ПРОТОКОЛ №1
Днес, 06.11.2015 год. от 13.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе първото заседание на новоизбрания Общински
съвет Провадия свикано от Стоян Пасев - Областен управител на област с
административен център Варна на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Заседанието бе открито от г-жа Валентина Кирова-секретар на община
Провадия.
Валентина Кирова-секретар на община Провадия
“Уважаеми г-н областен управител,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н кмет на община,
Уважаеми кметове на населени места,
Започва първата тържествена сесия на новоизбрания Общински съвет
Провадия. Предоставям думата на областния управител на област с
административен център Варна, г-н Стоян Пасев.“
Стоян Пасев-Областен управител на област с административен център
Варна
„Добър ден на всички. По силата на закона областният управител чете
клетвата, а всичките избрани се кълнете във вярност на гражданите, които са ви
гласували доверие. Да чуем първо химна на Република България.
По сценарий има и втори химн.
Преди клетвата искам да ви отправя и моите поздрави и пожелания. Първо,
поздравявам кмета с новия пост, новия стар пост, новия стар кмет. Поздравявам
всички кметове на села, общински съветници. Знаете, че навлизаме в нов период,
изключително важен. Толкова много важен, че не може да си представите.
Изборът самия, дотук всичко добре. Отсега нататък започва работа. Неуморна
работа. Да ви кажа защо е важен. Неслучайно, аз се радвам, че тук е първата
община, в която прозвуча и химна на Европа. Другите общини си пускаха техен
химн или само химн на България. Навлизаме в нов период 2014-2020 год. Това е
периодът на европейски средства, защото без пари нищо не става. Колкото и да
имате желание всички вие, колкото и да сте радетели за своето родно място без
пари нищо не става. Аз от името на позицията, която заемам заявявам, че вратата
на областна управа е отворена за всички вас, които сте дейни и ви призовавам да
бъдете дейни, защото още от понеделник започва работата и то усърдна работа.
От януари месец се отварят дванадесет оперативни програми. Няма да имаме друг
шанс никога повече да вземем такива пари в такива мащаби и да можем ние да
насочваме целево тяхното предназначение. Не, че няма да има евросредства, ще
има, но условно казано „чичо Ханс“ ще управлява средствата. Сега можем ние да
си ги изберем къде да отидат. Вие знаете най-добре къде са болните места.
Не малко е направено в община Провадия. Всички сте излизали в чужбина
знаете, че не можем да се сравняваме и на малкия пръст дори на съседните на нас
държави. Това е изключително важен период и призовавам всички да забравят
своите политически принадлежности, да ги оставите в изборния ден. Каквото
било, било. На загубилите хубаво, на печелившите – честито и да започвате да
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работите за благото на града, защото без да сте единни нищо не се получава. Вече
съм минал през шест, седем общини. Само в едната от тях няма консенсус. Шест
часа избирахме председател на общинския съвет. Не му завиждам на кмета как
ще работи в такава обстановка. Според мен – никак. Призовавам ви да сте единни
поне за ключовите въпроси, които касаят общината. Да не ви занимавам повече с
моята особа.
По силата на чл.32, ал.1 ще прочета клетва. Гледам, че по сценарий сте ми
дали отделни клетви. Една клетва има за всички – общински съветници, кметове.
Една е клетвата единствена, ще ви помоля да станете кметовете и общинските
съветници за полагане на клетва.
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите от Община Провадия и да работя за тяхното благоденствие.
Заклех се !
