ПРОТОКОЛ №4
Днес, 26.01.2016 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват 17 общински съветници.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Преди началото на заседанието на Общински съвет Провадия общински
съветник ще положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Председателят на
Общинската избирателна комисия Провадия г-жа Стефка Пейчева ще съобщи
решението на комисията. Г-жо Пейчева, заповядайтe.”
Стефка Пейчева – председател на ОИК Провадия
„Имам честта да съобщя, че с решение на Общинската избирателна комисия
№397 от 07.01.2016 год. г-н Георги Атанасов Габровски е обявен за избран за
общински съветник в община Провадия от ПП „Герб”. Моля, г-н Габровски,
заповядайте.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Габровски трябва да положи клетва. Ще ви помоля да повтаряте след мен:
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 !
Подпишете клетвения лист.”
Г-н Георги Атанасов Габровски положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА,
подписа клетвен лист и зае мястото си в залата сред останалите общински съветници.
Кворум: 18
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е 18 общински съветници. Отсъстват трима общински съветници.
Г-жа Хюлия Ахмедова отсъства по здравословни причини. Д-р Дамян Неделчев се
обади, че пътува. Откривам четвъртото заседание на ОбС Провадия.”
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Диан Парушев Николов
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Димитър Тунчев Димитров
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюсни Осман Адем

Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2015 год. /вх.№126
2.Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в община Провадия за 2015 г. /вх.№140
3.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода
2016-2019 год./вх.№141
4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост на Община Провадия за 2016 г. /вх.№142
5.Приемане на бюджета на община Провадия за 2016 год. /вх.№125
6.Изменение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. /вх.№123
7.Докладни записки с №119, 120, 124, 135, 139.
8.Питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли?“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Предлагам, поради съществото на докладна №123, която е под точка шест, да
мине в точка пет, а приемането на бюджета да стане точка шест. Касае финансови
взаимоотношения т.е., ако приемем бюджета и след това приемаме някакви промени,
не е нормално. Според мен трябва да е в точка пет.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли по дневния ред? Очевидно не. Подлагам на
гласуване предложението от г-н Илиев, а именно – точка шест да стане точка пет от
дневния ред, а точка пет да стане точка шест. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Ивайло Илиев точка шест от проекта за дневен ред на
заседанието с текст - изменение в Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия да стане точка пет, а точка пет с текст - приемане на
бюджета на община Провадия за 2016 год. да стане точка шест. Общинските
съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 6 гласа „за”, 8 -„против” и 4 „възд.се” то не се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2015 год. /вх.№126
2.Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в община Провадия за 2015 г. /вх.№140
3.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода
2016-2019 год./вх.№141
4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост на Община Провадия за 2016 г. /вх.№142
5.Приемане на бюджета на община Провадия за 2016 год. /вх.№125
6.Изменение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. /вх.№123
7.Докладни записки с №119, 120, 124, 135, 139.
8.Питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с 16
гласа „за”, 2 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2015 год.
а/№126-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2015 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
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Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 59
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на промените по общинския бюджет,
приет с решение №40-783/12.02.2015 год. за четвъртото тримесечие на 2015 г.,
съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Втора точка - Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост в община Провадия за 2015 г.
а/№140-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Провадия за 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.
Становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 60
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.3, предложение 2 от Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на кмета на община Провадия за изпълнение на програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Провадия
през 2015 г.
Трета точка - Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2016 - 2019 год.
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а/№141-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост на община
Провадия за периода 2016-2019 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 61
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема стратегия за управление на общинската собственост на община
Провадия за периода 2016-2019 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в стратегията.
Четвърта точка - Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост на Община Провадия за 2016 г.
а/№142-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Провадия за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Да.”
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кметове и кметски наместници,
Ще ви зачета предложението за ремонт на пътища от четвъртокласната пътна
мрежа или общинската пътна мрежа за информация. VAR1003/ІІІ-9044/-СинделЦаревци-границаобщ./Аврен-Провадия/-Житница/ІІІ-9004/-50 000лв.VAR1215/ІІІ208/,Провадия-Добрина-Манастир-граница общ.Провадия -Девня/-130 000лв., VAR
2220 /ІІІ-731/ -Храброво-Комарево/-/ІІІ-208/-60 000 лв., VAR2216/ІІІ-208,ПровадияХраброво/-Тутраканци-Бозвелийско/ІІІ-904/-60 000 лв., Основен ремонт мостово
съоръжение „Овеч” гр.Провадия-15 000 лв.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 62
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Провадия през 2016 г., съгласно приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в програмата.
Пета точка - Приемане на бюджета на община Провадия за 2016 год.
а/№125-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на бюджета на община Провадия за 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На вашето внимание е проект за бюджета на община Провадия за 2016 год.
Разликата между този вариант на проект за бюджет и този, който беше подложен на
публично обсъждане е много малка. Сега ще ви зачета основните числа по бюджета.
Предложението ни е приходната част на бюджета да е в размер на 14 727 031 лв., като
приходи за делегирани от държавата дейности 8 981 182 лв. и приходи за местни
дейности в размер на 5 745 849 лв. Разходната част, естествено, размерът й е същия,
като в разходите това, което е по-съществено: Предвидени са 600 000 лв. за ремонт на
уличната мрежа в града и селата, 160 000 лв. за общинска болница „Царица Йоанна”Провадия, 40 000 лв. за лицензирани спортни клубове и туристически клубове, 20 000
лв. за конкурса „Св.Обретенов”. Важно е да се знае, че средствата, предвидени за
населените места са завишени и населено място с население над 1000 жители ще
получи 3 500 лв., населено място с население от 500 до 1000 жители - 2 700 лв.,
населено място до 500 жители - 1 500 лв.
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Субсидията за читалищните дейности е 382 320 лв. и е разпределена, съгласно
приложение №11, което ви е раздадено, а то е образувано на база заповед на кмета и
методика, определена от министъра на културата. В поименния списък
на
капиталовите разходи допълнително е добавен закупуване на камион втора употреба,
тъй като този, който имаме в момента ГАЗ-53 има тежка авария и не е сигурно дали ще
можем да го отремонтираме. Ако имате някакви въпроси, готов съм да отговарям.
Преди това само ще помоля Петя Иванова да зачете предложенията по точка 13 и
точка 14 за максималния размер на новите задължения и максималния размер на
ангажиментите за разходите.
Предложението е по т.13 Определя максимален размер на нови задължения за
разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 6 996 334 лв., като
наличните към края на годината задължения за разходи
не могат да надвишават
569 313 лв. И точка 14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 3 232 118 лв., като наличните към
края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 3 577 880 лв.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания, питания има ли? Да, заповядайте г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Преди малко ни се каза, че пред нас е проектът за бюджет на община Провадия.
Някой от вас виждал ли е този проект? Пред нас има една докладна от десет страници
с няколко приложения. Това не е проект за бюджет. И ни се дават акценти. Неща,
които искаме да чуем. Ние искаме, казвам ние общинските съветници, обръщам се към
общинска администрация, искаме да се запознаем подробно с бюджета, проекта за
бюджет на община Провадия. Това не е проектобюджет. В тази връзка съм ви донесъл.
Знаете ли кое е по-лошо? По лошо е, че същите хора изготвят пак проектобюджета и
го изготвят по този начин. Проект за бюджет 2007 год. Погледнете – 82 стр. Проект –
2008 год., проект – 2006 год. Погледнете какво е проект за бюджет – разписано.
Проектът за бюджет какво показва? Намеренията на община Провадия как ще харчи
средствата на данъкоплатеца. Някой някъде видял ли е или се говорят само общи
приказки? Колкото по-общо, толкова по-добре, защото после ще си харчим както си
искаме. Това за мен не е проект за бюджет на общината. Няма да гласувам „против”,
затова правя това изказване, защото ако гласувах „против” щях да имам право да
обясня отрицателния си вот. Този път ще се въздържа. Благодаря.”
Изказване на Петранка Иванова – гл.специалист „Финанси и бюджет” в община
Провадия
„Уважаеми г-н председател, зам.-председатели,
Уважаеми общински съветници,
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Прав е г-н Илиев, че казва до 2007 год. са представени бюджети по пълна
бюджетна класификация. Да и 2008 год., разработени. От 2008 год. след влизането в
сила т.е. след преминаването на училищата на делегиран бюджет, когато техните
бюджети се формират на базата на формула, за която срокът е 28 февруари, няма как
да бъде направен бюджет на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет.
С влизането в сила на закона за публичните финанси, аз не напразно и на едната
комисия зачетох какво е записано, тъй като вече се има предвид, на практика не е
възможно да се направи разпределение по пълна бюджетна класификация на
второстепенните разпоредители. При нас има десет училища, пет детски градини, един
музей и второстепенен разпоредител е дом за възрастни хора. Съгласно чл.94 от
Закона за публичните финанси казва: „Общинският съвет приема с решение бюджета
на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето
му.” Чл.45 гласи именно „Общинският бюджет включва - приходи от: местни данъци,
такси, услуги и права, разпореждане с общинска собственост, глоби и имуществени
санкции, други постъпления, помощи и дарения. Разходи за делегирани от държавата и
за местни дейности, както и във функционален разрез, съгласно единната бюджетна
класификация, в това число за: персонал, издръжка, лихви, помощи и обезщетения,
текущи субсидии, капиталови разходи.” Това се изисква по закон. В случая при нас
няма никакво нарушение, защото приложенията, които са посочени са дадени от първи
до пети параграф, именно това са разходите за персонала. Десети до деветнадесети
параграф е издръжката. Четиридесет и втори, четиридесет и шести са субсидиите.
