително малки населени места, като с.Овчага и с.Чайка, са в средата на
групата, което също показва за работата в тези населени места. В четвърта група
тук бих отличила читалището в с.Тутраканци, което е само с 0,5 субсидирана
численост, но явно има дейност. За мен, мисля, че с.Славейково и с.Снежина, като
по-големи села, биха могли да развиват повече своята дейност. Съвсем логично
читалището в с.Китен е последно, като се има предвид колко е малко населеното
място и каква е възрастовата група на хората, които живеят. Радвам се, че работят
читалищата и не се извършват само ремонти на едни сгради, които да стоят като
паметници от комунистическо време в тези населени места.“
7

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания по докладната? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение, колеги.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 809
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2, предложение 2 от
Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия
през 2015 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Девета точка – Изменение на Правилник за организацията и дейността на
……………... Общинския съвет Провадия
а/вх.№1822-Докладна записка от Иво Гочев, Димитър Андреев, Блага
Петрова, Милена Полизанова, Назик Кямил -общински съветници в Общински
съвет Провадия, относно изменение на чл.20, ал.3, т.1, т.2, т.3 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От вносителите, представители, имате ли допълнения? Заповядайте, д-р
Гочев. Извинявам се, за момент само, преди допълненията на вашето внимание,
колеги, и на вниманието на обществеността има две постъпили становища в
законоустановения срок след обнародването, местното, разбира се, обнародване на
предложението за корекциите. Едното, по реда на постъпването им, от Лидия
Николаева Димитрова от гр.Провадия, ул.Камчия №3 и другото е от Валерий Радев
също от гр.Провадия. Двете в резюме, предоставени са на вашето внимание, за
провадийската общественост и за другите присъстващи, по същество двете
становища са идентични. И двамата наши съграждани изказват становища, че
докладната не е съобразена със закона за нормативните актове, по точно
мотивацията й, съответно предлагат тя да не бъде разглеждана. Заповядайте, д-р
Гочев.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз точно това искам да разгледам, тези две становища, които са подадени и
просто недоумявам, защото винаги съм считал, че г-н Радев е доста, нали дълги
години беше секретар на общината, добър юрист, а механично цитира едно
решение на Старозагорския съд за казус, който се е развил в Стара Загора. Той
задава четири въпроса, на два, от които отговаря, че нещата са спазени, значи
мотивите са ясни. Обаче оспорва решението, като казва, че не са посочени какви
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резултати евентуално ще има от това увеличение на възнаграждението на
общинските съветници. Възнаграждението на общинските съветници е приравнено
като трудово възнаграждение. При трудовото възнаграждение, при заплати няма
как да се посочат какви резултати биха се получили. В България се увеличи
механично с решение на Министерския съвет минималната работна заплата от 340
лв. на 360 лв. и няма как на всеки един работник или служител в страната, който е
на минимално заплащане, да му бъдат посочвани някакви резултати от това
увеличение. Последното обвинение е, че не е регламентирано и не се знае как ще
бъде финансирано това увеличение. Още с приемането на бюджета на община
Провадия за 2015 год. има увеличение на бюджета на Общинския съвет. Това
увеличение, което ние предлагаме, тези проценти влизат в регламентирания и
приет от нас бюджет на Общинския съвет. Няма да се налага търсене на
допълнително финансиране, да посочваме откъде ще взимаме пари, какво ще
намаляваме и какво ще увеличаваме. В рамките на приетия вече бюджет на
Общинския съвет това увеличение се събира. Аз не виждам причина да се отлага
решението за следващата сесия и не знам там какви други предложения, които
правят двамата бивши общински служители. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на д-р Гочев. Ваши становища, изказвания, питания, колеги?
Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа, очаквана докладна записка след дебатите, които
проведохме по приемането на бюджета. Тогава разбрахме, че инициатор на това
увеличаване е председателя на Общинския съвет. Неочаквано за мен е, че той не е
сред вносителите, но може пък и да е очаквано. Прочетох предложенията на Лидия
Димитрова и на Валерий Радев. За разлика от тях, аз считам, че тази докладна
записка, която се внася в момента няма мотиви. Казвам защо няма мотиви. Първият
мотив е, че предложението за увеличение на нашите възнаграждения е свързано с
„Увеличението от началото на годината на минималната работна заплата в
страната, а оттам и общото завишаване на средната работна заплата. Направени
бяха увеличение и на заплатите в бюджетната сфера.“ Това е цитат от мотивите.
След като са увеличени възнагражденията в бюджетната сфера, а ние общинските
съветници получаваме процент от средната брутна работна заплата на общинската
администрация за съответния месец, като за месец февруари средната брутна
заплата в общинска администрация е 635 лв., това автоматично означава, че се
увеличава и нашето възнаграждение. За мен това не е мотив. Продължавам нататък
„Промяната на размера на възнаграждението на общинските съветници
предлагаме във връзка с по-реалната оценка на отговорността, която поемаме с
решенията си.“ Отговорността – чл.34 от ЗМСМА казва, че общинските съветници
получават възнаграждение за участието си в заседания на Общинския съвет и на
неговите комисии. Аз участвам в една комисия и заседание на Общинския съвет.
Получавам около 150 лв. Моето участие е в размер на … измерено в часове. Много
са важни критериите. Това са моите критерии. Измерено в часове е около три часа
т.е аз получавам около 50 лв. на час. Това е едното. Следващото към този мотив е.
Колеги, погледнете си графиците. Аз извадих и графика от предното заседание.
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Две по две комисиите „Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ и комисията
по”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани“ в един и същ ден в последователни часове разглеждат
едни и същи, едни и същи докладни записки т.е., който е член на тези две комисии
получава два пъти възнаграждение за едно и също нещо. Никой работодател не би
го допуснал това нещо. Същото се отнася и за заседанията на постоянните комисии
”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ и “Икономическо
развитие, европейски фондове, общинска собственост и приватизация“.Това е в
двете заседания на постоянните комисии на Общинския съвет. След това, всички
ние трябва да помним и да не забравяме, че нашите възнаграждения ги получаваме
на базата на местните приходи, които се формират от данъците и таксите. Всички
получихме съобщения за дължимите за 2015 год. данъци и такси. Ами аз за трите
имота, в които съм съсобственик и колата, която притежавам имам да платя около
30 лв. данъци. При условие, че ще получа през този месец 150 лв., мога да си
представя колко мои съседи трябва да си платят годишните данъци, за да получа аз
месечното си възнаграждение. Продължавам нататък с мотивите “Във връзка с
гореизложените мотиви отново подчертаваме, че общинските съветници в ОбС
Провадия получават минимални възнаграждения в сравнение с колегите си в
областен и национален мащаб.“ Тук реших да направя едно сравнение с две
съседни на нас общини какво получават общинските съветници. Това бяха Ветрино
и Девня. Наистина съседни. Ветрино, защото е една община, в която местни
приходи почти няма, а Девня е община, която половината от бюджета й се
формира от местни приходи. В община Ветрино общинските съветници
действително са си определели възнаграждение например за участие в заседание на
Общинския съвет в размер на 160 лв. – факт, който прочетох на страницата, но тук
доброто впечатление, което ми направи е, че кметовете по населени места
получават 1 150 лв. основно месечно възнаграждение, а кметските наместници 750
лв. Интересното друго сравнение, което е с община Девня. В община Девня
общинските съветници получават максималния брой на възнаграждението,
единственият избираем кмет – кметът на село Кипра получава 1249 лв. Тук съм
съпоставила възнаграждението на общинските съветници с възнаграждението на
кметовете по населени места, защото считам, че кметовете на населени места в
нашата община получават малко и сега трябва да се увеличи тяхното
възнаграждение, за да има база в новата година с държавните дейности да дойде и
по-високата заплата. Докато нашите възнаграждения са от местни дейности и те
могат винаги да бъдат пипнати. Та, в община Девня, много интересен факт, кметът,
уважаеми г-н кмете, си е определил възнаграждение в размер на 2 400 лв. –
основно възнаграждение, което е с 200 лв. над допустимото по наредбата и по
закона, ако това решение не е влязло в съда означава, че се изпълнява. Съвсем
неправомерно, съответно и на председателя възнаграждението е завишено. Там
класът е 1,7 и техните възнаграждения са около три и над три хиляди лева. Казвам
го това във връзка с отговорността, която поемаме ние общинските съветници.
Вероятно кметът на община Девня си е предложил това възнаграждение, а
общинския съвет го е гласувал, ако областния управител не го е внесъл в съда,
защото не е върнато за преразглеждане и няма последващо решение. Кметът на
община Девня с решение на отговорните общински съветници в община Девня
10