Благодаря Ви !“
Клетва положиха и подписаха клетвени листи кметът на община Провадия,
двадесет кметове на кметства от община Провадия и двадесет общински
съветници, както следва :
1.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
2.Антон Бисеров Златев-кмет на кметство Блъсково
3.Живко Николов Панев-кмет на кметство Бозвелийско
4.Галя Иванова Тодорова-кмет на кметство Бързица
5.Димитър Станков Димитров-кмет на кметство Венчан
6.Симеон Андреев Андреев- кмет на кметство Градинарово
7.Димитричка Тошкова Дичева-кмет на кметство Добрина
8.Марин Христов Демирев-кмет на кметство Житница
9.Иван Йорданов Иванов-кмет на кметство Златина
10.Дора Радева Кирякова-кмет на кметство Кривня
11.Димо Калушев Тодоров-кмет на кметство Комарево
12.Стоян Проданов Георгиев-кмет на кметство Манастир
13.Татяна Димитрова Вълчева-кмет на кметство Овчага
14.Добромир Добрев Пенчев-кмет на кметство Петров дол
15.Борислав Николаев Бойчев-кмет на кметство Равна
16.Ахмед Ахмед Идриз-кмет на кметство Снежина
17.Михаил Георгиев Терзиев-кмет на кметство Славейково
18.Росен Иванов Горанов-кмет на кметство Тутраканци
19.Александра Нанева Симеонова-кмет на кметство Храброво
20.Румяна Светославова Николова-кмет на кметство Черковна
21.Анифе Зийнел Ахмед-кмет на кметство Черноок
22.Мустафа Али Ибрям-общински съветник
23.Хюсни Осман Адем-общински съветник
24.Хюлия Ахмедова Мустафова-общински съветник
25.Ивайло Илиев Илиев-общински съветник
26.Йордан Иванов Михалев-общински съветник
27.Бисер Стефанов Денев-общински съветник
28.Дияна Стоянова Агностева-общински съветник
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29.Антон Илков Янев-общински съветник
30.Димо Владимиров Димов-общински съветник
31.Диан Парушев Николов-общински съветник
32.Христо Драгомиров Гичев-общински съветник
33.Дамян Ташев Неделчев-общински съветник
34.Милена Иванова Драгнева-общински съветник
35.Капка Ангелова Радева-общински съветник
36.Елина Георгиева Димитрова-общински съветник
37.Кръстю Василев Кръстев-общински съветник
38.Наталина Младенова Златева-общински съветник
39.Димитър Тунчев Димитров-общински съветник
40.Стоян Добрев Гигов-общински съветник
41.Иво Райчов Гочев-общински съветник
Стоян Пасев-Областен управител на област с административен център
Варна
„Връщане назад няма. Това е тържествено обещание към вашите
съграждани. Всички знаете, че ако някой не си спазва клетвата винаги има начин,
може да го махнете от поста. Топката е във вашите ръце.
А сега по традиция откривам първата сесия и предоставям възможността на
най-възрастния общински съветник, аз не го познавам, вие го знаете кой е, да
ръководи заседанието. Заповядайте, г-н Димитър Тунчев. По традиция вие
откривате заседанието с една единствена точка - Избор на председател на
Общинския съвет.“
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н областен управител,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми кметове на кметства,
Уважаеми общински съветници,
За мен е чест да открия първото заседание на новоизбрания Общински съвет
Провадия. Преминаваме към деловата част на първото заседание на Общинския
съвет Провадия да приемем дневния ред на заседанието. Като се съобразявам с
предварително обявения дневен ред от Областния управител за свикване на
първото заседание, предлагам на вашето внимание следния проект за дневен ред:
1.Избор на председател на Общински съвет Провадия.
2.Връчване символите на местната власт на новоизбрания кмет на община
Провадия.
3.Обръщения и декларации.
Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред да гласува.“
Председателстващият заседанието предложи заседанието на Общинския
съвет Провадия да протече при следния дневен ред:
1.Избор на председател на ОбС Провадия.
2.Връчване символите на местната власт на новоизбрания кмет на община
Провадия.
3.Обръщения и декларации.
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Общинските съветници гласуваха предложеният дневен ред на заседанието
и от общо 20 с 20 гласа „за” той беше приет.
Първа точка - Избор на председател на ОбС Провадия
....................