Капиталовите разходи са петдесет и пети параграф. Кажете ми къде има нарушения
съгласно закона? В закона е казано във функционален разрез, а виждате, че ние сме
предоставили информация по дейности. Не само. Предоставили сме информация –
първоначалния бюджет на 2015, за да може да се направи съпоставка с уточнения
план, с изпълнението. Какво повече? Г-н Илиев искаше такъв бюджет и аз му казах, че
не можем да представим такава разработка, тъй като към момента бюджетът се
разработва по принципа на програмен продукт към министерство на финансите. Тези
формуляри, тези програмни продукти за 2016 год., все още не сме получили. Нямаме
на какво да го разработим този бюджет по пълна бюджетна класификация. До 23
февруари ние работим за приключване на 2015 год. Утре събираме директорите на
първа работна среща за формулата. Макар, че 28 февруари е срокът, утре ще бъде
първата работна среща. Така е и за детските градини. За това по негово желание аз
направих тази разработка, но я направих в една форма, която е бланка на отчет просто,
за да виждат всички параграфи, които са. Но това не е оригинал и аз няма как да го
представя на ОбС. Защото там също в детските градини в местните дейности
издръжката на детските градини е със собствени приходи, но какво ще се получи при
тяхното разпределение, когато те получат формула, защото формула има не само за
делегираните държавни дейности т.е. в частта на държавното финансиране, а и в
местното финансиране. За училищата е абсурд - десет училища. Кой какво ще си
разпредели в 10-11, 10-13, 10-15? Това ще го знаем след като мине всичко това. Тогава
ще бъде публикуван. Има срок до 10 март бюджетът да бъде публикуван на страницата
на общината. До 10 март всички вие ще намерите в сайта. Това е закон. Ние спазваме
закона. Просто, изненадвам се, че по този начин. После, бюджетът не се работи само в
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една цифра в първата колона, а се разпределя по тримесечие. Това е законовото. Всяко
тримесечие трябва да бъде разпределен и така да бъде публикуван в сайта. Как мога да
ви предоставя такава информация сега, след като няма разпределение, първо от
разпоредителите и после по тримесечие да го направим и да го внесем? Имайте
предвид, аз пак се повтарям, че на една от комисиите казах, моля ви за малко
разбиране. Бюджетната година приключи. Тя е еднаква с календарната до 31. На 4
януари беше първият работен ден. Виждате на 11 януари е внесен материалът, за да
бъде спазен срока, защото много рано излезе закона за бюджета на 9 декември. За да
бъде спазен срока на 11 януари всички тези материали заедно с отчета, за да се
направи отчета на общината – това виждате са петнадесет милиона да се изкарат
данните, да се сложат за база и да се разработи бюджета. Просто, мисля, че малко не
бива така. Благодаря.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Съжалявам, че общинска администрация явно толкова е натоварена, че не може
и бюджета си да направи. Сега разбирам. В тези акценти само ще отбележа. Понеже са
дадени като общи суми с приложения и реших да погледна първото приложение и
първите общи суми - общински такси 1 098 000 лв. в акцентите. В приложение №1,
проект за бюджет, там е 1 183 000 лв. Разлика 85 000 лв. Глоби, санкции, наказателни
лихви - 76 700 лв. В приложение №1 е 76 700 лв. Както са дадени 9 500 и 11 200 лв. и
55 000 лв. са 75 700 лв. - 1 000лв. разлика.
Кметът преди малко спомена, че за спортните клубове дава 40 000 лв. Страница
10, подпомагане спортно-състезателна дейност на лицензирани спортни клубове в
общината – 38 000 лв. Несериозно е за мен. Благодаря.”
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Не мислех да вземам отношение след изказването на г-н Илиев, но искам да
наблегна на следното. Проектът, който е даден за публично обсъждане наистина е
проект и той е по макро показатели. Естествено е, при по-голяма яснота на
информацията нещата да се конкретизират. Аз лично не мога да разбера какво иска да
каже г-н Илиев с изказването си, но ще коментирам първото му предложение още за
промяна на дневния ред. Да се измести докладна записка преди бюджета, в която се
предлага по същество да се формира икономия. Никакъв проблем. Формира ли се
икономия - икономията автоматично отива към резерва. Още нещо искам да кажа,
понеже спомена нещо, че някой щял да харчи непрозначно да го кажа. Няма как да се
случи. Просто в сегашната ситуация няма как да се случи. Освен това, всеки месец има
публичен отчет за разходите на община Провадия. Просто не приемем този тип
обсъждане на материали от проект за заседание на ОбС. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За протокола. Г-н Дамян Ташев Неделчев и Димо Владимиров Димов влизат в
залата. Други становища, изказвания, питания по докладната има ли? Г-жа
Димитрова.”
Кворум: 20
Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев и Димо Владимиров Димов
присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.35 ч.
Изказване на Лидия Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми присъстващи в зала 119,
Аз искам сама до отбележа, че преди да дадем думата на г-жа Петя Иванова
трябваше да спазим правилника и да гласуваме, защото тя не е в числото, в което
може да вземе отношение. Разликите. Беше забавно, открий десетте разлики. Може би
е от пенсионната възраст или техническа грешка. Няма значение. Единственото, което
искам да попитам в момента, понеже като ходихме по предизборна кампания всички
обещавахме патронаж, че ще има навсякъде по населените места - Проучено ли е
предварително дали има желаещи по населените места? Знам как е по наредба, че
всеки може да подаде заявление да кмета или до кмета на населеното място, но
въпреки всичко – Извършва ли се някакво предварително проучване? Искам да
попитам за средствата, които са за деца със специфични нужди – Има ли комисия,
определена за това и някакви критерии или тепърва ще бъдат определени? Благодаря.”
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Димитрова,
Аз искрено се обръщам към вас да не засягате, да не обиждате общинска
администрация по никакъв начин. И на предходното заседание, и сега усещам една,
как да го нарека – лични чувства или не знам какво, но тук не е мястото. По
отношение на социалния патронаж. Всеки кмет в рамките на няколко дни, ако има
молба при него я депозира и на база на правилата, които в момента действат ние
започваме да обслужваме или не съответния човек. Наистина, администрацията
максимално се старае да обхване всички възрастни и самотни хора, които имат нужда
от тази услуга. Проекти в тази насока са спечелени и в края на предходния мандат.
Трябва да бъдете спокойна. По отношение на 10 000 лв., които са за деца със
специални здравни нужди. Нали за тях питахте? Принципно ги разглежда същата
комисия, която отпуска помощи по правилата, приети от ОбС, тъй като там има
лекари. Общинска администрация не разполага с лекари, за да ги разгледа.
Принципно, ако има молби така или иначе те се разглеждат от администрацията, от
комисията и на ваше внимание са предложенията на комисията и съответно на кмета за
отпускане на някакви средства от тези 10 000 лв. Миналата година не се изразходваха
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нали? Нямаше такива молби. Ако има молба тя ще бъде процедирана в интерес на
детето или човека, който има специфичен здравен проблем. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания има ли? Очевидно, не. Да.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги, страница шест, разходи за представителни цели на кмета на община
Провадия – 11 000 лв. Понеже виждам, че за културата всяка година нарастват
средствата, които се предоставят, а в спорта, както знаем, пета година сумите са едни
и същи, а спортните клубове са се удвоили, предлагам от тези 11 000 лв. да оставим
2 000 лв. за представителни разходи, а разликата да се прехвърли за спортните
клубове. Благодаря.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги
Кметове, имам следния въпрос – Можем ли да запишем в бюджета, че давайки
тези 160 000 лв. на болницата те да са единствено и само за изплащане на стари
задължения? Не може. Добре. Ако може едно отношение към това, което предложи.
Фигура, която представя всички пред останалия свят - да му дадем 200 лв. Аз така
предлагам. Да видим дали ти ще се чувстваш на ниво.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илиев,
Донякъде съм склонен да приема да не се дават много пари за представителни
нужди, но в годината, когато ще се преведе конкурса „Св.Обретенов” нека да има
малко повечко пари, защото идват хора, които не са свикнали на скромни софри, на
такива неща. Поне тази година нека да ги има тези пари, защото това ни е
единствената гордост на града - „Св.Обретенов”, но да не ги гоним по-великите от
нас хора. Да оставим тази година 11 000 лв., а вече за догодина ще мислим какво ще
правим. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Бих искал да попитам д-р Неделчев – Това предложение ли беше от негова
страна или просто изказване? За двестата лева става въпрос. Изказване. Понеже трябва
да предложа на гласуване предложението на г-н Илиев, затова искам да разбера въпрос ли беше или предложение? Разбрах. Колеги, трябва да гласуваме
предложението на г-н Ивайло Илиев.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Ивайло Илиев разходите за представителни цели на кмета на
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общината в размер на 11 000 лв. да се намалят на 2 000 лв. Общинските съветници
гласуваха предложението и от общо 20 с 1 глас „за”, 17 -„против” и 2 -„възд.се” то не
се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложението на г-н Илиев не се приема. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 63
На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС №380 от 28.12.2015 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредбата за условията и реда
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Провадия,
Общински съвет Провадия, реши:
1.Приема бюджета на община Провадия за 2016 г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 14 727 031 лв., съгласно Приложение № 1 и
Приложение № 1.1. в т.ч.:
1.1.1.приходи за делегирани от държавата дейности 8 981 182 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.обща субсидия за делегирани дейности - 8 300 864 лв.
1.1.1.2.собствени приходи - /-/ 1 707 лв.
1.1.1.3.преходен остатък от 2015 г. - 682 025 лв.
1.1.2.приходи за местни дейности в размер на 5 745 849 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.данъчни приходи - 842 500 лв.
1.1.2.2.неданъчни приходи - 1 935 152 лв.
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия - 1 484 300 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища 128 200 лв.
1.1.2.4.целева субсидия за финансиране на капиталови разходи - 638 000 лв.
1.1.2.5.трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - /-/ 130 000 лв.
1.1.2.6.временни безлихвени заеми -74 133 лв.
1.1.2.7.Друго финансиране - /-/ 949 537 лв.
1.1.2.8.преходен остатък от 2015г. - 1 851 301 лв., в т.ч. 1 200 000 лв. средства по
срочен депозит
1.2.По разходите в размер на 14 727 031 лв., разпределени по функции, дейности
и видове разходи, съгласно Приложение №2, в т.ч.:
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1.2.1.за делегирани от държавата дейности в размер на - 8981 182 лв.
1.2.2.за местни дейности в размер на - 5 390 228 лв.
1.2.3.за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със
средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 355 621 лв.
2.Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2015 г. по
функции и дейности по бюджета за 2016г., съгласно Приложение № 3.
3.Приема поименен списък на капиталовите разходи за 2016г. в размер на 775
800 лв., по обекти, видове разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение
№ 4.
3.1.Одобрява разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общинските пътища в
размер на 638 000 лв., съгласно Приложение № 4.1.
