ПРОТОКОЛ №6
Днес, 30.03.2016 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:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димо Владимиров Димов
7. Димитър Тунчев Димитров
8. Елина Георгиева Димитрова
9. Ивайло Илиев Илиев
10. Иво Райчов Гочев
11. Йордан Иванов Михалев
12. Капка Ангелова Радева
13. Кръстю Василев Кръстев
14. Лидия Николаева Димитрова
15. Милена Иванова Драгнева
16. Наталина Младенова Златева
17. Стоян Добрев Гигов
18. Христо Драгомиров Гичев
19. Хюлия Ахмедова Мустафова
20. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В деловодството на ОбС Провадия постъпиха писмени отговори на питания на
общински съветници, зададени към кмета на община Провадия от заседанието на ОбС
Провадия, проведено на 26.02.2016 год.
Връчвам писмени отговори на общинските съветници г-н Неделчев и г-жа
Димитрова.
Откривам шестото заседание на ОбС Провадия. Предлагам заседанието да
протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2017-2019 г. в частта на
местните дейности. / вх.№254
2.Отчет на дейностите по изпълнение на общинска програма за закрила на
детето за 2015 г. / вх.№276
3.Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г. / вх.№284
4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г. / вх.№275
1

5.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда
за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с
общински жилищни имоти за 2015 г. / вх.№289
6.Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския
план за развитие на община Провадия /2014-2020 г./ през 2015 г. / вх.№288
7.Приемане на годишен доклад на комисията за контрол по изпълнение на
концесионните договори за предоставяне на концесия язовири-собственост на община
Провадия за 2015 г./ вх.№286
8.Приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. / вх.№269
9.Съгласуване на анекс №2 към стратегически план на звеното за вътрешен одит
за периода 2014-2016 г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за 2016 г. / вх.№268
10.Докладни записки с вх.№272, 273, 274, 279, 282, 285, 287, 292, 293, 294, 295.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Аз в качеството си на вносител оттеглям
от точка десет докладни записки докладна записка с вх.№274. В деловодството на ОбС
Провадия постъпи молба с вх.№316/25.03.2016 г. от Бонка Андонова за оттегляне на
предложението, което е по същество в докладната записка
Предлагам да се включи в точка десет от дневния ред на заседанието докладна
записка с вх.№321, относно доклад с вх.№281/15.03.2016 год. от Тихомир Тодоровдиректор на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” за ползване на материално-техническата
база в сградата на ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №82 а град Провадия за целите на
учебно-възпитателния процес в Професионална гимназия по хотелиерство,
ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики” град Провадия.
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Предлагам в точка десет от дневния ред докладни записки да се включи
докладна записка с вх.№296.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Парушев.”
Изказване на Диян Парушев
„Въпросът ми е, относно докладна записка с №321. Какво налага последния
момент да я разглеждаме тази докладна? Аз я получих вчера. Има ли някакви срокове,
които биха пропуснати и някакъв негатив в това отношение?”
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Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз мога да кажа за становището на директора на Професионалната гимназия по
хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики”. Явно не може да се
постигне споразумение за ползване от двете училища на материално-техническата база
в сградата на ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №82а. Там се помещават двете училища І
ОУ „Христо Смирненси” и ПГХРТ „Цар Симеон Велики”. Директорът запозна мен с
доклада и аз запознах Вас, като общински съветници. Явно ще сме медиаторите в
настоящия казус. За това я включих в дневния ред на заседанието.”