Димитър Тунчев– председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Преди да пристъпим към избор, следва да уточня, че съгласно чл.9, ал.1 от
действащия към момента „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“ на първото си заседание Общинският съвет
утвърждава правила за избор на председател на Общинския съвет. Към
материалите за днешното заседание е приложен проект на „Правила за избор на
председател на Общински съвет Провадия“. Вие сте се запознали с тях. Имате ли
предложения за допълнение или изменение на раздадените ви процедурни
правила? Няма предложения.
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Процедурни правила за избор на Председател на Общински
съвет Провадия“, съгласно приложение №1.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
РЕШЕНИЕ№1–1
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Процедурни правила за избор на председател на Общински съвет
Провадия”, съгласно приложение №1.
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Според като приехме „Процедурните правила за избор на Председател на
Общински съвет” следва да обсъдим и изберем състава на комисията за
провеждане на избора. Предлагам комисията да се състои от трима души. Имате
ли други предложения по броя на членовете на комисията? Няма.
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема комисията по избор на председател на Общински съвет да се
състои от 3 /трима/ членове – общински съветници в т.ч. и председател.
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №1 – 2
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема съставът на комисията по избор на председател на Общински
съвет да се състои от 3 /трима/ членове – общински съветници в т.ч. и
председател.
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Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Преминаваме към определяне поименния състав на комисията. Моля за
вашите предложения.“
Елина Димитрова
„Уважаеми колеги,
Скъпи съграждани,
Предлагам г-жа Милена Иванова Драгнева да влезе в комисията.”
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Второ предложение. Колегите от общинския съвет. Г-н Денев.“
Бисер Денев
„Уважаеми г-н областен управител,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председателстващ,
Колеги,
От името на коалиция „Народен съюз“ предлагам г-н Йордан Иванов
Михалев за член на изборната комисия. Благодаря.”
Иво Гочев
„Уважаеми г-н председателстващ,
Колеги,
Предлагам д-р Дамян Ташев Неделчев.”
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Има ли други предложения?
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира комисия за избор на председател на Общински съвет Провадия в
състав:
1.1.Милена Иванова Драгнева
1.2.Йордан Иванов Михалев
1.3.Дамян Ташев Неделчев
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и
0-„възд.се” приеха следното
РЕШЕНИЕ № 1–3
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира комисия за избор на председател на Общински съвет Провадия в
състав:
1.1.Милена Иванова Драгнева
1.2.Йордан Иванов Михалев
1.3.Дамян Ташев Неделчев
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Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Моля за вашите предложения за председател на комисията по избора. Кой
да бъде председател на комисията по избора? Направете предложение.”
Иво Гочев
„Уважаеми г-н председателстващ,
Колеги,
Предлагам за председател на комисията за избор на председател да бъде
избрана г-жа Милена Иванова Драгнева.“
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Има ли други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване следния проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира за председател на комисията по избор на председател на
Общински съвет - Милена Иванова Драгнева.
Който е съгласен с така направеното предложение за председател на
комисията, моля да гласува?“
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и
0-„възд.се” приеха следното
РЕШЕНИЕ №1–4
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира за председател на комисията по избор на председател на
Общински съвет - Милена Иванова Драгнева.
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Пристъпваме към предложения и обсъждане на кандидатурите за
председател на Общински съвет Провадия. Имате думата за предложения.”
Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н областен управител,
Г-н кмет,
Колеги,
Предлагам за председател на общинския съвет Христо Драгомиров Гичев,
като основания за това са не само юридическото му образование и практика, но и
необходимия му житейски и професионален опит, като защитник на интересите
на община Провадия.“
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Имате ли други предложения? Г-н Ивайло Илиев.“
Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
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Колеги,
Редно е в едно състезание да има поне още един човек. Предлагам от същата
формация Дамян Ташев. Да допълня само. От морална гледна точка е по-добре да
е той. “
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Няма други предложения. Д-р Дамян Неделчев.“
Дамян Неделчев
„Първо, искам да благодаря на г-н Илиев за оказаната чест. На второ място
да си направя самоотвод. Защото, който ме познава добре знае, че аз съм човек,
чиято натура не е достатъчно подходяща за такъв пост, който предполага
достатъчно трезво и спокойно мислене. Това е. Благодаря. Моля да бъде приет
самоотвода ми.“
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Има ли други предложения? Няма. Предлагам десет минути почивка за
подготовка на бюлетината. Самоотводът не се гласува. Десет минутна почивка за
подготовка на листа.“
Председателстващият заседанието на ОбС Провадия обяви 10 минути
почивка.