4.Определя резерв в местните дейности за неотложни и непредвидени разходи в
размер на 300 000 лв.
5.Определя размер на просрочените вземания 90 505 лв. от общо 162 480 лв.,
които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2016 г.
6.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2016 г. в
местните дейности и в делегираните от държавата дейности /без звената от системата
на народната просвета и култура, които прилагат делегирани бюджети/, съгласно
Приложение № 5.
7.Утвърждава разпоредители от по-ниска степен по бюджета на общината за
2016 г., както следва:
7.1.Второстепенен разпоредител с бюджет към общината - Дом за възрастни
хора с физически увреждания гр. Провадия.
7.2.Второстепенни разпоредители, прилагащи системата на делегиран бюджет
съгласно Приложение № 7.
8.Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата им в друго населено място
и обратно, както следва:
8.1.За педагогическия персонал във функция „Образование“ при условия и по
ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно
Приложение № 8.
8.2.За персонала зает в училищното здравеопазване и Преходно жилище с.
Бързица в рамките на 85% за ползващите обществен автомобилен транспорт и 100% за
служителите от „Общинска администрация” и „ЦСРИ” от действително извършените
разходи, съгласно Приложение № 9.
9.Приема следните лимити за разходи:
9.1.За представителни цели на кмета на общината в размер на 11 000 лв.
9.2.За представителни цели на председателя на Общинския съвет 2 000 лв.
9.3.Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3 на сто
върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
9.4.За работно и представително облекло както следва:
9.4.1.на кметове, зам. кметове и кметски наместници - по 250 лв.;
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9.4.2.на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера - по 200
лв.;
9.4.3.разпределението на средствата се осъществява след споразумение между
работодателите и синдикалните ръководства и пропорционално на отработеното
време.
9.5.Помощи по решение на Общинския съвет 32 000 лв. в т. ч.:
9.5.1.Помощи за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани 20 000 лв.
9.5.2.За подпомагане лечението на деца със специфични заболявания 10 000 лв.
9.5.3.За стимулиране на граждани при организирано в общината кръводаряване 2
000 лв.
9.6.За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане лица -1000 лв., при разход за едно погребение - 180
лв., включващ - ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, некролози или други
траурни принадлежности.
9.7.За изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината - 6 300
лв. в т.ч.: 5 800 за Общинска администрация и 500 лв. за Общински съвет.
9.8.За мероприятия от културния календар на общината с общоградски,
национален и международен характер - 20 000 лв. и 20 000 лв. за подготовката и
провеждането на XXV Национален конкурс „Светослав Обретенов“;
9.9.За допълнително финансиране на народните читалища - 32 000 лв. в т.ч.:
-30 000 лв. за финансово обезпечение на годишните програми за развитие на
читалищната дейност;
-2 000 лв. за транспортни разходи при участия в събори и фестивали.
9.10.Дофинансиране на общообразователни училища - 28 071 лв. в т.ч.:
-за слети паралелки на ОУ с.Славейково - 17 032 лв.
-за слети и маломерни паралелки на НУ с. Снежина - 11 039 лв.
9.11.За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане” във връзка с
дейности извършвани в полза на общината - 1 000 лв.
9.12.Средства за текущ ремонт на уличната мрежа - 600 000 лв. в т.ч. 20 000 лв. с
източник на финансиране приходи по § 40 00 “Постъпления от продажба на
нефинансови активи”.
9.13.За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за
нуждите на кметствата - 44 800 лв.
9.13.1.разпределението на средствата е извършено на база брой население по
настоящ адрес и е както следва:
-населено място с население над 1000 жители - 3 500 лв.;
-населено място с население от 500 до 1000 жители - 2 700 лв.;
-населено място до 500 жители - 1 500 лв.
9.13.2.разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски
наместник след предварително подадена заявка.
9.14.Финансово участие в размер на 30 000 лв. в Регионалната система за
управление на отпадъците - регион Провадия.
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9.15.За съфинансиране по проекти, по които се изисква собствено участие - 100
000 лв.
9.16.За разходи по отпечатване на общинското информационно издание
„Провадия плюс“ - 8 000 лв.
10.Приема размер на субсидии с целеви характер, както следва:
10.1.За покриване на разходи извън обхвата на финансирането от Здравната каса,
на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” ЕООД -160 000 лв. Средствата се предоставят
след подписан договор между двете страни;
10.2.За лицензирани спортни и туристически клубове с регистрация за дейност в
обществена полза - 40 000 лв.
10.2.1.Разпределението, разходването и отчитането на средствата от клубовете се
извършва по реда на приетата от Общинския съвет Наредба № 20 за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристически
дружества в община Провадия;
10.3.Субсидии за читалищна дейност - 382 320 лв. Разпределението на
средствата между местните читалища се извършва от комисия, назначена от кмета на
общината, на базата на критерии и правила по указания на Министъра на културата,
съгласно Приложение №11.
11.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 763 260 лв., съгласно Приложение № 6.
12.Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1.Максимален размер на плащания по общински дълг за 2016г.- 659 150 лв.
12.2.Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2016 г. - 229 589
лв.
12.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2016 г. - 888 739 лв.
13.Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2016 г. в размер на 6 996 334 лв., като наличните към края на
годината задължения за разходи
не могат да надвишават 569 313 лв.
14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2016 г. в размер на 3 232 118 лв., като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 3 577 880 лв.
15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2.В частта на местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи по т. 4 от настоящото решение.
15.4.Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 15.1, 15,2 и 15.3.
16.Възлага на кмета на общината:
16.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители;
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16.2.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители;
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
16.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи;
16.5.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми.
17.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но
не по-късно от края на 2016 година.
17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18.Упълномощава кмета:
18.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
18.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложени №10.
Шеста точка - Изменение на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия
а/№123-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-общински съветник и
Ивайло Илиев Илиев-общински съветник, относно предложение за изменение в
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
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В частта –„ средствата, които ще се освободят предлагаме да бъдат пренасочени”
добавяме „част от средствата”. Пропуснато е. Накратко по докладната. Предлагаме
намаляване на възнагражденията на председателя на ОбС, зам.-председателите и
общинските съветници. В самата докладна се говори в проценти. Аз ще говоря в суми.
След намалението предлагаме възнаграждението на председателя на ОбС да стане 500
лв. – това са 25% от заплатата на кмета. Това е за четири часа положен труд. На зам.председателите възнаграждението да стане 300 лв. – това е за два часа положен труд.
За общинските съветници не повече от 10% от средната работна заплата за община
Провадия. Разбрах, че е 680 лв. т.е. не повече от 70 лв. на месец. Това сме го
съобразили с реалната обстановка, реалния сектор в града, възнагражденията. Мисля,
че е съвсем нормално за четири часа положен труд да вземеш 500 лв., както и за два
часа 300 лв. Едно от нещата, които като проблем възникна беше този обществен
посредник, който предлагаме. С част от средствата да бъде финансирано
възнаграждението за обществен посредник. Казахме, че това е вследствие. Предлагаме
намаляване на възнагражденията и съответно предлагаме за какво да се ползват тези
средства, които ще се освободят. Това е предложение вследствие от основното. Казвам
го, за да не се хванете пак за обществения посредник. Дори в момента ще си позволя
да направя още едно предложение, ако се приеме докладната. Не част, а всички
средства, които ще се освободят да бъдат пренасочени за спорт в града. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за становища на председателите на комисиите. Давам думата на
Дамян Неделчев-председател на ПК „Икономическо развитие на общината и общинска
собственост“ да изрази становището на комисията. После ще дам думата за становища,
изказвания и питания по докладната.”
Изказване на Дамян Неделчев-председател на ПК „Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“.”
„Комисията с 0 гласа „за”, 5 -„против” и 1-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията гласува по следния начин: с 1 глас „за”, 5 -„против” и 1-„възд.се” не
приема проекта за решение.”
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 1 глас „за”, 5 -„против” и 1-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 2 гласа „за”, 3 -„против” и 1-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Изказване на Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
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„Комисията с 1 глас „за”, 0 -„против” и 5-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Изказване на Милена Драгнева-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията излезе със становище да не разглежда докладната записка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за становища, изказвания и питания по докладната. Има ли? Г-н
Парушев, заповядайте.”
Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми колеги,
Четейки докладната и след коментарът, който беше направен току-що, виждам,
че с тази докладна, това е моето виждане, се целят три основни аспекта. Първият
аспект, това е намаляване на бюджета на ОбС Провадия. Вторият момент е създаване
на обществен посредник т. нар. омбудсман. Третият елемент е да е видно кои от
общинските съветници милеят за по-правилно и по-малко разходване на общински
средства. В тази връзка искам да направя три предложения по отделно. Заплащането
на общинските съветници, председател на ОбС и зам.-председатели принципно се
формира от участието в сесия на ОбС, постоянни и временни комисии. Допълнителни
ангажименти имат председателят и зам.-председателите на ОбС. Тъй като считам, че е
право всеки един от нас, еднолично да вземе решение доколко и какво да прави със
своите възнаграждения предлагам следното: В правилника на ОбС възнагражденията
са процент от определена база, така е записано. Например: 12 % от еди-какво си за
постоянни комисии, 8% от други комисии и т.н. Моето предложение е следното: да
бъде записано до еди-колко си процента, като право на всеки един общински съветник
е да заяви колко да бъде този процент. Равен на този или по-малък от него. Предвид на
това, че имаше тълкувание, че след като е определен процента общинския съветник
му се депонира това възнаграждение и не може да бъде премахнато на практика.