Изказване на Диян Парушев
„Явно има някаква конфронтация в тези две учебни заведения, които се
помещават в една и съща сграда. Аз правя предложение докладната да бъде
разглеждана на следващата сесия, за да може да се мине съответно през комисиите, да
бъде разгледана от всички нас, обсъдена малко по-спокойно и подробно. Това е.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Докладната съм я входирал и се е разгледала от постоянна комисия по
„Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт,
туризъм, социални програми и дейности”. Да, има предложение ще го гласуваме.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н председател,
Колеги, общински съветници,
Г-н кмет,
По Закона за народната просвета, който действа в момента, текат срокове по
организиране на кампанията за план-приема и съответно план-приемът е тясно свързан
с наличната или отсъствието на съответната материална база. Ако отложим
разглеждането на тази докладна т. е. отложим сформирането на тази комисия, която е
предложена в докладната, това означава с още един месец процедурата да се
продължи. Съответно и двете училища няма да знаят какво да правят в условията на
реализиране на план-приема. За това смятам, че сформирането на комисия, която да
разгледа ситуацията можем да направим и на това заседание. Благодаря.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, въпроси има ли?”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре. Не се ли чува. Г-н Парушев оттегли предложението.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието в точка десет докладни записки на докладни
записки с вх.№296 и вх.№321. Общинските съветници гласуваха предложението и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Кворум:21 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям влиза в залата. / 09.10 ч./
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Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2017-2019 г. в частта на
местните дейности. / вх.№254
2.Отчет на дейностите по изпълнение на общинска програма за закрила на
детето за 2015 г. / вх.№276
3.Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г. / вх.№284
4.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г. / вх.№275
5.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда
за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с
общински жилищни имоти за 2015 г. / вх.№289
6.Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския
план за развитие на община Провадия /2014-2020 г./ през 2015 г. / вх.№288
7.Приемане на годишен доклад на комисията за контрол по изпълнение на
концесионните договори за предоставяне на концесия язовири-собственост на община
Провадия за 2015 г./ вх.№286
8.Приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. / вх.№269
9.Съгласуване на анекс №2 към стратегически план на звеното за вътрешен одит
за периода 2014-2016 г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за 2016 г. / вх.№268
10.Докладни записки с вх.№272, 273, 279, 282, 285, 287, 292, 293, 294, 295, 296,
321.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2017-2019 г.
в частта на местните дейности
a/№254-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2017-2019 г. в частта на
местните дейности
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-жа Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет, зам.-кметове, кметове на населени места,
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Питането ми е следното: Спазен ли е редът за разработване на бюджетната
прогноза, разписана в чл.25 от Наредба №9, приета на ОбС Провадия и чл.83 от Закона
за публичните финанси, в който е разписано, че се разработва, съгласно предложение
на местната общност. По какъв начин е уведомена общността за предложения? И
съгласно предложенията на второстепенните разпоредители. Смятам, че не е спазен
редът. Защото попитах второстепенни разпоредители дали е изискана информация,
както и предложения до местната общност не съм видяла да има. В ал.2 е записано, че
ОбС одобрява бюджетната прогноза, след което кметът представя в Министерството
на финансите прогнозата в определените срокове. На комисията попитах –
Информацията изпратена ли е до Министерството на финансите? Беше ми отговорено,
че на двадесет и шести е изпратена. Щом като е изпратена, какъв е смисълът от нашето
гласуване, от нашето становище и от нашите предложения в този момент?
Г-жа Петя Иванова е в залата предлагам по правилник да гласуваме да даде
отговор на въпросите. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да гласуваме. Предлагам да дадем думата на г-жа Петранка Иванова, за да
отговори на въпроси, зададени от общинския съветник г-жа Лидия Димитрова.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението да се
даде думата на г-жа Петранка Иванова-гл.специалист „Финанси и бюджет” в община
Провадия за отговор на зададените въпроси. Общинските съветници гласуваха и от
общо 21 с 17 гласа „за, 1-„против” и 3-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Иванова, заповядайте пред микрофона.”