получава 200 лв. месечно над възнаграждението, което държавата му е определила
със своята си наредба.Така, това е моето становище. Аз считам, че трябва да се
намери механизъм, по който да се увеличат възнагражденията на кметовете по
населени места сега дори да бъде едно такова решение взето от Общинския съвет,
което бих подкрепила.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Само две думи преди вас, г-н кмет, много се извинявам. Г-жо Агностева, тъй
като вие не пропускате да ме споменете във всичките си изказвания, обиждайки
общинските съветници, трябва да ви кажа, че фиксацията ви върху моята скромна
личност започва да става смехотворна за зрителите. Правете каквито и да е
интерпретации за възнаграждения, заплати, нормативни документи, само че за
всички кривини на нашата мила планета и нашата мила татковина председателят на
Общинския съвет в момента в община Провадия не е виновен, тъй като по ваше
време беше същото положение. Комисиите сте си ги гласували вие. Тогава аз си
лежах болен на „Опълченска“ 10. Вие сте ги гласували. Вие сте се избирали в
комисиите. Вие сте приели Правилника за дейността на Общинския съвет. Сега тук
да се опитвате да правите внушения, да не цитирам колегите от ДПС от
парламента, и долни инсинуации, защото те са точно такива, считайки, че трупате
някакви политически и други дивиденти, изобщо не е истина. Заповядайте, г-н
кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаема г-жо Агностева,
Тук са кметовете на населени места и кметски наместници в нашата община.
Вярно е, че те от години, във всички години на прехода получават по-ниски
възнаграждения от колегите си от съседни общини, но факт е, че през последните
две години аз се опитвам този недостатък да го коригирам. В момента, също на
поне четирима от тях, внасям предложение за промяна на възнагражденията. Това,
което аз съм възложил на администрацията е да потърси вариант да дофинансира
общинския бюджет, местните ни дейности, основния ни щат. Ако такъв вариант
бъде намерен в рамките на десет хиляди лева месечно, това е с осигуровките, аз ще
предложа увеличение на възнаграждението не само на кметовете, а и на целия
основен щат на тези, които несправедливо получават по-ниски възнаграждения. Но
това, което вие казвате, даже и да вземете такова решение, да ги увеличите, ако то
противоречи на закона, първо аз съм длъжен да го върна. Не, изключвам Девня, ако
аз и администрацията счетем, че то е незаконосъобразно аз съм длъжен да го върна.
Общината е финансово добре, аз и на комисии ви казах, ние можем да повишим
възнагражденията. Въпросът е да го направим законно.
Не мислех да се намесвам в коментарите за възнагражденията на общинските
съветници, но тъй като аз съм бил такъв, в протоколите се пазят и мои изказвания
на тази тема, искам да ви предпазя всички от популизма. Ако си спомняте преди
години, един спор между мен и вас, аз ви питах за какво получава средства
председателския съвет, по ваше предложение. Вие не можахте да ми отговорите.
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Петдесет лева на председателски съвет. Комисиите, за разлика от председателския
съвет, са отворени за всички граждани. На едната комисия общинският съветник
получава една информация, на следващата по същата докладна, ако има граждани,
които са дошли или неправителствени организации, може да получи друга
информация, друго становище и да се наложи да работи в друга насока, да се
запознае със законодателството, да потърси аналогии, да отдели време общо взето.
Този спор, обаче, който беше между мен и вас за председателския съвет, той е
документиран. И сега аз ви моля да избегнем популизма. Това е, което искам да
предложа на Общинския съвет и да не се тръгне по тази плоскост. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз ще бъда съвсем кратка. Всичко, което казах е моето виждане, базирано на
факти. Няма нещо, което съм си го измислила по някакъв начин. Факт е, че за едно
и също нещо общинските съветници получават два пъти по девет или там
тринадесет, не знам там точно колко са процентите. Ако наистина има съвпадение
на докладните, в такъв случай би трябвало съвместно заседание да се направи на
двете комисии, защото всеки добър стопанин би го направил. Стоя зад всички свои
думи. За председателския съвет, ние с вас наистина сме си говорили много, там
реално заседаваше председателския съвет преди всяко заседание на общинския
съвет. Имаше такива заседания. Могат да го потвърдят колеги, които са в този
общински съвет и са били преди това. А що се касае до състава на комисиите и кой
в колко комисии да бъде. Това беше нещо, което както е и в момента, върху което
аз не съм можела да повлияя и си давате сметка всички общински съветници, че е
така.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, колеги по докладната? Няма такива.
Преминаваме към проекта за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-14
„против“-2
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 14 гласа „за”, 2 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 810
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.3, чл.34, ал.1, предложение 2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Изменя „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“, както следва:
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§.1.В чл.20, ал.3, т.1 изразът „15 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец“ се заменя с „21 на сто от средната
брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.“ и
текстът придобива следния вид:
- чл.20, ал.3, т.1: ,,на общинския съвет - 21 на сто от средната брутна работна
заплата на общинска администрация за съответния месец.“
§.2. В чл.20, ал.3, т.2 изразът „9 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец“ се заменя с „13 на сто от средната
брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.“ и
текстът придобива следния вид:
- чл.20, ал.3, т.2: „на постоянна или временна комисия към общинския съвет13 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за
съответния месец.“
§.3. В чл.20, ал.3, т.3 изразът „6 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец“ се заменя с „8 на сто от средната
брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.“ и
текстът придобива следния вид:
- чл.20, ал.3, т.3: „на комисия, в която е избран с решение на общинския
съвет, извън посочените в чл.41, ал.1 - 8 на сто от средната брутна работна заплата
на общинска администрация за съответния месец.“
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Десета точка – Докладни записки
……………..
а/№1813-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2016-2018 г. в частта
за местните дейности
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги
по докладната? В залата е г-жа Иванова, която може да даде отговори на вашите