Моето тълкувание, поне аз така съм разбрал. Значи, той или трябва да го дари това, да
направи дарение на тази сума, тъй като тя е твърда да бъде начислена. В тази връзка
нали самият текст така ще бъде изграден. В момента не мога да кажа, но
предложението ми е да бъде до еди-колко си процента от заложеното в общинския
бюджет в правилника и например с една декларация, така или иначе вече подписвахме
декларации, с една декларация всеки един общински съветник да декларира, че
неговото желание е да бъде сумата толкова процента от базата. Това е първото ми
предложение. По отношение на това нали да се постигне намаляване на общинския
бюджет. Второто ми предложение е във връзка с това да се създаде обществен
посредник – да се назначи такъв, който е физическо лице в крайна сметка. Аз тук
малко не съм наясно, ще ме извините за некомпетенцията ми, но доколкото аз
осмислям нещата, председател, зам.-председатели, те би трябвало да изпълняват тази
дейност. Ако в правилника на ОбС няма дейности, които са вменени на председателя и
зам.-председатели ги има някъде, които ги изпълнява този обществен посредник и те
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да бъдат вменени чрез правилник. Това ми е второто предложение, още повече, че ние
– ОбС има, се подпомага от двама юристи. Третото предложение е във връзка с това
да е видно кои от общинските съветници, както казах милеят за правилното
разходване и по-малкото разходване на общинския бюджет, на страницата на
общината да бъда изнесени данни, поименни за всеки един общински съветник, какво
е заявил от максимума, който може да взема, какво ще получава или се е отказал
абсолютно. Това е. Благодаря ви за вниманието.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми кметове,
Присъстващи в зала 119,
През този мандат се очертават интересни сесии да провеждаме и интересни
становища да изслушваме. Аз като историк чинно ще си записвам някои от тях, пък
дай Боже да ми потрябват, когато един ден реша да опиша историята на Общински
съвет Провадия. Доста мислих върху докладната на г-н Илиев и г-жа Димитрова.
Интересни предложения са направили. В никакъв случай не искам да пренебрегвам
това, което са заложили в текста на решението. Както мислих, върху текста и съм си
приготвила няколко мои мотива. В комисиите гласувах „против” и сега също мисля да
не подкрепя тази докладна.
На първата редовна сесия на Общинския съвет през месец ноември, ще ви
припомня, че ние избрахме една временна комисия, която да подготви проект за
изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС
Провадия. Крайният срок за действие на тази комисия, както знаете е 31.01.2016 год.
Тъй като в решението на настоящата докладна се прави предложение за изменение на
правилника, считам, че не е етично и колегиално ние да изземваме днес с колективно
решение и да омаловажаваме функциите на тази комисия. Не казвам, че вашето
действие е противозаконно, но питам: Защо се пренебрегват правомощията й? Още
повече, че г-н Илиев вие сте неин член, а не сте счели. Не сте ли член? Добре, моля да
бъда извинена за това. Също така, считам, че зад предложението за промяна в
докладната, за промени в докладната , се крие излишен популизъм, който прозира като
цяло в текста на решението. Искам да попитам: Каква е вашата калкулация едно на
сто? Вие по-добре от мен знаете, че според Кодекса за социалното осигуряване
общинският съветник подлежи на осигуряване като лице, упражняващо трудова
дейност и получаващо доходи от трудова длъжност. В този случай, за да има
основания за осигуряване трябва да са налице и двете условия – упражняване на
трудова дейност на избрана длъжност и получаването на доходи за тази дейност.
Защото това, все пак, е работа, поне според Закона за местното самоуправление и
местната администрация. Тази работа изисква сериозен брой работни часове на
месечна база.
Конкретно за задълженията на г-н председателя. Те не се фокусират само върху
свикване на сесии и комисии. Тези четири часа, за които вие говорите, отново не
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отговарят на истината. Той трябва да изгражда и прилага политика за ефикасно
управление, да преглежда огромен обем от документация, да следи и да ръководи един
обществен орган, който сам по себе си е коректив на общинска администрация, както
и на г-н кмета. За това считам, че вашето предложение за изменение в чл.15, ал.2 е
нереално и дори неразумно. Съгласете се, че липсва компенсация или финансово
стимулиране. Как можем да очакваме в общинските съвети да влизат
професионалисти, експерти и хора, които могат и знаят. За съжаление такива са
правилата на пазарната икономика и аз мисля, че не е нито времето, нито мястото да се
правим на по-големи светци от папата. За да се впиша в петте минути, които ми се
полагат според член 71 от правилника, ми се иска да кажа две думи за обществения
посредник. Направих си труда и разбрах, че такъв местен посредник има в големите
областни градове – София, Бургас, Варна, Стара Загора, Пловдив, Шумен. Ние разбира
се, не можем да се сравняваме с тях, макар че няма да е никак лошо. Но аз считам, че
всеки един от нас в качеството си на общински съветник е и общински посредник,
защото всички ние сме част от община Провадия. Дали ще сме в магазина, в аптеката,
в училище, в парка, в града, по селата ние се явяваме живата и пряката връзка на
обществото с общинска администрация. Всеки един проблем, който имат гражданите
могат да ни кажат по всяко време. Ние сме достатъчно разпознаваеми. Затова аз мисля,
че в този общински съвет има двадесет и един обществени посредници и на нас не ни
е необходима отделна длъжност така наречената омбудсман.
Накрая ми позволете да припомня и част от клетвата, която и днес г-н Габровски
положи, част от текста на клетвата: Със всичките си действия ние се ръководим от
интересите на гражданите от община Провадия и сме длъжни да работим за
благоденствието на тази община. Повтарям, да работим. Разбира се всеки труд се
заплаща. Нали така? Ето защо, аз искам да призова моите колеги, от групата на БСП в
този Общински съвет, да не подкрепят вашата докладна записка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Искрено ме развеселихте с този доклад. Имах чувството, че съм на симпозиум на
БКП. Извинявам се БСП, казах. Да, плащат се осигуровки, когато има възнаграждения.
Когато не се изплаща възнаграждение, осигуровки не се дължат. Възнагражденията,
които сме предложили са напълно съизмерими с възнагражденията, които се вземат в
община Провадия. В община Провадия 80 или 90% от хората работят на минимална
работна заплата. Знаете ли колко е тя? От първи стана 420 лв. Чисто знаете ли колко
взимат за осем часов положен труд? Няма да коментираме, че работят извънредно,
което не се заплаща. Това е при частника. Чисто 300 лв. за осем часа работен труд. Ние
предлагаме петстотин лева за четири часа положен труд. Петстотин лева на вас малко
ли ви се струва? По тази логика дайте да ги направим пет хиляди лева. Какъв е
проблемът? Понеже ние сме нещо повече отколкото гражданите. Те да вземат
минималната, а ние ще вземаме по пет хиляди лева, понеже сме голямата работа.
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Възнагражденията са определени в докладната. Това, че говоря в суми е поразбираемо. Възнагражденията са изчислени в проценти. Това, че сме посочили един
процент за общинските съветници за участие в различните комисии, така да кажа,
направили сме го с цел да спазим закона. Понеже закона казва до еди-колко си
процента, до еди-колко си. Не можем да кажем нула възнаграждение. Това е направено
с цел да се спази закона. Това, как ще гласуват общинските съветници от БСП, вие си
знаете. Аз ви призовавам да подкрепите докладната. Триста лева за два часа положен
труд са напълно съизмеримо възнаграждение, като имаме предвид ситуацията в
държавата и в общината. Хиляда и двеста лева, ако работи на осем часа. За какво
говорим? Мислите ли, че зам.-председателите могат да полагат всеки ден труд?
Мислите ли, че г-жа? Как се казваше на инспектората? Г-жа Генова ще разписва на г-н
Михалев отпуска всеки ден по два часа. Мислите ли? Надали. Моля? А тогава как ще
си взема възнаграждението, когато г-н Михалев? От осем до десет вечерта ли ще е
работното време? Благодаря.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми граждани на град Провадия,
Според мен, надявам се и според всички Вас, всяка постъпила докладна записка
трябва да бъде разглеждана добронамерено и като се търси рационалното в нея.
Според мен, в тази докладна записка, която са внесли колегите - Лидия Димитрова и
Ивайло Илиев, има според мен, както каза и Парушев, два аспекта. Единият аспект е
за морала. Другият аспект е добронамерено желание за промяна на реалността. Искам
да разгледам първо добронамереното желание за промяна на реалността. Обществен
посредник. Реалността за момента е един приет закон,може би фиксиран в
конституцията. Гласуван закон, който казва, доколкото съм се ориентирал за това
време от живота си, както се казва, кметът и общинската администрация притежават
изпълнителната власт. Функцията на общинския съвет е да контролира общинската
власт, като задава правилата, по които ще функционира обществото. Нали така? За да
контролира общинския съвет кмета двадесет и един общински съветници биват
избирани в един специален ден на избори. Като в този специален ден двадесет и един
човека поемат моралната отговорност за управление четири години. Двадесет и един
човека, както каза колежката, се движат непрекъснато в този град, за разлика от мен да
кажем. Движат се непрекъснато в този град и, ако те са заслужили авторитета да бъдат
такива, могат да изпълняват ролята именно на обществени посредници, защото за
разлика от тях кмета ходи всеки ден на работа, като изключим почивните дни, има
гласувана една твърда заплата, носи по-друга отговорност. Не виждам защо трябва да
назначим, да създадем друга институция. Ние не сме държавата, не сме голям областен
град, та дори и за там не ми е особено ясно, каква работа върши. Да създадем ние една
друга институция и да кажем ние двадесет и един човека, аз за себе си не съм съгласен,
че съм дошъл в тази институция, наречена общински съвет, за да стоя там и да
получавам заплата, която коментираме. Дали ще е седемдесет процента, дали ще е
десет, дали ще е петдесет, дали ще е както предлага г-н Парушев. Според мен, ако не
вършим никаква работа, би трябвало да си гласуваме нула процента заплата. Да
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създадем обществен посредник, да си отидем и обществения посредник да дойде и да
застане тук.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Лидия Николаева Димитрова иска да вземе думата.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Тъй като виждам, че по-голямата част не са съгласни с докладната, аз ще уважа,
разбира се, мнението на всички. Това е наше предложение. Дали е популизъм, дали,
всякак може да се тълкува. Ние ще си докажем, че не желаем да вземаме
възнаграждения и да не се приеме, ние ще си ги даряваме, има начин. Но тъй като
говорихме за закона и за реда за заплащането, на мен ми е много интересно, в момента
ще бъде реторичен въпрос, за който ще дам отговор след няколко месеца. Колко
човека спазват правилника и закона за местната администрация и в този момент са с
неплатен отпуск - работещите? Дано не прозвучи пак като лично отношение, защото
всичко, което казвам като факти излиза, че е лично отношение, но в предния общински
съвет практиката го показа, че това се случва - колко хора могат да си го позволят?
Разбира се, всеки може да е близък с работодателя си да прескочи наблизо, да участва
в сесиите и в комисиите, и да получава двойното възнаграждение, което за мен е
абсолютно неправилно.