Изказване на Петранка Иванова-гл.специалист „Финанси и бюджет” в община
Провадия
„Уважаеми г-н председател, зам.-председатели,
Уважаеми общински съветници и присъстващи в залата,
Аз ще Ви върна малко назад с приемането на бюджета на сесията от двадесет и
шести януари. В точка шест в докладната записка, зачитам Ви това, което беше
записано. За тригодишната бюджетна прогноза. Съгласно чл.94, ал.1, т.9 от Закона за
публичните финанси с решението за приемане на бюджета на общината, ОбС одобрява
и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности. Очаква се до 31 януари
2016 год. да бъде прието решение на Министерски съвет по бюджетната процедура за
2017 год. и Министерството на финансите изпрати указания до бюджетните
разпоредители, относно параметрите, изготвянето и представянето на тригодишните
бюджетни прогнози. В тази връзка и по препоръка на НСОРБ, Ви информираме, че
средносрочната бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2017-2019 год. ще
бъде внесена в ОбС Провадия след приемането на решение на Министерски съвет,
вероятно на следващото заседание на ОбС. И така да проследя следващите действия,
които са предприети от общинската администрация. Решението на Министерски съвет
е излязло и е прието с №56 от 28 януари т.е. два дни след приемането на бюджета на
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община за бюджетната процедура за 2017 год. Указанията на министерство на
финансите под №ВЮ-1 с изх.№ са приети на 10 февруари. На 15 февруари ние
получаваме указанията. На 26 февруари е качена информацията, представена в
Министерство на финансите, процедурата т.е. прогнозата. Срокът на представяне,
съгласно писмо ВЮ е втори март. На двадесет и девети февруари информацията по
тригодишната прогноза е публикувана на сайта на община Провадия. На втори март е
внесена докладна записка в ОбС с прогнозата.Тъй като няма през месец март
заседание, за това е внесена на настоящото заседание.
Изготвянето, както виждате, от петнадесети март до двадесет и шести или дори
и до втори, не позволява каквито и да е по-големи действия от това, което е направено.
Тук това, което влияе и по указанията в прогнозата - субсидията, която е определена
за 2016 год. същата държавна субсидия е заложена и за 2017, 18, 19 год. т.е . няма
някакво увеличение, някакво разширение на параметрите. Оттук нататък за местните
приходи, за държавните, за данъчните приходи е изискана информация от данъчното
звено, която информация включва очакваните приходи от юридическите и
физическите лица за следващите години. Извършено е наблюдение на развитието за
изпълнението на капиталовите разходи и по същия начин обекти, които са започнати
са включени в следващите бюджетни години. За таксата битови отпадъци е направена
прогноза, която включва промените, съгласно Закона за управление на отпадъците по
чл.60 и чл.64. Прогнозата се готви на базата на анализи и това, което е като очаквано
някакво развитие, увеличение на публични услуги или след като се. Всъщност то е
написано и в обяснението, че се изваждат услугите с еднократно постъпление и се
включват такива нови, които се очакват. За второстепенни разпоредители.
Второстепенните разпоредители нямат средства в местните дейности. Единствено
имат само детските градини. Издръжката на детските градини. Финансирането на
детските градини, се извършва, е двойно, като заплатите са осигурени по стандарт със
средства от държавния бюджет, а издръжката е на базата на местните дейности. За
осигуряване, за разпределение на средствата между детските градини, дори и на
местните дейности, се извършва с формула, която срокът за приемането е 28 февруари,
така както ние сме приели вече формулата за тази година за местните дейности, а
средствата се определят от общинската администрация. Аз не виждам.
Искам да запитам, г-жа Димитрова, накрая, след като работи в община Варна –
Дали знае дали в община Варна са приели бюджетната прогноза 2017-2019 год.?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Без лични нападки, г-жо Иванова.”
Изказване на Петранка Иванова-гл.специалист „Финанси и бюджет” в община
Провадия
„Не, аз само питам. Питам - Дали знае, дали са приели?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има питане. Има и отговор. Г-жо Димитрова, заповядайте.”