въпроси. Няма такива. Преминаваме към проекта за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 811
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
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1.Одобрява бюджетната прогноза на община Провадия за периода 2016 2018 г. в частта за местните дейности.
Кворум:17
Общинският съветник Станислава Налбантова не присъства в залата.
б/№1814-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за даване на съгласие за строителство на границата
на имот-публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот /парцел/ VІІ в квартал 57А по регулационния план на град Провадия, отреден
за озеленяване и пазар по Акт за общинска собственост №1336к от 21.12.2010 г.,
вписан под №148, том ХІІІ, входящ регистър №5131/22.12.2010 г. в Служба по
вписванията към Агенция вписвания при Районен съд Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги по
докладната? Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 812
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл. 21, ал. 5 от Закона за устройство на територията,
ОбС Провадия реши:
1.В качеството си на собственик на недвижим имот, находящ се в
гр.Провадия, област Варна, съставляващ УПИ № VII, в кв. 57а по плана на града,
съгласно АОС №1336/07.12.2010 г., вписан в Агенция вписвания Служба по
вписванията при Районен съд Провадия под №119, том ХІІ, входящ регистър 4890,
дело №2419/09.12.2010 г., коригиран с акт за поправка №1336к/21.12.2010 г,
вписан в Агенция вписвания Служба по вписванията при Районен съд Провадия
под №148, том XIII, входящ регистър № 5131/22.12.2010 г, дело № 2564/2010 г.
дава съгласие Асен Сашев Александров, в качеството му на титуляр на право на
строеж върху недвижим имот, съседен на описания по-горе, находящ се в
гр.Провадия, област Варна, съставляващ УПИ № VIII - 980, в кв. 57а, по плана на
града, обективирано в Нотариален акт №41, том XVI, дело № 3038/2014 г., входящ
регистър №5521/08.12.2014 г. да извърши застрояване на границата на двата имота,
като определя общата височина на изградената постройка, ведно с покрива да бъде
до 3 метра.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета община Провадия.
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в/№1818-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Ваши становища,
питания, колеги по докладната? Няма такива. Проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 813
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване (ПУП - ПЗ) с обхват, следния имот, собственост на „ИВ – ЯН“ ООД,
ЕИК 103922970, находящ се в землището на село Златина, община Провадия,
област Варна, ЕКАТТЕ 31005, а именно: поземлен имот №000074, с площ 23.915
дка, десета категория, при граници и съседи: имот № 000060 полски път на Община
Провадия, имот № 000057 пасище, мера на Държавен поземлен фонд, съгласно
Нотариален акт, вписан в Агенция вписвания Служба по вписванията при Районен
съд Провадия под №39, том VІ, дело №1076/2013 г., входящ регистър
№2546/29.05.2013 г., за промяна на предназначението на имота от „строителни
материали“ в ,,производствени и складови дейности“, с цел определяне на
оптималните застроителни показатели, начин и характер на бъдещо застрояване на
имота в контекста на наличните сгради.
Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
г/№1819-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, приемане на решение за съгласуване цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти с търговски и други обслужващи функции, като павилиони,
фургони, сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни на
територията на град Провадия, които не са трайно свързани с терена, върху който
са поставени
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Дамам думата на г-н Ненов зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ да изрази
различното становище на комисията.“
Изказване на Николай Ненов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“
„Със 7 гласа „за“ комисията прие предложението разполагането на
преместваеми обекти - вендинг машини на територията на град Провадия да се
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разполагат съответно върху общинска собственост след решение на ОбС
Провадия. Комисията с 7 гласа „за“ приема докладната записка.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, преминаваме към обсъждането на докладната с едно уточнение,
становище на юристите, както и наше, разбира се, юристите са извинени, тъй като
имат явяване на дело и са освободени за днешното заседание. Предложението,
което е направено има резон, но то е свързано с промяна в правилник,
организацията на работата, по-точно наредбата за поставяне на такива
преместваеми обекти, поради което трябва да бъде инициирано по надлежния ред,
за да влезе в сила, което отхвърля възможността да го гласуваме в момента при
разглеждането на одобряването на тази годишната схема, предложена от
гл.архитект на община Провадия. Колеги, становища? Заповядайте, г-жо
Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз мисля, че това предложение можем и сега да го гласуваме, за да не остане
там някъде с говоренето, като второ решение към тази докладна записка. Да
поставим срок, в който трябва да се промени наредбата във връзка с направеното
предложение на тази комисия.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Какво точно предлагате?“
Изказване на Дияна Агностева
„Да вземем решение за промяна в наредбата за поставяне на преместваеми
обекти. Наредба № …, не мога да я цитирам точно, не съм си взела докладната във
връзка със становището на постоянната комисия по финанси и да поставим срок.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Мисля, че правим нещо излишно в момента, защото и досегашния ред на
прилагане на правилника и наредбата, когато имаме заседание на съответната
комисия на нас ни се предлага в комисиите да разглеждаме всяка една промяна в
цялостната схема, включително и за поставяне. Много пъти сме гласували, когато
трябва да дадем разрешение за поставяне на вендинг апарати за храни и апарати за
топли напитки. За мен е абсолютно. Тук мисля, че допуснахме една грешка в
комисията по финанси и не бяхме доогледали нещата, затова, според мен, не
трябва да променяме нищо.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Боев. Въпросът. Колеги, въпрос малко на тълкувание, а и
на прочит на наредбата, тъй като, общо взето, режимът, който сме гласували в
наредбата е съгласувателен и той е последващ, поне за вендинг апаратите.
Последващ значи архитектът приема документите, издава разрешението, след
което ние го гласуваме. А идеята доколкото, аз разбрах на комисиите е сега да
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стане обратното. Подлагам на гласуване предложението. Ангажиментът за промяна