За обществения посредник, явно там не толкова добре се разбира какъв е
смисъла му, защото той защитава интересите на гражданите във всяко едно отношение
и невярвам някой да тръгне – да вземе жалбата на някой гражданин, да тръгне при
администрацията, да съдейства и от стая в стая да се получи това, което трябва.
Съвсем друга е ролята на посредника, съвсем друга е ролята на общинския съветник.
Благодаря. Пак казвам. След време ще получим отговор за това колко човека в
момента спазват да са в неплатен отпуск, за да покажем на гражданите действително.
Правилно е, всеки има право на възнаграждение. Въпросът е тези възнаграждения от
днешния ден да се са от две места. Благодаря.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илиев,
Как ви е прозвучал моят тон, така чисто етично и кавалерски е да го запазите за
вас, някак си, все пак сме големи хора. Нека да престанем да изразяваме личните си
мнения пред микрофон, особено, когато се касае за друг човек.
Искам само едно изречение да кажа. Ние в момента слагаме каруцата пред коня.
Аз с това започнах. Ние избрахме комисия. Тази комисия, доколкото знам, има още
едно заседание до края на месеца. Вие предлагате промяна, която да се внесе в
правилника за работа на общински съвет. Тази комисия е отворена, винаги сте добре
дошли. Можете да внесете своите промени и съответно там да решите. Ако държите на
микрофон, това е вече друга тема.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Поднасям извиненията си. Приемам упреците, но просто наистина
чистосърдечно бях искрено развеселен, относно доклада. Сега, относно тази комисия.
Спомняте си много добре. Можете да прочетете протокола от предното заседание,
когато се избираха комисиите и имаше предложение да вляза в тази комисия, вкупом
всички, групата на БСП, гласуваха против. Защо не ме допуснахте в тази комисия след
като искахте да внасям там някакви предложения? Секунда, довършвам. Дали ще
внеса в комисията предложение и предложението ще бъде отхвърлено, забутано,
невключено в правилника или ще го предложа тук и ще го гласуваме. Не мисля ,че
има разлика. Разликата е тази, че тук реално ще влезе предложението, както и в
момента се обсъжда, ще се обсъди и ще има резултат, който е видно вече какъв ще е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте. След това и аз ще взема становище.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Извинявам се, че пак вземам думата. Забравих да спомена нещо, но г-н Илиев
ме посети, като описа как му е била отнета възможността да участва в тази комисия.
Като говорих преди малко за добронамереност и желание за промяна на реалностите,
имах предвид следното: Искаме, до преди пет месеца това за обществен посредник ми
звучеше много добре. Така, обаче като се наложи да чета ето това, за което говорих за
правила за функциониране на обществото там пише „Всеки гражданин има право да
присъства и има право на съвещателен глас по времето на комисията.” Във всяка една
сесия последната точка е доколкото си спомням – Изказвания и питания на граждани.
Не съм съгласен с г-жа Лидия Димитрова, като казва, че общинския съветник няма да
тръгне с една молба на гражданин от кабинет на кабинет. Като се е хващал да е
мислил. За какво иначе? Та, за това, което говорих. Гражданите не си дават труда да
прочетат нищо или по-голямата част от тях. Да не изключваме сто процента, защото
има и такива, които четат. Гражданинът няма желание да участва в това, което му е
дадено, като възможност да участва в управлението на общината и на държавата. Няма
желание. В залата надали има, освен г-н Милчев, който виждам в момента някой друг
гражданин извън нас, който по една или друга причина сме задължени да бъдем. Няма
такова желание и ние ще му създадем обществен посредник. И ти казваш, извинявай,
вие казвате - беше ми отнета възможността на сесията. Ето дори в нашето. Не на
сесията, а в комисията. Дори в нашето съзнание още стои положението: те там - кмет,
общински съветници, общински съвет. Когато се събуди този народ, да дойде тук в
залата и да каже –„Две хиляди лева ли? Двеста лева. Тук това не приемате. Ние
държим на него.” Нещата ще се решават много по-лесно, но за тази цел трябва да
прочете и да пожелае, да се събуди и да действа. Не да му създаваме обществен
посредник.”
Изказване на Димо Димов
„Всички сме съгласни, че има икономическа логика. Никой не отива на поскъпото. Всеки избира по-евтиното. Никой не отива, за да даде пари. Всеки отива да
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работи – да вземе някакви пари. След това, като той е взел някакво възнаграждение,
той решава какво да прави с това възнаграждение. Той решава дали е компенсиран
повече от работата, която е свършил и после може да се включи, има много
благотворителни организации. Г-н Илиев беше част от такава. Включва се и участва в
един такъв процес, където трябват парите. Преценява къде има нужда от тези пари.
Просто това е икономическата логика. Няма как някой да работи без да бъде
компенсиран. Компенсацията трябва да реши какво да я направи. Смятам, че ако шест
и осемдесет е един процент от средната брутна работна заплата, е прекалено малко за
работата, която ще се върши тук. Чак толкова малко работа не се върши. Благодаря.”
Изказване на Иво Гочев
„Г-н председател,
Уважаеми колеги,
По отношение на изказването на г-жа Димитрова за отпуските. Това си е
мислене чисто чиновническо, на един чиновник. Тя си е стояла вкъщи до девет без
двадесет, идва в девет и сега ще си отиде вкъщи. Само че някои не сме чиновници. Аз
сутринта в седем часа съм отишъл в болницата. Девет без двадесет съм тръгнал оттам
и оттук пак ще се върна в болницата и докато не обслужа. Болните не могат да ме
чакат да ми свърши отпуската. Аз съм един единствен рентгенолог в общинска
болница Провадия. Мога да стоя и до пет и до шест. Четири скенера ме чакат горе. Аз
няма как да изляза отпуск, защото изляза ли отпуска - болницата трябва да излезе
отпуска цялата. Без мен няма как да влезе един пациент там. Сутринта съм работил,
лаборанта стои, продължава да прави снимки. Аз оттук трябва да се кача обратно горе,
изобщо докато не свърша работата няма прибиране вкъщи. Може да стане пет, шест,
седем, осем. Не, искам да кажа, че нещата не стоят така. Това е типично чиновническо
разсъждение. Един ден съм отпуска и утре ще ти свърша работата, но при нас не може
да е утре. Утре вече е късно. Няма как да стане. И с тези отпуски. Има някои си
ползват платените отпуски. Ето например на мен отпуската ми е четиридесет и четири
дни. Аз доброволно съм се отказал от отпуската с декларация пред работодателя си и
съм поискал двадесет и пет дни отпуска. Не мога да я ползвам. Аз не мога да ползвам и
тези двадесет и пет дни. Пускам ги да си вървят и си ходя на работа. В момента съм
отпуска. Цяла седмица съм отпуска и всеки ден ходя на работа. Няма кой да върши
работата. Аз официално пред Здравната каса във Варна от 2000 г. нямам нито един ден
ползван отпуск. Нито платена, нито болнични. Нищо нямам, затова се отказах и от
отпуската си, защото не ми трябва. Аз не мога да я ползвам. Не ходя. Как да отида?
Кога да отида? Ще отида събота и неделя, ако моята колежка Георгиева ме смени
разположението, иначе не мога да отида. Никъде не мога да отида. И с отпуските. Има
хора, които си ползват платени отпуски. Има хора, които ползват неплатени отпуски.
Плюс това - защо да не се работи извън работно време? На мен приемният ми ден е
след работно време. Кога ще дойдат пациентите, професионално, кога ща дойдат
гражданите при мен? Трябва да излезе отпуска или да излезе, да напусне работа, за да
дойде да се срещне с мен. Аз затова съм го направил от четири до шест, за да може и
след пет часа, след работното време на гражданите аз стоя тук в общината и мога да ви
кажа, в подкрепа на д-р Дамян Неделчев, че това население докато не се събуди – така
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ще сме. Един не е дошъл. Вече стана два месеца. Един не е дошъл да ме види бял ли
съм черен ли съм. Поне дали ходя на работа там. Просто, този народ се е обезверил
тотално. Смята, че нищо не зависи от него и докато не се събуди, и не си поиска
правата. Защото той ни е работодател на нас. Той ни е работодател и на нас, ние сме
на тях, обаче веригата се е прекъснала. Народът се е обезверил, за съжаление, това не
зависи от нас. Това беше по отношение на отпуските. Да, някои може би правят
нарушение. Не знам. Аз съм винаги в нарушение.”
Изказване на Христо Гичев
„Ще бъда максимално кротък, колкото и да е смешно на г-н Илиев. И на теб ли
ти е смешно? Добре, ще се посмеем заедно след сесията, най-вероятно.
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми зам.-кметове
Уважаеми съграждани,
Лично аз разбирам важността на подобна фигура а именно общински общински
омбудсман, но се обръщам към колегите Илиев и Димитрова за да ги информирам, че
назначаването на точно такава фигура е свързано със строго регламентирана от чл. 21
а от ЗМСМА процедура. Трябва да се вземе решение на общинския съвет и да се
изработи правилник за организацията и дейността на общинския омбудсман, като
същевременно с това той трябва да се обезпечи финансово, както и да се промени
структурата на общинска администрация. Към момента в предложението на Илиев и
Димитрова липсва анализ на това-Колко средства биха били спестени при намаляване
на възнаграждението на общинските съветници? Ако те са недостатъчни, откъде биха
се набавили допълнителни финансови средства?
Извън това, в община Провадия е разкрит информационен център, в които
гражданите подават сигнали, жалби и молби, който център през годините се е
доказъл, че това действително е една добра форма и работеща структура за
съблюдаване правата и интереси на гражданите. Разкриването на фигурата на
омбудсман би припокрило дейностите на този център, както и функциите на
секретаря на общината в частност на г-н Денев, тъй като той е новият секретар в
община Провадия, които са уредени в чл.43, ал. 3, т. 5 от ЗМСМА, съгласно който
цитирам дословно: „Секретарят на общината отговаря за работата с молбите, жалбите,
сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица.” Аз лично за себе си
направих справка за това колко сигнала и жалби са подадени в годините назад и мога
да ги цитирам, а те са: за 2008г. – 20бр.; за 2009г. – 80бр.; за 2010г. – 64бр.; за 201г. –
64бр.; 2012г. – 64бр.; за 2013г. – 70бр.; за 2014г. – 48бр. и за 2015г. – 61бр.