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Изказване на Лидия Димитрова
„Г-жа Петя Иванова, както винаги прекалява в правата си. Няма да Ви дам
отговор за община Варна. Аз съм общински съветник в община Провадия, първото,
което е. Ще започна отзад напред. Второто, което е, аз имах конкретен въпрос – Как
уведомихте второстепенните разпоредители? Тук ми изнесохте лекция. Аз не съм на
обучени в момента. Третото, което е – Сроковете са си срокове и щом всички други
общини ги спазиха. Аз погледнах докладната и на Аксаково, и на Нови пазар, и на
Шумен. Перфектно са влезли във времената и са ги спазили. Ако трябваше извънредна
сесия, трябваше да направим. Редът е такъв. Първо се приема от ОбС след това се
изпраща. Разписано е в закона, разписано е в наредбата. Няма какво сега да си говорим
тук. Да ми вадите от десет кладенеца вода. За мен е неправилно. Аз ще гласувам
„възд.се”. Всеки може да прецени. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз по техническата част, по самата докладна, някои неща не ми станаха ясни и
искам да разбера. В разходната част пише, че по отношение на политиката по доходите
се запазва номиналният размер на средствата за заплати на нивото от 2016 г. Тук пише,
че по годишен отчет от 2015 г. заплатите и възнагражденията на персонала, нает по
трудови правоотношения е 304 000 лв., а 2016 г. става 411 000 лв. Защо се получава
тази незначителна разлика от 30%? Другото ми питането е, относно разходите за
енергия, ток, вода. По отчет са например, ако говорим точно, има завишение с около
50% на места при това, че токът не се е вдигнал, водата не се е вдигнала, като разход.
Защо ги има тези завишения? При положение, че даваме пари за енергийна
ефективност и трябва реално разходите да падат. Просто технически. Аз съм завършил
икономика, не съм счетоводител. Не знам защо е така и искам да ми го кажете. Общо
взето това е. Ето например сега виждам тук на физическа култура и спорт например
има – вода, горива, енергия 5990 лв. – това са по отчет за предходната година, а 11 000
лв. има предвидени за следващата. Защо? Нищо не се е вдигнало? Ето тук например на
култура са 9 664 лв. – вода, горива, енергия и има 14 800 лв. за другата година. Защо се
получават тези разлики? Същото е, предвидени са 14 800 лв. за 2016 г., 10 000 лв. за
2017 г., 15 000 лв. за 2018 г. и 10 000 лв. за 2019 г. Как така се получават едни цифри
пет горе пет долу, пет горе пет долу? Като на не счетоводител искам да ми обясните.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Иванова, заповядайте.”
Изказване на Петранка Иванова- гл.специалист „Финанси и бюджет” в община
Провадия
„В случая за заплатите става въпрос, че няма да има някакво драстично
увеличение на общинската администрация, изключая увеличението на минималната
работна заплата. Това, че в разходната част виждате в някои дейности например в
спорта казахте. Там започна да действа Спортната площадка. До сега сме имали един
обект т.е. стадиона. Сега вече поддръжката става за два обекта. Тук постоянно понеже
се използва спортната площадка, затова повече разходи. В културата има разминаване,
7

защото в годините, в които има конкурс средствата са повече, тъй като се налагат
тогава по-съществени ремонти, отопление на сградата и разходите са по-големи в тези
години. Просто това е по групи за всяка една дейност е различна издръжката, но в
прогнозата се посочват по групи разходите. Нали това Ви казах. Там са. Един процент
е на всички от увеличението от класа и увеличение на минималната заплата. В края на
краищата това са прогнозни стойности. Дори и да ме питате точно - не бих могла да Ви
кажа. Да, те ги няма. Сега от тази година са. Всичко не мога в момента. Разбирате.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Благодаря за отговора. Ясно е, че ще има тази година повече разходи. Просто
разликата беше в процента. Например минималната работна заплата се вдига с 20 лв.,
което като процент е 5%. Вдигат се с 30% разходите. Шест, четири ли? Добре, просто
ми прави впечатление, че навсякъде, където е завишен с 50% стандарта общо взето е
енергийни разходи и консумативи такива.
Това, което ми казахте, ми припомни. Всяка година залата за конкурса „Св.