в наредбата, ви уверявам, след като го съгласуваме, разбира се с юристите и с
нормативната уредба, няма да увисне във въздуха.
Колеги, подлагам първо предложението на г-жа Агностева на следващото
заседание, всъщност тя не определи срока, да се предложи на едно от следващите
заседания на ОбС Провадия промяна в наредбата за разполагането на преместваеми
обекти и вендинг машини и други апарати на територията на град Провадия,
относно съгласувателния режим с Общински съвет Провадия. Който е съгласен с
така направеното предложение, моля да гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинският съветник Дияна Агностева да се предложи за следващото заседание
проект за промяна в Наредба №3 за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на територията на град Провадия за
предварително съгласуване от Общински съвет Провадия разполагането на
преместваеми обекти – вендинг машини на територията на град Провадия върху
имоти общинска собственост. Общинските съветници гласуваха и от общо 17 с 14
гласа „за“, 3-„възд.се“, 0-„против“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложението се прие. Ще го включа тук като точка към проекта за
решение. Аз смятам, че може да се случи и на следващата сесия. Няма никакъв
проблем. Колеги, първо, моля ви да не си говорите така. Второ, както между
бюджета и гласуването променихме единия правилник така можем да променим и
всяка наредба. Срокът е едномесечен. Който ще си готви докладната, да си я
изготви навреме, да си я качи, където трябва навреме, да си влезе в сила от
следващия месец. Няма нужда да го разтягаме във времето и в пространството.
Като трябва ще я напишем утре. Ако искате аз ще я напиша, а вие юристите ще я
дооформите там юридически. Предложението за следващото заседание си е съвсем
резонно и липсва всякаква мотивация да бъде отлагано във времето. Ако, разбира
се, го гласувате. Аз казах, посочих вашето предложение. Сега ще гласуваме,
каквото гласувате това ще бъде. Колеги, нали винаги това сме се уговаряли? Имате
ли други предложения за срока, колеги? Така, преминаваме към решението.“
Кворум:18 Общинският съветник Станислава Налбантова присъства в залата.
Общинските съветници гласуваха проекта за решение по докладната записка
с приетото предложение и от общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се”
приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 814
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредба №3 за реда
и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
територията на град Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува цялостна схема за разполагане на преместваеми увеселителни
обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по
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смисъла на чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията върху имоти
общинска собственост на територията на град Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия за следващото редовно заседание да
внесе проект за изменение на Наредба №3 за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на град
Провадия за предварително съгласуване от Общински съвет Провадия
разполагането на преместваеми обекти – вендинг машини на територията на град
Провадия върху имоти общинска собственост.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
д/№1823-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди относно, отпускане на
еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, изказавния,
колеги? Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 815
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Мюжгян Тефикова Рюстем от гр.Провадия, ул.“Ивайло“ №19
се отпуска парична помощ в размер на 70.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Радослав Красенов Панов от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ №11, вх.А, ет.4, ап.7 се отпуска парична помощ в размер на 720.00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.3.На лицето Димитричка Станева Димитрова от гр.Провадия, ул.“Стефан
Караджа“ №59 се отпуска парична помощ в размер на 80.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети с решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с решение №33657/28.05.2014 г., на следните лица:
2.1.На лицето Радка Куртева Ганчева от с.Снежина не се отпуска парична
помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на еднократни помощи
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на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.2.На лицето Светльо Ангелов Стефанов от с.Снежина не се отпуска
парична помощ, поради получена помощ за решаване на същия проблем по чл.16,
ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от
Дирекция „Социално подпомагане“.
2.3.На лицето Даниела Куртева Ганчева от с.Градинарово не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не са приложени
разходооправдателни документи.
2.4.На лицето Гюнал Насъф Юсуф от гр.Провадия, ул.“Желез Йорданов“ №
44 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.5.На лицето Мустафа Османов Мустафов от гр.Провадия, ул.“Божур“ № 33
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.6.На лицето Свилен Стоянов Димитров от гр.Провадия, ул.“Цоню Тодоров“
№18 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия. Не са приложени разходооправдателни документи.
2.7.На лицето Недялка Янева Димитрова от гр.Провадия, ул.“Цоню Тодоров“
№18 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия. Не са приложени разходооправдателни документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка, колеги. Моля, бъдете точни след
приключването й.“
Председателят на ОбС Провадия обяви 15 мин. почивка от 10.10 ч – 10.25 ч.
Кворум: 18
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Моля, проверка на кворума. Благодаря ви. Продължаваме заседанието.
Продължаваме разглеждането на докладни записки.“
е/№1824-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, приемане на одобрен Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр.Провадия, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007-2013 г., съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161РО001/5-03/2013/017
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, изказвания,
колеги по докладна записка с №1824? Предлагам на вашето внимание следния
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 №41 – 816
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и т.2.5.1. от Методическите насоки
за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие за градовете от ниво 4, съгласно Националната концепция за
пространствено развитие на Република България до 2025 г., Общински съвет
гр.Провадия:
1.Приема изменения и допълнения в Интегриран план за градско
възстановяване и развитие Провадия 2020, описани в Приложение 1 към