Те са от различно естество. Мога да ги цитирам какви са: неправилно поставяне
на кофи за смет. Не, направил съм си труда, искам и Вас да ви запозная. Липса на
капаци на шахти, неправилно поставяне на дърва за огрев, незаконни строежи,
отглеждане на животни, шум от дискотека, жалба срещу съседи, пушене на комини на
съседи. Това са молбите на граждани, сигнали и жалби в този регистър в общинска
администрация Провадия. Всяка жалба е разгледана и е взето адекватно решение.
Затова намирам, че идеята на колегите Илиев и Димитрова е популистка. Може
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би по този начин г-н Илиев поставя началото на предизборната си кампания за
следващите избори. Така си мисля аз. Това е мое мнение. От друга страна, нека
колегите да имат предвид, че част от общинските съветници не практикуват свободни
професии и за да участват ефективно в работата на общинския съвет и в постоянните
комисиите им се налага да ползват неплатен отпуск и полаганият от тях труд, като
общински съветници и голямата отговорност, която са поели би трябвало адекватно и
и справедливо да бъде възнаградено. Ще припомня как колегата Илиев отказа участие
в една от комисиите именно с мотива, че е прекалено ангажиран, да и това ще увреди
неговите лични бизнес интереси. Така ли беше, г-н Илиев, мисля, че беше така? Да.
Това е, което мога да кажа аз по тази докладна. Всеки да гласува както му е удобно.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Трето, последно.
Уважаеми дами и господа,
Тези жалби, които. Ще се спра за секунда само на жалбите, които изброи г-н
Гичев. Това са жалби, които са, които касаят община Провадия за междуличностни
отношения т. е. община Провадия трябва да ги реши. Надали от тези жалби има някоя,
която е срещу община Провадия. Задайте си въпроса – Защо няма никой от
гражданите тук? Преди години, спомнете си, 2005, 2006, 2004, 2007 г. залата се
пълнеше. Защо? Защото идват, казват, отказва им се или не им се свършва работа.
Когато аз отида някъде и два пъти не ми свършат работа, трети път не отивам.
Замислете се. Казах, не се насочвайте към този обществен посредник. Той е
следствие. Ние просто предложихме така и така ще се освободят някакви средства в
случая за обществен посредник. Предвид това, че г-н председателю беше във вашата
предизборна кампания. Ето, добре. Ако толкова държите да няма обществен
посредник ще оттегля предложението за обществен посредник. Дайте да намалим
възнагражденията. Обществения посредник в момента не стои. Той е едно
предложение, което е вследствие от първото. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
“Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Манипулирате. Коя молба или заявление на гражданин е отхвърлена
незаконосъобразно. Вие казахте, идват хора не им се свършва работа. На кои хора не
им е свършена работата? Има запис. Няколко пъти не им се свършва работата и не
идват повече. Има запис. Мерете си приказките, защото общинският съвет е място,
където трябва да се свършат сериозни неща. Личната реклама си я правете на друго
място. А по отношение на работата на администрацията, още веднъж искам да ви
кажа, има административни и технически услуги. Кажете каква работа не е свършена
няколко пъти, както казахте? Какви жалби срещу общината? За какво? Жалба може да
има за несвършена работа.”
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Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, само да кажа, че жалбата срещу общината се подава чрез общината
до компетентния съд. Само това бих искал да кажа за информация на г-н Илиев. Г-н
Николов, заповядайте. Предлагам след това да прекратим дебатите.”
Изказване на Диан Николов
„Чисто технологично на изказванията, които тук бяха направени и становището
на колежката от БСП, която се изказа. Аз оттеглям моите три предложения, като
същите ще ги поставя в комисията, която разглежда правилника да бъдат обсъдени
там , ако оттам излезем с някакво такова становище, тогава ще бъдат тук подложени за
гласуване.”
Изказване на Блага Петрова
„Колеги, обсъждахме бюджета на общината, нямаше такива дебати. Предлагам
да прекратим.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Блага Петрова за прекратяване на дебатите. Общинските
съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“- 2
„против“- 13
„възд.се“- 5
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 2 гласа „за”, 13 -„против” и 5-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 64
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.3, чл.34, ал.1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Не приема проект за изменение в „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“ по докладна записка с вх.№123/11.01.2016 год. със
следното съдържание:
§1.В Чл.5, ал.1, се създава нова т.23 със следния текст: „Общинският съвет
избира обществен посредник като дейността му се урежда с Правилник, приет от
Общински съвет.”
§2.В чл.15, ал.2, текстът „160 часа месечно при пълно работно време” в
изречение първо се заменя с „до 80 часа месечно”, а цифрата „85 %“ в изречение второ
се заменя с „25 %“, като текстът придобива следния вид:
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чл.15, ал.2 „Продължителността на работното време на председателя на
общински съвет е до 80 часа месечно. Размерът на възнаграждението е 25 % от
основното месечно възнаграждение на кмета, като за участие в работата на
заседанията на общинския съвет и неговите комисии няма да получава такова”.
§3. В чл. 16, т.6, текстът „до 54 часа месечно” в изречение първо се заменя с „до
40 часа месечно”, а цифрата „32 %“ в изречение второ се заменя с „15 %“, като текстът
придобива следния вид:
чл.16, т.6 „Продължителността на работното време на заместник-председателят
на общинския съвет е до 40 часа месечно. Размерът на възнаграждението е 15% от
основното месечно възнаграждение на кмета, като за участие в работата на
постоянните комисии и заседания на общинския съвет няма да получава такова.
§4. В чл.20, ал.2, изр.2 изразът „70 на сто от средната брутна работна заплата в
общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие“ се заменя с
„10 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за
съответния месец“ и текстът придобива следния вид:
чл.20, ал.2, изр.2: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник
за един месец не може да надвишава 10 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец.“
§5.В чл.20, ал.3, т.1 изразът „21 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец“ се заменя с „1 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 - 1 на сто от средната брутна работна
заплата на общинска администрация за съответния месец.“
§6.В чл.20, ал.3, т.2 изразът „13 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец“ се заменя с „1 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 съвет-1 на
сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния
месец.“
§7.В чл.20, ал.3, т.3 изразът „8 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец“ се заменя с „1 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 - 1 на сто от средната брутна работна заплата на
общинска администрация за съответния месец.“
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.”
Почивка от 10.55 ч. до 11.10 ч.
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Кворум:18 Общинските съветници Хюсни Осман Адем и Димитър Тунчев
Димитров не присъстват в залата.
Седма точка-Докладни записки
а/№119-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната продажна цена
на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ I - 209 /едно - двеста и девет/, в кв.28 /двадесет и
осем/ по регулационния план на с. Градинарово, Община Провадия с площ от 3200
кв.м. /три хиляди и двеста квадратни метра /, съгласно АОС № 290/ 12.05.1999 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Да, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
“Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Ще мотивирам едновременно двете докладни записки и тази, и следващата. Те
имат еднороден характер. Продажба съответно на имоти в с.Градинарово и в с.Петров
дол. Искам да кажа следното: Процедираме тези докладни записка на базата на заявен
интерес от страна на юридически лица с цел създаване на някаква дейност, което
респективно говори и за заетост в населените места. Имотите повече от петнадесет
години не се ползват от община Провадия, не носят никакви доходи и съобразно
стратегията за управление на общинската собственост и подпомагане на малкия и
среден бизнес въобще, ако го има на нашата територия. Аз съм предложил проектите
за решения съответно на тези докладни записки, а решението е ваше. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Да, г-н Неделчев,
заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Г-н кмет,
Въпросът ми е – Има ли някаква ориентация за какво ще бъдат използвани тези
терени?”
Кворум:20 Общинските съветници Хюсни Осман Адем и Димитър Тунчев
Димитров присъстват в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
“Уважаеми г-н Неделчев,
Уважаеми общински съветници,
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В деловодството на общината има внесена молба. Ориентация има, но няма как
да коментираме, защото не е ясно дали заявилия желанието да закупи съответния
терен ще го спечели на търг. Проектът за решение е за провеждане на търг и съответно
съществува и риск да го закупи някой друг и с друга цел – или за жилищно
строителство, или за търговия с имоти. Всичко е възможно. В момента няма как да
коментираме предмета на молбата. Благодаря.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Аз също имам питане. Говоря директно за двете докладни. Реална ли е цената, на
която ще се продадат? Т.е. идва около два лева два и петнадесет, два и двадесет за
единия на квадрат за урегулиран имот – дворно място. 3 200 кв.м. в с.Градинарово за
6 752 лв., а другия е в с.Петров дол за 3 640 кв.м. двор за 7824 лв. Доколкото разбрах
двата двора са на бивши училища. Реална ли е цената два лева на квадрат? Стана
въпрос по време на комисиите, че цената на имоти, които са регулирани в населените
места е около пет лева. В момента дори под половината се предлага цена. Питането ми
беше - дали е реална тази цена? Към общинската администрация.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
“Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми общински съветници,
Реалната цена ще стане известна на търга. Ако има интерес, мястото, ако е
атрактивно сигурно ще е по-голяма. Ще има наддаване. Ако няма интерес на двата
търга, никой няма да дойде и ще се наложи общинския съвет да намалява цената. Тук
има предложена пазарна стойност на база оценка от лицензиран оценител. Ако сте
присъствали на търгове, например за земя под аренда, които общината прави, има
атрактивни парцели, на които цената достига шестдесет, седемдесет лева на декар.
Има и такива, които остават на първоначална. Има и такива, на които никой не се
явява. Реалната цена е ясна след сделката или след провеждането на търга. Всичко
останало е желание. Това е моя отговор.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Въпросът ми беше в насока на всяка цена ли е необходимо да продадем този
имот? В смисъл без пари да го подарим на някой. Това ми беше въпроса. Колко? Поне
от изказването разбирам, че ако не се явят на два търга последователни ще трябва да
намаляваме цената. Ще го подаряваме ли имота? Възниква въпросът. Защо ще го
продаваме? Само и само да го продадем без пари. Това исках да запитам.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
“Ако смятате г-н Илиев, че цената е толкова ниска ще се явите, ще го купите и
ще спечелите като го продадете на по-висока цена. Коментари от този характер аз няма
как да приема. При нас има желание от човек, който е решил да прави някакъв бизнес.