Обретенов” е много студена. Моля Ви да обърнете внимание тази година да е, при
положение, че имаме завишени разходи за енергия, да е подобаващо топло и да не
замръзват децата. Театърът, концертната зала. Долу, като сме ходили, децата,
пианистите – имаше едно дете пианист то му замръзнаха ръцете. Просто да се обърне
внимание на това нещо и да не се излагаме, заради това. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ивайло Илиев, искате да кажете нещо ли?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, бях се зарекъл днес да не вземам въобще думата, обаче то не се
издържа. Извинявам се за шеговития тон, но направо ставаме смешни. Моето мнение.
Аз се въздържах по комисиите, за това нещо. Това никаква бюджетна прогноза не
може да е. Знаят управляващите как се прави, предполагам. Тези въпроси и отговори,
в момента, които се задават и се отговаря, можеха да бъдат разписани, да прочетем и
да ни е ясно всичко. Бюджетна прогноза по параграфи, разнесени едни суми не се
прави. Много добре го знаете. Това е друга тема. Тук въпросът стои за процедурата.
Нарушена ли е или не е? Нарушена е, както законът така и наредбата. Какво правим в
случая? Постфактум да одобряваме нещо, което вече е решено. За какво сме ние тук?
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми съграждани,
Аз също смятах да не взимам думата, но искам да Ви кажа, че процедурата не е
нарушена, защото всяко едно действие на администрацията е продиктувано от
законови текстове, като информацията, която е изпратена в Министерството, без
решение на ОбС, тя е проект. Този проект ние сме го изпратили като администрация,
както сме го обнародвали да го види населението на община Провадия, така сме го
пратили по изискването. Това е проект. Тази бюджетна прогноза ще стане действащ
документ в момента, в който има решение на ОбС. Знаете, че има общини, които
години наред ОбС не им приемат бюджетите, но те работят на база на проекта. Това
Министерски съвет го разрешава. Процедура, нарушена в момента няма. Общината,
като администрация е изпратила проекта за бюджетна прогноза. Той става факт след
решенето на ОбС. Закъснението в сроковете е очевидно, но то е вследствие на
действията на органите на държавната власт. Нарушение няма. Ние сме изпратили
проект за бюджетна прогноза. Той ще стане факт след решението на ОбС. И тава е
така с всеки един документ, който ние изпращаме и който има нужда от утвърждаване
или ратифициране от ОбС. До момента на гласуването той е само проект. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, г-жо Димитрова.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Г-н Филев е прав. За бюджета, когато не е приет, има разписана процедура как
се работи. Но тук аз продължавам да повтарям един и същ въпрос - По какъв начин
уведомихме второстепенните разпоредители? Пак се връщам с това, с което започнах.
Аз твърдя, че не сме спазили реда. Прекратявам. Нямам повече въпроси.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Димитрова,
Всички, които не са получили поименно уведомление са уведомени чрез сайта
на общината, където бюджетната прогноза е публикувана на 29 февруари, което
означава един месец преди настоящото заседание. Всеки, който има някакво
предложение, несъгласие или мнение по въпроса е могъл да го изпрати.
Второстепенните разпоредители, по-скоро, биха имали мнение по разходната част.
Естествено, те биха искали увеличение на разходната част и такава възможност те са
имали. Всички знаят, че такава процедура в общинска администрация тече за всички
второстепенни разпоредители, защото техните счетоводители са през ден тук при нас.
Но, пак казвам, всички, които не са получили нарочно писмо са уведомени по другия
ред. Средствата за масова информация. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, г-жо Димитрова.”
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Изказване на Лидия Димитрова
„Още нещо ще поясня. Второстепенните разпоредители са получили едно писмо,
в което на база писмо от РИО Варна следва да направят. Става въпрос за охраната.
Нали? Запознати сте Вие, защото им е изпратено лично. Точно по този въпрос, техните
намерения са по същия начин, като моите, че трябва отделно да бъдат уведомени.