Кворум : 20 общински съветници
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Ще помоля членовете на комисията да заемат местата си за провеждане на
избора за председател на Общински съвет Провадия. Заповядайте.”
Милена Драгнева – председател на комисията по избор на председател на
Общински съвет Провадия
“Уважаеми дами и господа,
Преминаваме към основното точка от днешната първа тържествена сесия на
Общински съвет град Провадия – избор на председател на Общинския съвет.
Както знаете, гласуването е тайно и то ще премине именно чрез тайно гласуване.
Ще приканвам веки от общинските съветници по реда, по който е избран в
зависимост от решенията.“
Общинските съветници гласуваха тайно за председател на Общинския съвет
Провадия.
Милена Драгнева – председател на комисията по избор на председател на
Общински съвет
„Изборът е проведен. Бюлетините са в урната. Ако искате, да ни дадете
технологично време за обработка на резултатите от гласуването. След
проведеният избор ще обявя резултатите. Ще изчакате ли да попълня протокола
или направо да съобщим? Да съобщим, за да не тръпнем в очакване.
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При двадесет бюлетини, пуснати от двадесет общински съветници.
Двадесет, един отсъства. Резултатът е следния: 15 бюлетини със зачетен вот –
валидни, 1 – невалидна, 4 бюлетини са с отрицателен вот.
Честито на новоизбраният председател на Общинския съвет – г-н Христо
Драгомиров Гичев.“
Избраната от Общинския съвет Провадия комисия за избор на председател
на Общинския съвет Провадия в състав:
Председател : Милена Иванова Драгнева
Членове: 1.Йордан Иванов Михалев
2.Дамян Ташев Неделчев
след проведен, на основание чл.24, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, таен избор за председател на
Общински съвет Провадия, установи:
І.Издигнати кандидатури : Христо Драгомиров Гичев
ІІ.Брой гласували съветници по списък: 20
ІІІ.Брой гласували съветници, според намерените пликове: 20
ІV.Брой на празните пликове: 0
V.Брой на недействителните бюлетини: 5
VІ.Брой на действителните бюлетини: 15
VІІ.Брой на действителните /бюлетини/ гласове:
Христо Драгомиров Гичев - 15
Съгласно резултатите от проведения избор и на основание чл.24, ал.1,
изречение трето от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, комисията обяви за избран за председател на Общинския съвет
Провадия : Христо Драгомиров Гичев
Общинските съветници гласуваха тайно за председател на Общинския съвет
Провадия и приеха следното
РЕШЕНИЕ №1–5
На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира за председател на Общински съвет Провадия – Христо
Драгомиров Гичев.
Димитър Тунчев – председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Честито на г-н Гичев. Заповядайте да поемете ръководството на
заседанието. Пожелавам ви успешен мандат!“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми колеги,
Благодаря за оказаното ми доверие и се обръщам към вас с апела да
забравим за отминалата предизборна кампания да загърбим личностните си и
политически пристрастия и да обединим усилията си в името на просперитета на
община Провадия. Нека всички да работим така, че за четири години да
надградим вече постигнатото към момента и да изградим една община, която да
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бъде с една модерна и европейска визия, където младите хора да се завърнат и да
се реализират.
Призовавам всички да работим честно и достойно, така че след четири
години, когато застанем пред нашите избиратели, да бъде с чувството, че не сме
ги излъгали и не сме предали доверието им.
Желая ползотворна работа на Общинския съвет Провадия.“
Втора точка – Връчване символите на местната власт на новоизбрания
......................