Той ще заложи имущество. Ще изтегли кредит. Ще създаде поминък. Доколко е реална
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цената? Пак казвам, ще се определи след провеждането или не на тръжната процедура.
Разбира се, че не е необходимо на всяка цена да се продава. Петнадесет години
общината не го е предлагала този имот за продажба, но в момента има заявен интерес.
Този интерес е в интерес и на обществото, защото кандидатът, който е проявил
интереса, иска да създаде работни места. Градинарово знаете какво село е. В Петров
дол е малко по-добре от гледна точка на безработицата. В Градинарово е много тежка
ситуацията. Законът за насърчаване на инвестициите, ако сте го чел, знаете, че има
определен вид инвестиции, където държавата и общината могат да подарят терен за
зелена инвестиция. Важна е гледната точка. Важен е интересът на обществото.
Благодаря.”
Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми колеги,
Аз по време на комисията изразих едно мое становище, относно този тип
докладни. Аз ще подкрепя докладната. Както виждам и нашата група ще подкрепи
тази докладна. Но просто ще апелирам към общинска администрация и към вносителя
за в бъдеще, когато по причина да се внесе докладна за продажба на общински имот с
явни инвестиционни намерения за създаване на работна ръка, нека това да бъде с
отстъпено право на строеж или по линия на някакво частно-обществено партньорство.
Казвам това с пълното съзнание в този аспект, че кметът тогава обясни, че дори да има
отстъпено право на строеж, това не гарантира изграждането на този обект и тази
дейност, която ще ангажира работни места, защото например след петата година се
налага да се водят дела и други подобни неща. Това го съзнавам, но да съпоставим
двата варианта. В единият случай при продаване абсолютно не се гарантира нищо.
Въпросното лице идва и казва „Имам намерение да купя този имот. Ще правя това,
това. Ще ангажирам толкова работна ръка.” А просто иска да го купи, да вложи там
едни минимални средства, да си го държи за години, да си стои там без да го ползва и
евентуално в по-добри времена да го продаде с цел реализиране на някаква печалба.
Това е единият вариант. За да бъдем наистина, когато демонстрираме, казваме това се
продава със цел инвестиционни намерения, създаване на работни места и наистина
мястото е апетитно и виждаме, че това се цели, тогава това да бъде по тези два начина.
Когато има наистина места съвсем пустеещи, никакъв интерес към тях, носят някакви
негативи. Да, казваме, просто общината иска да се отърве от този имот, защото към
него няма никакъв апетит. Той носи само негативи. Това е моята препоръка за в
бъдеще. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища има ли? Очевидно не. Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 65
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №290 от 12.05.1999 г., вписан под
№1004, том III, дело №496/11.04.2002 г., в Служба по вписванията към Агенция по
вписванията при Районен съд Провадия, намиращ се в село Градинарово, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ от 3200 кв.м. /три хиляди и
двеста квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ I - 209 /
едно - двеста и девет/, в кв. 28 /двадесет и осем/ по плана на с.Градинарово, при
граници и съседи: улица, улица, УПИ II - 213, УПИ XIII -211, УПИ XV - 210.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 6 752 лв. /шест
хиляди седемстотин петдесет и два лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
б/№120-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната продажна цена
на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ II-146 /две -планоснимачен номер сто четиридесет
и шест/, в кв.57 /петдесет и седем/ по РП на с.Петров дол, Община Провадия с площ
3640 кв.м, /три хиляди шестстотин и четиридесет квадратни метра/, по АОС №304 от
01.06.1999 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 66
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
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1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС № 304 от 01.06.1999 г ., вписан под
№68, том III, вписан на 11.04.2002 г., в Служба по вписванията към Агенция
вписвания при Pайонен съд Провадия, находящ се в село Петров дол, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ 3640 кв. м. /три хиляди
шестстотин и четиридесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ II-146 /две -планоснимачен номер сто четиридесет и шест/, в кв.57 /петдесет и
седем/ по плана на с.Петров дол, при граници и съседи: улица, УПИ І-147, Пл.147,
УПИ IV-144.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 7824,00 /седем
хиляди осемстотин двадесет и четири / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
в/№124-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на постоянна комисия за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Кворум: 19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум: 20 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства в
залата.
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 67
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 Марин Иванов Маринов от с.Комарево се отпуска парична помощ
в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Юлия Маринова Любенова от с.Бозвелийско, ул.Четиридесет и
девета №8 се отпуска парична помощ в размер на 15.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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1.3.На лицето Георги Георгиев Георгиев от гр.Провадия, кв.Север, бл.12, ет.1,
ап.12 се отпуска парична помощ в размер на 80.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Али Мехмедов Ахмедов от гр.Провадия, ул.Кривненско шосе №42
се отпуска иарична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Янко Георгиев Демиров от гр.Провадия, ул.Овеч №20, ет.1 се
отпуска парична помощ в размер на 400.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Ридван Ибрямов Салиев от гр.Провадия, ул.Желез Йорданов № 81
се отпуска парична помощ в размер на 250.00 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 №33-657/28.05.2014 г.
на следните лица:
2.1.На лицето Андрей Шидеров Маринов от с.Блъсково, ул.Четвърта №14 не се
отпуска парична помощ. Представена е фактура за потребителска такса и касови
бележки за лекарства.
2.2.На лицето Мария Янчева Куртева от гр.Провадия, ул.Алеко Константинов
№8 не се отпуска парична помощ. Не е представена епикриза. Приложените фактури
са за 2014 г.
2.3.На лицето Мария Ангелова Станчева от с.Градинарово не се отпуска нарична
помощ. Не е налице здравословен инцидент и няма приложени разходооправдателни
документи.
2.4.На лицето Фатма Мехмед Исмаилова от с.Бозвелийско, ул.Пета №13А не се
отпуска парична помощ. Представена е фактура за избор на екип.
2.5.На лицето Виолета Андреева Иванова от гр.Провадия, ул.Желез Йорданов №
97 не се отпуска парична помощ. Не е налице здравословен инцидент. Представен е
талон за избор на екип.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
г/№135-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на постоянна комисия за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно промяна на правилата за отпускане на помощи
на граждани от община Провадия с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №4 – 68
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия изменя решение №19-357/28.03.2013 год.,
както следва:
1.В т.1 от Приложение №1 към решението числото „5” се заменя с числото „25”
и текстът придобива следния смисъл:
„Молбите на гражданите с неотложни нужди за отпускане на еднократна помощ
от Община Провадия да се подават до Председателя на Общинския съвет в
Канцеларията на ОбС - гр.Провадия до 25 число на месеца.”
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
д/№139-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно попълване състава на постоянни комисии на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Като вносител на докладната записка ще направя допълнение в точка 10 от
проекта за решение. Предлагам да се запише в точка 10 името на общинския съветник
Георги Атанасов Габровски, тъй като той трябва да участва в тази комисия. Колежката
Лидия Димитрова е вписана вече в тази комисия.
Колеги, давам думата за предложения за попълване състава на постоянна
комисия за икономическо развитие на общината и общинска собственост. За ваша
информация има две свободни места. Да,заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, предлагам да попълним състава на постоянна комисия за икономическо
развитие на общината и общинска собственост Лидия Николаева Димитрова.
Изказване на Димо Димов
„Предлагам за член на тази комисия Георги Атанасов Габровски.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги предлагам да гласуваме анблок. Само за тази комисия. Попълваме в
момента постоянна комисия за икономическо развитие на общината и общинска
собственост. Гласуваме предложенията.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложенията
общинските съветници Лидия Николаева Димитрова и Георги Атанасов Габровски да
бъдат избрани за членове на постоянна комисия за икономическо развитие на
общината и общинска собственост. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам думата за предложения за член на постоянна комисия по
национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и
проекти. Едно свободно място за ваша информация има. Г-н Парушев.”
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Изказване на Диан Парушев
„За член на тази комисия предлагам г-н Габровски”.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Не. Подлагам на гласуване.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
общинския съветник Георги Атанасов Габровски да бъде избран за член на постоянна
комисия по национално и европейско финансиране – оперативни програми,
структурни фондове и проекти. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 19
гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам думата за предложения за член на постоянна комисия за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди. Едно
свободно място.”
Изказване на Димо Димов
„Предлагам за член на тази комисия Георги Атанасов Габровски.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Не. Подлагам на гласуване предложението.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
общинския съветник Георги Атанасов Габровски да бъде избран за член на постоянна
комисия за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни
нужди. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 1„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение. “
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 – 69
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Освобождава Иво Райчов Гочев от състава на постоянна комисия за
икономическо развитие на общината и общинска собственост, създадена с решение
№2-9/26.11.2015 г.
2.Освобождава Наталина Младенова Златева от състава на постоянна комисия по
национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и
проекти, създадена с решение №2-10/26.11.2015 г.
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3.Освобождава Дияна Стоянова Агностева от състава на постоянна комисия за
икономическо развитие на общината и общинска собственост, създадена с решение
№2-9/26.11.2015 г.
4.Освобождава Дияна Стоянова Агностева от състава на постоянна комисия за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди, създадена
с решение №2-30/ 26.11.2015 г.
5.Заличава Дияна Стоянова Агностева от списъка общински съветници за
включване в комисиите при провеждането на търгове и/или конкурси с предмет
управление и/или разпореждане с общинско имущество, решение №3-46/21.12.2015 г.
6.Избира Георги Атанасов Габровски за член на постоянна комисия за
икономическо развитие на общината и общинска собственост, създадена с решение
№2-9/26.11.2015 г.
7.Избира Георги Атанасов Габровски за член на постоянна комисия по
национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и
проекти, създадена с решение №2-10/26.11.2015 г.
8.Избира Лидия Николаева Димитрова за член на постоянна комисия за
икономическо развитие на общината и общинска собственост, създадена с решение
№2-9/26.11.2015 г.
9.Избира Георги Атанасов Габровски за член на постоянна комисия за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди, създадена
с решение №2-30/26.11.2015 г.
10.Вписва Георги Атанасов Габровски в списъка общински съветници за
включване в комисиите при провеждането на търгове и/или конкурси с предмет
управление и/или разпореждане с общинско имущество, създадена с решение №346/21.12.2015 г.