Защото, когато става въпрос, че трябва да се плати нещо от техните бюджети, което не
е предвидено, а в един момент се оказва, че те трябва да го извършват, а в следващия
момент, когато правим прогнозата и трябва те да си предвидят разходите, ние не се
сещаме да ги питаме лично. Те трябва да отидат на сайта на община Провадия, на
който аз например потърсих формулата за разпределение на средствата. Качена ли е?
Не я намерих. Качена ли е формулата? Не можете да кажете. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания, становища, изказвания по докладната има ли?
Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-12
„против“-2
„възд.се“-7
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 12 гласа „за”, 2 -„против” и 7-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 96
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява бюджетната прогноза на община Провадия за периода 2017 - 2019 г.
в частта за местните дейности, съгласно Приложение №1.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, само един въпрос към гласуващите „за”. Знаете ли за какво става
въпрос? Ако ви питам, бюджетната прогноза, както е разписана по параграфи. Знаете
ли? Благодаря.”
Втора точка – Отчет на дейностите по изпълнение на общинска програма за закрила на
детето за 2015 г.
a/№276-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
и председател на комисията за детето – община Провадия, относно приемане на отчет
на дейностите по изпълнение на общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
10

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Аз ще добавя само, че има
допълнителна информация към докладната записка с вх.№330 от 29.03.2016 год., която
Ви е предоставена. Становището на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ ще изрази Стоян Гигов-председател на ПК.”
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Уважаеми г-н председател,
Г-н кмет,
Колеги,
Становището на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“. Комисията с 6
гласа „за” и 1-„възд.се” прие предложението на стр.17, приоритет 6 от отчета да се
заличи следния текст: В ОУ „Васил Левски“ - с. Бозвелийско се работи по проект ”Аз
и ти заедно”, съвместно с други училища от общината. По проекта са сформирани
клубове по интереси: „Магията на танца”, „Красотата на изкуството”, „Екобъдеще”,
„Традиции и обичаи”. Сформиран СИП „Футбол” и Мажоретен състав. В клубовете и
в часовете по свободно избираема подготовка са обхванати голям част от учениците.
Комисията с 7 гласа „за” прие докладната записка с гласуваното предложение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ на стр.17, приоритет 6 от отчета да се заличи следния текст: В ОУ „Васил
Левски“ с.Бозвелийско се работи по проект ”Аз и ти заедно”, съвместно с други
училища от общината. По проекта са сформирани клубове по интереси: „Магията на
танца”, „Красотата на изкуството”, „Екобъдеще”, „Традиции и обичаи”. Сформиран
СИП „Футбол” и Мажоретен състав. В клубовете и в часовете по свободно избираема
подготовка са обхванати голям част от учениците. Който е съгласен с предложението,
моля да гласува. „За” -21, „против” -0, „възд.се” -0.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на на ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт,
туризъм, социални програми и дейности“ на стр.17, приоритет 6 от отчета да се заличи
следния текст: В ОУ „Васил Левски“ с.Бозвелийско се работи по проект ”Аз и ти
заедно”, съвместно с други училища от общината. По проекта са сформирани клубове
по интереси: „Магията на танца”, „Красотата на изкуството”, „Екобъдеще”, „Традиции
и обичаи”. Сформиран СИП „Футбол” и Мажоретен състав. В клубовете и в часовете
по свободно избираема подготовка са обхванати голям част от учениците. Общинските
съветници гласуваха предложението и от общо 21 с 21 гласа „за”, „против”-0 и
„възд.се” -0 приеха предложението.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за заличаване на текст в приоритет 6 и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 „против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 97
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет на дейностите по изпълнение на общинска програма за закрила на
детето за 2015 год., като в приоритет 6 на стр.17 се заличава текста: В ОУ „Васил
Левски” с.Бозвелийско се работи по проект ”Аз и ти заедно”, съвместно с други
училища от общината. По проекта са сформирани клубове по интереси: „Магията на
танца”, „Красотата на изкуството”, „Екобъдеще”, „Традиции и обичаи”. Сформиран
СИП „Футбол” и Мажоретен състав. В клубовете и в часовете по свободно избираема
подготовка са обхванати голям част от учениците.