кмет на община Провадия.
Христо Гичев – председател на Общинския съвет Провадия
“Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Преминаваме към втора точка от дневния ред - Връчване символите на
местната власт - огърлицата и ключа на Провадия на новоизбрания кмет на
община Провадия.“
Председателят на Общинския съвет Провадия връчи символите на местната
власт на инж.Филчо Филев – кмет на община Провадия.
Трета точка – Обръщения и декларации
....................
инж.Филчо Филев – кмет на община Провадия.
„Уважаеми г-н областен управител,
Уважаеми г-н председател на Общински съвет,
Уважаеми кметове и кметски наместници,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми гости,
Още едни местни избори са зад гърба ни. За някои от нас настоящата
церемония е тържествено и паметно събитие, но в историята на общността тя е
обичайна, част от процеса, тя е част от демократичния път, поредната стъпка
напред. В това е и безспорността на днешното събитие, че отминалите избори
затвърждават образа на обществото ни като демократично. Жителите на община
Провадия могат да провеждат честни и съобразени с най-високите стандарти
избори, чиито резултати по тази причина се приемат от всички. Затова искам да
благодаря на хората, които гласуваха и по този начин заявиха, категорично и
ясно, че имат желание и смелост да решават собствената си съдба, а оттам и
съдбата на общността, чувствайки се активна част от нея.
Уважаеми дами и господа,
Изборите са барометърът на всяко общество. Ето защо резултатие от тях ми
дават нужната увереност в собствените ми сили, за да поема отговорността пред
всички жители на община Провадия в качеството си на кмет. Приемам изразения
вот като положителна и висока оценка за стореното през последните четири
години и като безспорен израз на желанието на нашето обществото да продължим
поетия път.
Когато преди месеци взех своето решение да се кандидатирам за втори
кметски мандат, бях изправен пред много въпроси, на които първо трябваше да
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намеря отговор, защото знам, че преди да посочиш път за другите, трябва да си
намерил своя и да си убеден в правилността му. Онова, което ми даде кураж да се
кандидатирам отново беше убеждението ми, че съм едновременно свободен и
ангажиран човек. Свободен съм в позицията и вижданията си, в изразяването на
мнението си, в поставянето на целите си, свободен от предразсъдъците на
миналото. Ангажиран съм с обещанията, които съм дал, със задълженията, които
съм поел, с целта, която съм поставил, ангажиран съм с проблемите на днешния и
утрешния ден.
Съзнавам ясно, че голямото доверие, което получих е неизменно свързано и
с голяма отговорност, която имайки подкрепата Ви се чувствам готов да поема.
Намирам две основни причини за надежда в настоящата ситуация.
На първо място, твърдо съм убеден, че хората не сме продукт на външния
свят, ние сме в състояние да се отнасяме отговорно и да работим за общото благо,
въпреки систематичните опити да се убие тази ни способност. На второ място,
хуманистичните и демократични традиции, игнорирани, подценявани и осмивани
са факт и те са незабележимо и необоримо предавани от едно поколение на друго,
така че всеки от нас да може да ги открие в точното време и да ги превърне в дела.
Това искам и ще се стремя да направя през следващите четири години – да работя
по начин такъв, че всички ние – жителите на община Провадия да се чувстваме
уверени и достойни, да имаме перспектива и вяра. Няма да изненадам никого, а и
не това целя, като заявя, че в настоящия момент политическата ситуация е
сложна, натоварена с много неясноти, което създава усещане за несигурност, за
липса на посока. Прекалено многото са неизвестните за в бъдеще, много са
неудовлетворените потребности на обществото ни, много са и нерешените
проблеми, много са препятствията, които трябва да бъдат преодолени при това не
само в рамките - пространствени и социални в общината, а и в държавата и това
неизменно създава напрежение, чувство за безизходица, води до дефицит на
бъдеще, който аз, основавайки се на своя житейски и професионален опит
оценявам като най-тежкия от всички, поради което не бива да бъде допускан.