Осма точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има ли питания на общински съветници? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Въпросът ми е продиктуван от един жител на град Провадия, който има имот в
село Овчага. Въпросът ми е – Почистването на улиците от снега дали е по преценка на
председателя на кооперацията или е по заявка от страна на кмета на селото?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Община Провадия има сключен договор за почистване на четвъртокласната
пътна мрежа, както и улиците на населените места, като съответно се спазват
приоритети. Първо се почиства общинската пътна мрежа. После основните улици в
населените места и едва тогава по нашия договор се влиза да се чистят малки улички.
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Арендаторите, земеделските производители и кооперациите в много от случаите
помагат на общината. Да не кажа, 90% от случаите те помагат и на община Провадия,
и на кметовете на кметства, както и на кметските наместници, без да имат такова
задължение. Да, спонсорират. Аз не мога да упрекна никой земеделски производител,
кооперация или арендатор. А по отношение на договорите, които имаме. Редът е този,
който ви казах. Ако както днес се налага, в Неново има погребение, има трактор и
почиства до гробищата специално. Същото се отнася за болен, за ученически или
някакъв друг автобус, който е закъсал, за хемодиализата, но редът е такъв. Благодаря.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Питането ми е към общинска администрация. На предходната сесия си спомняте,
че гласувахте. Казвам гласувахте, защото аз гласувах против едно споразумение за
прихващане на средства от спортен клуб. Тогава ви обясних, че няма на какво
основание да гласуваме това споразумение, защото не знаем за какво става въпрос. И
се оказа, че поне за себе си смятам, че съм бил прав. Направих си труда и отидох, и
взех договора за 2012 год. за този спортен клуб, за който гласувахме това
споразумение за възстановяване на средства, поради нарушаване на клаузите на
договора. Първо, питането ми е към общинска администрация. Умишлено ли бяхме
въведени в заблуждение? Чл.9 на този договор от 23.03.2012 год. гласи ”При
неспазването на клаузите на настоящия договор спортния клуб се задължава да
възстанови сумата 12 500 лв. по сметка на община Провадия.” Какво правим?
Установено е нарушение. Не от общината. Там няма да коментирам. Установява го
държавен финансов контрол. После ни се пробутва едно споразумение за 7 000 лв., а
се оказва, че по договор спортния клуб. Далеч съм от мисълта дали е този спортен
клуб, защото разбрах, че и другите са по този начин. По принцип трябва да се спазват
нормативните документи, закони и т.н. Не ги ли спазваме оправия няма. Ето в
момента аз се чувствам. Как да кажа. Да не казвам голяма дума – въведен в
заблуждение умишлено. Ето го договора пред всички. Мога, премахнати са подписите
единствено.Вторият ми въпрос е - Връчен ли е този прословут одитен доклад?
Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Одитният доклад не е връчен все още. Предложението беше от спортния клуб да
върне тези средства на база на връчен на него одитен доклад и като такова
предложение аз го приех. Сега, като ви слушам, вие четете договора и аз няма да
коментирам как го четете, но ще ви кажа – при пълно неизпълнение на целия договор
тогава се възстановяват средствата, на всички клаузи от договора. Когато има
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частично неизпълнение на договора се възстановява тази част, която изразходвана не
по предназначение. Да го кажа по този начин.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Повтарям чл.9 от договора „При неспазването на клаузите на настоящия
договор спортния клуб се задължава да възстанови сумата 12 500 лв. по сметка на
община Провадия.” Няма значение коя клауза е нарушена.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, аз смятам, че четете само точка от договора. Мисля, че всички
трябва да бъдат запознати с този договор и тогава да се вземе някакво становище по
така направеното ви предложение.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Според мен, г-н Илиев е прав, ако пишеше „При неспазване на клауза от
договора се възстановява цялата сума.” Когато е записано на клаузите, значи при
неспазване на сто процентовия договор.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да не тълкуваме договора и да правим излишен дебат. Други питания на
общински съветници има ли? Преминаваме към девета точка от дневния ред.”
Девета точка-Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Милчев, заповядайте. Да, искахте да се изкажете, предполагам, защото си
вдигнахте ръката. В тази точка можете да се изкажете.”
Изказване на Петър Милчев
„Искам да се върна малко по-назад. От приключването на миналия мандат,
когато се правеше отчета, точно тук от кмета на общината, предишния и сегашния –
г-н Филев и председателя на ОбС г-н Денев, такива хубави неща се казаха накрая.
Всичко е било много добре, както се казва по мед и масло. Разбирателство между
общинския съвет и общинската администрация и е всичко чудесно. Да, ама не. Защото
общинския съвет има две задължения да приема бюджета, да го контролира бюджета
как се изразходва. Когато не се изразходва правомерно започвам тук, защото Илиев
темата я започна, трябва да се санкционират. Не може сега Филев да прави едни
добавки на това, като рисунките, ако има пълно неизползване на средства
неправомерно. Не е така. Не може. Не може да се тълкува така, когато е написано
съвсем по друг начин, обаче доклада вие не сте го получили и не сте го чели. Става
въпрос за доклада на финансовата инспекция, не на Емил, а Емил много добре ги е
казал нещата. Аз също имам от 2012 и 2013 г. Чел съм ги много пъти. Консултирал съм
се за тези неща. Проверявал съм ги тези неща. Не става въпрос за това - колко пари
някой евентуално, не казвам присвоил неправомерно. Ако искате намерете още един
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специалист, направете една ревизия. Накарайте тези двете клуба да си донесат
отчетните документи, които без някой да е попълнил и са приемани. Второстепенните
разпоредители на общината се знае кои са. Те са назначени, най-вероятно, със заповед
или с длъжностна характеристика. При тях има същото. Как може да приемаш
документи, които на половина са представени само? Даже някои не може да разбереш
за какво са. Когато казах за миналия мандат, общинския съвет е приел точно тези
неща, за които се говори сега. Всичко тип топ. Няма нито една забележка при
приемането на финансови забележки, нарушения, малки грешки и т.н. Всичко е супер.
Вярно, че са се разбирали добре. Имам чувството и усещането, че вие сега пак, новия
общински съвет с някои нови хора тук, пак започвате да тренирате една хватка от
борбата партер. Нали знаете какво представлява партер? Пак ще започнете на
протоколите да имате двадесет гласа „за”, двадесет и един „за”. Някой, ако е болен да
отсъства от това. Няма динамика тук. Бях в една от комисиите - финансовата.
Основната комисия, която държи общината, всяка една община, беше толкова вяло,
толкова, как да ви кажа, отчайващо, като слушаш. При запитване, председателят, той е
тук мисля, ако не е излязла – „Много бързо свършвате?” Ами каза - „Ние сме много
оправни, гледаме бързо”. Тя чете докладната. Филев й обяснява. От другата страна „за”, „за”, „за”. И точно за това са ви задали толкова въпроси това, което Бисер Денев
го каза - Денев им чете нещо там. Ставаше въпрос за хората, които слушат. Те му
гласуват и маршируват напред. Нещо такова каза. Сега още не сте тръгнали да
марширувате, ама може и да тръгнете да марширувате, защото много добра тактика ви
избира тренера. Става въпрос за кмета. Аз говоря за общинския съвет. Ще ви увеличат
нали заплащането, вие ще бъдете пак със същите цифри. Както виждате, като влизате
още вътре и ще започнете да гласувате. Да вдигате за някои неща. Не може в цялата
страна да няма пари, държавата, знаете го. Цялата страна всички да си намаляват
възнагражденията, а вие да искате да не е на това положение, а да искате все повечко и
повечко. Защо е така, когато тук няма нито един беден човек в това. Всички работите.
Да сте живи и здрави. Може ли чак толкова? Някои по-млади хора вкарайте поне те ще
слушат и ще се понаучават. Вие не може да бъдете през цялото време. Нали има
правилник тук накрая, който трябва да говори.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Милчев, само да ви напомня, че общинския съветник е избираема
длъжност.”
Изказване на Петър Милчев
„Свършвам. Само искам да предложа на г-н Филев, на общинското ръководство,
на общинския съвет на ръководството. През 1965 година имаше един исторически
пленум, който го е учил на ЦКФК - Да изкореним недъзите на българския футбол. От
тогава досега все го изкореняваме и вижте футбола докъде стигна. Погледнете „А”
група и другите национални. Като чета тази наредба, не е сега момента, предлагам съберете, предложете, извикайте граждани, извикайте учители, които са били по това,
които имат опит, вземете и направете нещо като пресконференция, както ги правят
вече в много градове. Вижда се, че има клубове, които законът разрешава да правят
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обединение. Обединен спортен клуб под едно. Ако гледате предаването за Барса, там
ги има тези неща. За да може футболът да го съберете на едно място, в един клуб и да
може да бъде лесно контролиран, да не правят излишни разходи за транспорт, за съдии
и всички други. Това е едно мое мнение, ако искате го вземете, ако искате недейте.
Знам, че някой ще каже – „Ама те не искат”. Като не искат, има начин как да се спрат.
Както тръгнаха към Германия мигранти, сега ще тръгнат да правят клубове десетки,
сигурно. Ще им бъде много лесно. Извинявайте за всичко това, ако съм обидил някой,
но когато дойде още един като мен. Този журналист да не сте го наказали, който
стоеше най-отзад, няма го? Как се казваше той? Журналистът на последния ред.
Благодаря ви много. Ако има въпроси, тук съм.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове,
Мисля, че не им е отнето правото на гражданите. Нали така? По принцип.
Присъствах на комисията за изработка на правилник за работата на общинския съвет.
Там след като се проведе спор, дали да се сложи лимит на едно изказване, се прие да
не се поставя такъв лимит. Мисля, че изказванията на г-н Милчев ми дават основания
да предложа общинските съветници да поемат отговорността си и да сложат лимит.
Предлагам пет минути за изказване на един гражданин на сесия. Защото другия
вариант, ако мълчим чинно, както се полага на годините на г-н Милчев, а има още
петнадесет граждани, за тях ще останат по минутка например. Засичах колко време
говори г-н Милчев, моите уважения. Трябва да дадем възможност според правилника
и други граждани да говорят. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли? Няма. Поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседание на Общинския
съвет Провадия в 12.00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :

…………………… Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №126
решение №4-59
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №125
решение №4-63
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №123
решение №4-64
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №119
решение №4-65
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №120
решение №4-66
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №124
решение №4-67
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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