Трета точка – Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
a/№284-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нямам да правя допълнения. Становища, изказвания и питания по докладната
има ли? Не. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 98
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Провадия:
1.Приема общинска програма за закрила на детето за 2016 год.
Четвърта точка – Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г.
a/№275-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
и председател на МКБППМН-Провадия, относно отчет за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/ за 2015 г.
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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 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 99
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за 2015
год.
Пета точка – Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти за 2015 г.
a/№289-Докладна записка от Анатоли Стоянов Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и председател на комисията по чл.6 от Наредба №11, относно отчет за
дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти 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 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 100
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за 2015 год. за дейността на комисията по чл.6 от „Наредба №11
за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“ на ОбС Провадия.
Шеста точка – Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
общинския план за развитие на община Провадия /2014-2020 г./ през 2015 г.
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a/№288-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие на община Провадия /2014-2020 г./ през 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната? Няма. Давам думата за становищата на ПК. Становището на ПК
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси” ще изрази Блага Петрова.”
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси”
„Колеги, комисията излиза със следното становище: С 4 гласа „за” прие
предложението на стр.21 от годишния доклад, т.3.2.22 – Превантивни действия за
справяне с екстремни природни бедствия през 2015 год. да се допълни с текст за
мероприятията, които са проведени във всички общински детски заведения в
общината. Комисията с 4 гласа „за” приема докладната записка с гласуваното
предложение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становището на ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти“ ще изрази отново Блага Петрова-зам.председател на комисията.”
Изказване на Блага Петрова-зам.-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Становището на комисията е следното: Комисията с 5 гласа „за” прие
предложението на стр.21 от годишния доклад, т.3.2.22 – Превантивни действия за
справяне с екстремни природни бедствия през 2015 год. да се допълни с текст за
мероприятията, които са проведени във всички общински детски заведения в
общината. Комисията с 5 гласа „за” приема докладната записка с гласуваното
предложение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят допълни т.3.2.22 от доклада. Допълнението е с вх.№324 от 29.03.
2016 год. Предлагам да гласуваме текстът, който е допълнение към годишния доклад
да е приложение 1а. Който е съгласен с допълнение на текста в т.3.2.22 от доклада,
приложение 1а, моля да гласува. Който е „за”. 20 -„за”, 0-„против” и 1-„възд.се”.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване допълнението в т.3.2.22,
приложение 1а от доклада. Общинските съветници гласуваха и от общо 21 с 20 гласа
„за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение с допълнението от
вносителя, съгласно приложение 1а и от общо 21 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 1„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 101
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91,
ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общински
съвет Провадия:
1.Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план
за развитие на община Провадия /2014-2020 г./ през 2015 г., съгласно приложение 1 и
приложение 1а, неразделна част от настоящото решение.
Седма точка – Приемане на годишен доклад на комисията за контрол по изпълнение на
концесионните договори за предоставяне на концесия язовири-собственост на община
Провадия за 2015 г.
a/№286-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишния доклад на комисията за контрол по изпълнение на
концесионните договори за предоставените на концесия язовири-собственост на
община Провадия за 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Един въпрос, свързан с докладната. Получихме информация, че не всички
язовири са с изчистен сух и мокър откос. Също така, искаме да знаем, проверявани ли
са основните изпускатели? Има ли изградени аварийни складове и денонощна охрана?