Убеден съм, че политиката трябва да бъде основана на морала. Необходимо
е тази концепция да бъде наложена и утвърдена, необходимо е с действията и
решенията си да убедим себе си и останалите, че това не е само лозунг, а реална
действителност. С поведението си трябва да докажем, че политиката е преди
всичко израз на желанието за принос към щастието на общността, изкуство на
възможностите, на подобряване на света и на нас самите, а не изкуство на
спекулациите и изчисляването, на интригите. Вярвам, че само на тази основа
бихме могли да запазим доверието на хората в нас и в самите тях, а в крайна
сметка и в общността.
Основната ми задача като кмет ще бъде същата каквато си бях поставил в
началото и на предния мандат - да подкрепя с всички възможности предоставени
ми от кметската институция - всяка идея, всяко решение, всяко действие, което
ще създаде по добри условия за живот в Община Провадия. Не съм изоставил, а
напротив оценявам още по-високо необходимостта от активното сътрудничество
на всички участващи в управлението на общината: общински съветници, кметове,
администрация, партии и други административни и политически структури.
Управление чрез максимално съгласие е формулата, която предложих и ще
продължавам да отстоявам в поведението си като кмет. Смея да вярвам, че това
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мое разбиране, реализирано в действията ми беше подкрепено от избирателите,
което го утвърждава като верен път за успешно управление. Усилията ми ще
бъдат насочени към запазване на създаденото вече реално делово партньорство с
всички групи в общинския съвет, всички местни институции, всички
представители на бизнеса, на неправителствените организации и жители на
общината.
Желанието ми е да утвърдя функцията на общината, като структура,
работеща за хората, а не над тях, създаваща възможности, насърчаваща
креативността, подпомагаща и даваща сигурност. В името на това без колебание,
с кураж и търпение ще работя за обогатяване на постигнатото, за повече диалог с
обществото, за ефективност на институцията. Ще работя за повече справедливост,
солидарност и човечност, за щастлив и достоен живот на жителите на община
Провадия, с твърдото убеждение, че в тези си усилия ще бъда подкрепен от
всички.
Всички в този Общински съвет имат шанса и аз вярвам, че ще изпълнят
заръката на избирателите да работят за добруването на община Провадия, без да
робуват на партийни догми и лични страсти.
Пожелавам успех на всички!“
Христо Гичев – председател на Общинския съвет Провадия
„Има ли други желаещи да направят обръщения или декларации? Д-р Дамян
Неделчев има думата.“
Дамян Неделчев
„Искам да пожелая на всички колеги успех в работата и да заявя
предварително целите, по които ще работя в общинския съвет в името на
България. Първо, ускоряване на темповете на икономическо развитие на
общината на базата както на обичайните и още повече на нови технологии и
механизми. Второ, да се покаже на младото и подрастващите поколения, че
високата образованост и култура са онези характеристики, които не само са
високо ценени, но ще бъдат и пълноценно използвани и стимулирани. Трето, не
на последно място, създаване на необходимите условия за пряко участие на
гражданите в управлението на общината на базата на твърдото ми убеждение, че
само единението прави силата т.е. само, ако използваме целия капацитет на
общността ще оцелеем и в този пореден труден, съдбовен за града и за България
момент. Благодаря.“
Христо Гичев – председател на Общинския съвет Провадия
„г-н Диян Парушев.“
Диян Парушев
„Ще се обърна към г-н Гичев, тъй като в неговото изказване той направи
реплика: Да забравим противоречията, които сме имали до изборите и да вървим
заедно напред. Аз предлагам да запазим конкурентното начало, защото именно
конкуренцията е двигателя на прогреса. Благодаря.“
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Христо Гичев – председател на Общинския съвет Провадия
„Има ли други обръщения? Някой друг да иска да направи обръщение.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри първото заседание
на Общинския съвет Провадия в 14.20 часа.

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

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева
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