настоящата докладна.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие Провадия 2020.
ж/№1826-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, актуализация на план-сметката за дейност „Чистота“ за 2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Идеята за актуализацията на план-сметката за дейност „Чистота“ възникна
след като получихме предписание от Регионалната инспекция по околната среда и
водите, Басейнова дирекция, Областна управа, Министерство на регионалното
развитие за обезопасяване на всички водни обекти и почистването им от битови,
строителни и производствени отпадъци. В тази връзка е нормално да се запита, да
питате откъде ще дойде увеличението. Предложението е да се увеличи с 49 000 лв.
план-сметката. Увеличението идва от извънредно еднократно плащане от страна на
Дългопол в размер на 105 000 лв. 56 000 лв. от тези 105 000 лв. заделихме за
отчисленията по закона за управление на отпадъците и 49 000 лв. за
актуализацията, увеличението на план-сметката за дейност „Чистота“. Ако имате
някакви въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените разяснения и допълнения по
докладната. Ваши становища, питания, колеги по докладната? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
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„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 №41 – 817
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема актуализация на план-сметка за дейност “Чистота” за 2015 г. –
Приложение № 1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
з/№1827-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, изказвания, питания,
колеги по докладна записка №1827? Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„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 №41 – 818
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години част от недвижим имот, находящ
се в град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“
№ 82А, публична собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична
общинска собственост № 3/10.02.1997 г., вписан в Агенция вписвания в Служба
по вписванията при Провадийски районен съд под №3793/04.10.2001г., входящ
регистър №9, том V, дело 856 от 2001 г., а именно 1 /един/ кв.м., находящ се в
южната част на фоайето срещу входа на втория етаж, западно от кабинет III, в
близост до умивалника за ученици в сграда, със застроена площ 1048 кв.м.,
построена в УПИ – II, квартал 117 по плана на гр. Провадия, при граници за
парцела: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; ул. „Цар Освободител“; ул. „Н.Й.
Вапцаров“; ул. „Гроздьо Желев“, за поставяне на автомат за топли напитки.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален
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размер на месечен наем, определен съгласно приетата от ОбС Провадия тарифа
за отдаване под наем на общински имоти, а именно 30 лв./кв.м.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
и/№1828-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Г-н Боев декларира
конфликт на интереси и напуска заседанието временно. Г-н Ненов ще изрази
различното становище на ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“.
Кворум:17 Общинският съветник Боян Боев не присъства в залата.
Изказване на Николай Ненов –зам.- председател на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“
„Комисията с 1 глас „за“, 2-„възд.се“, 2-„против“ не приема предложението
за решение. Кворум 6, 1-обявен конфликт на интереси.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Ненов. Други становища, питания, изказвания, колеги по
докладната?Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 819
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години част от недвижим имот, находящ
се в град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“
№ 82А, публична собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична
общинска собственост № 3/10.02.1997 г., вписан в Агенция вписвания в Служба
по вписванията при Провадийски районен съд под №3793/04.10.2001г., входящ
регистър №9, том V, дело 856 от 2001 г., а именно 1 /един/ кв.м., находящ се във
фоайето на втория етаж срещу кабинет III, в близост до административните
помещения на сградата, със застроена площ 1048 кв.м., построена в УПИ – II,
квартал 117 по плана на гр. Провадия, при граници за парцела: ул. „Св. Св.
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Кирил и Методий“; ул. „Цар Освободител“; ул. „Н.Й.Вапцаров“; ул. „Гроздьо
Желев“, за поставяне на автомат за пакетирани стоки и напитки.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален
размер на месечен наем, определен съгласно приетата от ОбС Провадия тарифа
за отдаване под наем на общински имоти, а именно 30 лв./кв.м.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
й/№1834-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, повишаване на основната месечна заплата на кметове на населени места
/по чл.19 от Закона за администрацията/
Кворум:18 Общинският съветник Боян Боев присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Предложението ми е малкото ресурс, който има неразпределен при
кметовете, по отношение на възнаграждението, да го насочим към кметовете на
с.Бозвелийско, с.Блъсково, с.Градинарово и с.Снежина, тъй като при тях
управлението е свързано с различна етническа хомогенност, населението е с голям
процент безработица, много агресивно и общо взето да се изравнят и по брой
жители. Едно е да управляваш населено място с определен етнически състав от
1400 човека, друго е от 300. Житница е в тази група и е с размера точно какъвто е.
Блъсково и Бозвелийско са с население: Бозвелийско близо 1400, Блъсково - 1300,
Градинарово - 970, Снежина, Житница 890 - 900. Разликата е минимална. 663 лв. е
заплатата на Теменужка Ненчева. 675 лв. на кмета на с.Градинарово. Всичко е
обсъдено и направено по тези критерии, които обявих преди малко. Те са записани
и в мотивите на докладната. И още веднъж искам да повторя, аз съм възложил на
общинска администрация, на финансистите и на юристите, ако намерят
възможност общината със собствени средства да дофинансира възнагражденията
на основния щат, аз ще го предложа на Общински съвет в рамките на закона.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения. Ваши становища,
питания, изказвания, колеги? Преминаваме към проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решениe и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 820
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА,Общинският съвет Провадия:
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1.Определя размера на трудовите възнаграждения - основната месечна
заплата - на следните кметове на населени места, считано от 01.03.2015 г.:
№ Име на кмета
Кметство
Досегашна Променена
ОМЗ
661.00

ОМЗ
715.00

1.

Живко Николов Панев

Кмет на
с.Бозвелийско

2.

Валентин Стоянов Железов

661.00

710.00

3.

Симеон Андреев Андреев

Кмет на
с.Блъсково
Кмет на
с.Градинарово

606.00

675.00

4.

Ивалин Георгиев Иванов

Кмет на
с.Снежина

560.00

600.00

5.

Теменужка Тодорова Ненчева

Кмет на

663.00

_

603.00

_

581.00

_

с. Житница
6.

Димо Кал у шев Тодоров

7.

Стоян Проданов Георгиев

Кмет на
с.Комарево
Кмет на

Михаил Георгиев Терзиев

с.Манастир
Кмет на

618.00

_

Александра Нанева Симеонова

с.Славейково
Кмет на

525.00

_

8.

9.

с.Храброво
10. Филчо Кръстев Филев
Кмет на община 1920.00
_
Провадия
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Гласуването не е поименно. С червено ми е написано от юристите. Аз съм
послушен човек.“
к/№1836-Докладна записка от Анатоли Атанасов-кмет на община Провадия,
съгласно заповед №555 от 10.03.2015 год., зам.-кмет на община Провадия, относно
приемане решение за предоставяне на имотите-полски пътища публична общинска
собственост за ползване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, изказвания,
колеги по докладната? Тава, за което на практика бяхме пионери, благодарение
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инициативата на кмета, по отношение събирането на наемите, държавата след една
година и половина го узаконява. Проектът за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„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 №41 – 821
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия
реши:
1.Дава съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища, съгласно
приложение №1 по цена в размер на средното рентно плащане за съответното
землище.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:17 Общинският съветник Станислава Налбантова не присъства в
залата.
л/№1841-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в област Варна с
обхват обособена територия на „ВиК - Варна“ ООД – гр.Варна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя? Заповядайте, г-н кмет за допълнения и
разяснения по докладната.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Важно е това, което ще кажа. Заседанието на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК в област Варна на следващо заседание предвижда да избере
оператор за територията на Варненска област за следващите петнадесет години.
Моето предложение към вас е ОбС да ми предостави мандат да гласувам за вземане
на решение за избор на „ВиК - Варна“, като оператор на нашата територия предвид
на това, че община Провадия е третия по големина съдружник във „ВиК - Варна“
ООД. Ние от две години получаваме дивиденти от там. Общо взето дивидентите са
равни долу горе на разходваната от общината вода. Освен това, имаме собствено
поделение на „ВиК“ на нашата територия, което отговаря за няколко общини и в
тази насока сме малко облагодетелствани в сравнение с другите общини. Това е.
Ако имате някакви въпроси, готов съм да отговарям.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените разяснения. Становища, питания,
колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 –822
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.10в, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет Провадия, реши:
1.Определя при невъзможност на кмета на община Провадия – инж. Филчо
Кръстев Филев да участва лично в заседание на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК в област Варна, което ще се проведе на 30.03.2015 година в град Варна,
Община Провадия да се представлява от Анатоли Стоянов Атанасов – зам.-кмет на
Община Провадия.
2.Определя следния мандат на кмета на Община Провадия, или при негово
отсъствие на Анатоли Стоянов Атанасов – зам.-кмет на Община Провадия, както
следва:
По Първа точка от дневния ред – да гласува „За“;
По Втора точка от дневния ред – да гласува „За“;
По Трета точка от дневния ред – да гласува „За“;
По Четвърта точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия“.
3.Възлага на кмета на Община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
м/№1858-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, заседание на извънредно Общото събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
питания, колеги по докладната? Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41 – 823
На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши :
1.Определя Бисер Стефанов Денев - Председател на Общински съвет
Провадия за представител на Община Провадия в извънредното общо събрание на
акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“
АД, което ще се проведе на 08.04.2015 година от 11:00 часа в заседателната зала
на управлението на болницата в гр. Варна.
2.Определя следния мандат на Бисер Денев - Председател на
Общински съвет Провадия, както следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“;
По Втора точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“;
По Трета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“;
По Четвърта точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия“.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
н/№1860-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно, закриване на услугата Дом за деца лишени от родителска грижа с.Бързица
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Знаете историята. Знаете състоянието.
Въпреки това, становища, питания, изказвания по докладната? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №41– 824
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36в, ал.3, т.1 от
Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет
Провадия :
1.Закрива услугата Дом за деца лишени от родителска грижа с.Бързица,
общ.Провадия, считано от 01.05.2015 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
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Единадесета точка – Питания и отговори на питания на общински съветници
……………………
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има зададени въпроси от г-жа Дияна Агностева. Тя получи писмен отговор
на питането. Ще го изложите ли устно? Няма г-н кмета да го излага. Други питания
и отговори т.е. питания от общински съветници? Заповядайте г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Получих писмен отговор на двата си зададени въпроса. Единият, касаеше
движението по уличката между Младежкия дом, не знам как се казва тази улица,
предвид знакът, който е поставен, че влизането е забранено и постоянно
паркиралите автомобили между Медицинския център и пощата. Описано ми е
какво е свършила комисията и какво се предвижда да се направи и за всичките
тези бариери, които трябва да се сложат на тези места е 8 280 лв. Сума, която
мисля, че не е толкова голяма, предвид финансовото състояние на община
Провадия, а докато това се случи, може би полицията трябва да следи за спазването
на знаците и хората ще спрат да влизат и да спират по този начин. Другото е
техническата възможност за еднопосочно движение и паркиране по „Ал.
Стамболийски“. Описано ми е, че ще бъде проучена възможността, само че няма
срокове. Аз много държа като си говорим да си говорим за конкретни срокове.
Надявам се това да се случи в близките един, два месеца.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други питания, колеги? Няма такива. Преминаваме към десета точка.“
Дванадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
……………………... граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.“
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
По отношение на дадените ми отговори на общинска сесия на 12.02.2015 год.
следва да изкажа очарованието и разочарованието си от получените отговори.
Такъв е редът, така смятам. По отношение на дадения ми отговор от зам.-кмета
Анатоли Атанасов за това какво място заема Младежки дом в Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие, а именно, че Младежки дом е включен в
проекта с номер 4.9 – основен ремонт за нуждите на ОДК. Намирам отговора за
последователен и пълноценен, като се надявам, че тук общинските съветници и
кмета също да сте чули, че Младежки дом, който превръщате в сграда с друго
предназначение ще се ползва за младежки дейности в случая за нуждите на ОДК.
Просто се чудя къде е линията на управление. Веднъж така. Следващия път по друг
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начин, но това е в скобичка. По отношение на дадения отговор от председателя на
ОбС по отношение на това дали законосъобразни са двете решения на ОбС от 2009
и 2013 год., с които помещенията в Младежки дом докато са били публична
общинска собственост са отдавани на партии без конкурс. Искам да ви припомня,
че сега ми бе обяснявано от кмета, че това не може да се случи още веднъж, за
трети път, докато собствеността не премине в частна общинска собственост. С
отговора си председателят ми е обяснил, тъй като може би някои не са запознати с
отговора, с отговора си председателят ми е обяснил как предходните две решения
са влезли в сила, не са обжалвани от мен и от други граждани, придобили са
стабилитет и същите са подлежали на изпълнение. Намирам този отговор на
председателя на ОбС като апел към всички граждани, към всички нас от сега
нататък да си отваряме очите и да преценяваме сами за себе си едно предложение и
взетото след това решение дали са неправилни, порочни и незаконосъобразни
навреме. Или с оглед на отминалото време да се съгласяваме, че даже в нашата
родна община се изпълняват незаконосъобразни решения и тъй като правото е на
бдящия, а не на спящия напълно обосновано вече нищо не може да се направи. По
отношение на дадения отговор от кмета на общината за това, че Минерални бани,
за Минерални бани давностния срок бил изтекъл още на 02.09.2009 год. Искам да
ви припомня, че моят въпрос въобще не беше към кмета на общината, а към всички
вас. Само той ми отговори, така че смятам да изразя становище.
Уважаеми г-н кмет,
Изразили сте становище, че давностния срок е изтекъл на 02.09.2009 год. за
разваляне на сделката за Минерални бани. Едно, на 02.09.2009 год. договорът е бил
действащ и нещо явно не сте се консултирали с юристите на общината. Така поне
разбирам от хаотичните мисли в отговора по отношение на Минерални бани, за
това не мога да коментирам. Но за нас внушението, възможността да се развали
договора до посочената от вас дата през 2009 год., нали вие влагате едно внушение
в отговора си, че само до тази дата може да бъде развален договора, не е вярно.
Ако обичате, прецизирайте си отговора. И три, по-важното, обаче за нас е вие да
ни кажете – Имате ли вие или вие желание? Дали ние имаме, като граждани във
ваше лице съюзник за това да бъдат върнати Минерални бани на провадийци? Има
ли у вас формирана воля да се започнат процедури, дела и т.н.? Кажете ни за
вашето лично формирано желание и ще съдействате ли вие като физическото лице
Филчо Кръстев Филев на тази дейност и това начинание за възвръщане и
възстановяване на дейността на Минерални бани? По отношение на дадения
договор, на дадения отговор за старческия дом. Г-н Филев, статистическите вече
данни за всички раздадени милиони не вършат работа на възрастните хора.
Подчертавам на възрастните хора, които живеят десет години заключени в този
втори етаж на бившата автогара. В бюджета има предвидени едни десет хиляди
лева за представителни на кмета. Аз, с много голямо така обаяние, искам да ви
попитам - непредставителен ли се чувствате? Това, едно. И две, лицето, което
представлява провадийци в рамките на няколко дни е онази възрастна жена от
втория етаж на тази автогара, която над десет години не е излизала навън. Тя ни
представи пред България и ни представя пред света. Призовавам ви публично да
предложите на ОбС да бъдат пренасочени тези десет хиляди за представителни на
кмета, за да бъдат използвани за направа на платформа от втория до първия етаж на
бившата автогара, за да могат хората да имат достоен живот. В допълнение ще
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кажа, че – да, животът изглежда прекрасно на банкети и обучения, че – да, всички
прочетохме в местния вестник, който е субсидиран така с пари на всички
провадийци, че кметът дърпа товара. Но какъв товар може да бъде затварянето на
очите пред различните проблеми на общината на кмета. Не казвам пред всички
проблеми, казвам пред различните проблеми. Ние нямаме градски транспорт. Ние
нямаме инфраструктура. Нямаме инфраструктура – това е така. Всеки ден някъде в
нашата община се чупят коли, линейките се трошат и т.н. Ние нямаме работеща
болница. Ние нямаме къде да спортуват нашите деца.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Моля, инж.Мехмед, да се съсредоточите върху становището ви по
питанията и отговорът, който ви беше даден. Общинските съветници реагират за
времето. Приближаваме към изчерпването му, ако обичате.“
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Така. Приключвам. Много неща нямаме. Исках да ги изброя, но в същото
време вие си раздавате бонуси, десет хиляди представителни, купувате луксозни
автомобили. Да, това не е лек товар. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря. Други питания и изказвания от страна на граждани, колеги?
Т.е. извинете. Заповядайте г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Тук чухме нещо, което почти няма връзка с реалността. Общи приказки без,
обаче и човекът, който ги казва със собствените си действия и автобиография да е
доказал, че работи в интерес на обществото. Приказките са приказки и всеки може
да ги каже. Аз отзад напред ще започна. Болница работеща имаме.
Инфраструктурата аз не мога да я оправя с магическа пръчка, но това, което е
направено за последните три години, сравнете с предходните двадесет и две, и ще
видите. По отношение на Минерални бани. Има закон за собствеността и там се
казва ясно правата и правомощията след решение на съда. Специално за дейносттание имаме минерален извор. Имаме и още тридесет декара. Аз съм водил и
руснаци, и евреи, за съжаление, обаче в момента, в който застанат или срещу
Слънчеви лъчи, или срещу Асфалтовата база и видят комините те казват „Тук
санаториум не може да има при новите изисквания. Ние тук туристи не можем да
докараме.“ В тази връзка ние готвим в момента концесия за минералния извор,
защото имаме становище, че освен за лечебни нужди Министерството на
здравеопазването ни казва, че водата става и за питейни нужди, независимо, че на
определено разстояние всеки ден слагаме по петдесет тона отпадъци. В момента
водата става за питейни нужди и ще бъде обявена на концесия. Сега да се върна на
старческия дом. Преди това ще кажа за Младежкия дом. Младежкият дом - третият
му етаж е този, който след много сериозен ремонт може да бъде пригоден за
ползване от деца и младежи, за да придобие характер на Младежки дом. Иначе,
това е една административна сграда. Другите стаи са направени за кабинети, в
30

които навремето са били комсомолските секретари. Финансовото състояние на
нашата община е такова, че в момента ние сами можем да довършим сградата на
новия Дом за възрастни с физически увреждания, но аз никога няма да предложа на
ОбС, данъците на провадийци да ги разходваме за национален проблем. Това е
делегирана от държавата дейност. Тези хора са там от целия преход. Идват и
заминават различни телевизии. Само поставят въпроса, но проблемът остава. Няма
как ние с данъците на провадийци да финансираме национален ангажимент. Може
да стане, но не е редно, според мен. Ние имахме решение за изграждане на рампа за
инвалиди. Такава ще изградим, ако технически условията го позволяват. Въпросът
е, обаче стратегията на държавата за деинституционализация на този тип услуги
кога ще влезе в действия. Ако ние ще изградим за година или две рампата, да
вложим едни средства, въпросът е дали е достатъчно ефективно да вложим
средствата, защото хората могат при желание, както и се случва, на ръце ги
изнасят. Наистина на ръце ги изнасят тези, които не могат. Това е, което искам да
кажа още веднъж. Приказки всеки може да говори, но малко са хората, които
вършат нещо. Аз мога да кажа, че съм от тези, които без значение дали съм бил
кмет или зам.-кмет и като общински съветник, и председател на различни
неправителствени организации съм печелил проекти в интерес на обществото.
Говорещият преди мене не може да го каже това. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за коментара на изказването.
Колеги, ще ви задържа само двадесет секунди, за да кажа две думи по
отношение на Дома за възрастни с физически увреждания. Предаването, което
последно насочи вниманието на българската общественост към него беше
достатъчно коректно. Всички услуги в нашата татковина са държавно делегирани
дейности. Формално законодателят е изписал, че доставчик става кмета на
общината, тъй като той по закона за местното самоуправление и местната
администрация отговаря за всичко случващо се на територията на общината.
Община Провадия и провадийци не могат да се чувстват отговорни за състоянието
на дома. Ще ви кажа защо. Защото до 2001 год. държавата регламентира всички
свои заведения за социални услуги, като равнопоставени и ги финансира
равнопоставено. 2001 год. по времето на управлението на Лидия Шулева, като
министър на труда и социалната политика, домовете, всички домове, тогава домове
казани, а сега услуги, бяха класирани в три групи с национално, регионално и
местно значение, което е абсурдно по своя смисъл и характер. Казвам го на
юристката г-жа Мехмед съвсем добронамерено, тъй като и това е абсолютно
незаконно, тъй като продължава да действа нормативната уредба, според която
когато се освободи едно място в Дома за възрастни с физически увреждания
Дирекция „Социално подпомагане“ го дава в Националния регистър и
настаняването, въпреки че формално е от директора на ДСП Провадия там може да
бъде настанен човек от Видин, Калотина, Малко Търново и всички градове, селца и
паланки на страната ни. Затова държавата делегира правата и финансира с
държавно делегирана дейност всички услуги. Община Провадия, въпреки това,
проверете го в бюджетите, три години продължава да инвестира в дома до 2003
год. Коментарите ще ги правим после. Значи, тези хора. Вижте, г-жо Мехмед, това
са, никакви внушения, това са нормативни актове. Вижте сега, да не превръщаме
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ОбС в някаква говорилня и караница. Така че, ако обичате да си довърша мисълта,
вие, ако искате ме слушайте, ако искате не. Казвам, Провадия и провадйци
продължават във финансирането. Навремето, когато аз бях в общинска
администрация държавата казваше така – колкото даде ОбС Провадия, както така
са го гласували хората, като Боян Боев, държавата дава двойно средства.
Държавата спря да дава средства 2001 год. Община Провадия сама следващите три
или четири години, точно не мога да си спомня, продължи да инвестира сама в
дома. Различавам се в становището си от кмета на община Провадия дали община
Провадия и сегашното й финансово състояние има възможности да се справи с
довършването на дома, защото по полуофициални данни трябват някъде около два
милиона и половина. Ако смятате, че провадийци могат да дадат два милиона и
половина за една държавно делегирана дейност, трябва да дадем по един милион за
всички останали. Ако смятате, че от някъде можем да ги намерим и да ги
гласуваме, или да ги съберем от провадийци, давайте да почваме следващото
заседание да ги гласуваме и да ги раздаваме на хората. Благодаря ви. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.20 часа.

Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1822
решение №41-810
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1813
решение №41-811
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1814
решение №41-812
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1823
решение №41-815
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1826
решение №41-817
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1827
решение №41-818
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1828
решение №41-819
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1836
решение №41-821
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1841
решение №41-822
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1858
решение №41-823
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИ
/п/ Г. Тунчева
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