Във връзка с атентати и такива работи. Трябва да има по наредбата охрана и аварийни
складове. Също така, докъде е стигнало събарянето на водохващащото? Има някакво
водохващане на река Ана дере, което захранва язовир Бозвелийско. Дали е съборено
тава нещо? Благодаря Ви.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Ще започна отзад напред.Водохващането, което е по река Ана дере е премахнато
в края на януари месец след проверка от напоителни системи. Във връзка с аварийните
планове. Всички язовири на територията на общината, който не само са на концесия, а
и под наем имат такива аварийни планове, както и аварийни складове. Периодично
проверките за опасно потенциалните язовири Манастир и Черковна се правят два пъти
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годишно – на пролет и на есен. През другото време комисията от общината ги
проверява.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната има ли? Не. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 102
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.110, ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за концесиите, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния доклад на комисията за контрол по изпълнението на
концесионните договори за предоставените на концесия язовири-собственост на
община Провадия за 2015 г.
Осма точка – Приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното
за вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
a/№269-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 103
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.28, ал.2 във връзка с ал.1, т.1, 3 и 4 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Девета точка – Съгласуване на анекс №2 към стратегически план на звеното за
вътрешен одит за периода 2014-2016 г. и годишен план за дейността на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за 2016 г.
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a/№268-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно съгласуване на анекс №2 към стратегически план на звеното за вътрешен одит
за периода 2014-2016 г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за
2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги, на комисията стана ясно, че ангажиментите за одитиране, обектите се
задават от кмета на община Провадия, доколкото разбрах. През 2016 год., в самата
докладна пише, през 2016 год. звеното за вътрешен одит планира да извърши
ангажименти и дейности във връзка с постигане на заложените в стратегическия план
цели, както следва. И са указани ангажиментите. Това са: спортните клубове-всички,
туристическото дружество и градският и обществен транспорт. Въпросът ми е към
общинска администрация - Защо точно отново и точно тези? Защо? Ще го формулирам
отново въпроса.Защо точно тези обекти ще се проверяват отново? Защото те са
проверени вече, доколкото знаем, но никой не знае, защото не се дава одитния доклад.
Като общински съветник на петнадесети март го исках. Беше ми отказано. Но, мисля,
че пет или десет дни по-късно отново входирах писмо. Все още не ми се предоставя,
макар че вече е тридесето число. На двадесет и девети е входирано в община
Провадия. Защо ще бъдат одитирани същите обекти, а не други? В предходната
докладна, отчета на звеното за вътрешен одит, там много подробно е изложен одита на
гимназията по хотелиерство. Там е казано, че директорката е разполагала с три карти.
Разговаряла сама със себе си. Едната карта говорела със другата карта. Казано е, че са
проведени телефонни разговори след 21 часа. За транспортни разходи. Много неща са
казани. Ще доживеем ли някога, вътрешният одитор да направи одит на дейността на
общинска администрация? В случая кмета. Моля? Целта на вътрешният одит е да
намери слабостите, да ги посочи и да бъдат изправени. Така ли е? Сега се оказа, че
Държавна финансова агенция идва и установява едни нарушения, които са указани
още от 2013 г. и кметът е запознат. Макар, че на предходната сесия каза, че не е
запознат. Той нямал информация. Връчих Ви на всички копие от доклада 2013 г.
Датата, мисля, че е 24 април ли пише? Какво пише на датата? Входящият номер?
Март, 24 март 2013 год. Моля? 25.04.2013 год. Спомняте си на предходната сесия
какво ни се каза, кмета на община Провадия, на този микрофон?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, бъдете малко по-кратък.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Приключвам. С цел избягване на подобни ситуации да се твърди едно, а да се
оказва съвсем друго, затова питам - Защо точно тези обекти? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми общински съветници,
Как да Ви кажа, г-н Илиев, чете протокола от заседанието на ОбС, като дявола
Евангелието. На предходните заседания той ме пита - Връчен ли е докладът на
Агенцията държавна финансова инспекция за проверка на спортните клубове? Аз
казах, че на мен такъв доклад от Агенцията не е връчван. Тоя беше връчен на осми
март. Толкова време, г-н Илиев, три месеца го искахте този доклад. Искахте го този
доклад, не то протокол има, много добре се вижда. Искахте доклада на АДФИ, когато
той дойде, Вие се отказахте от него. Сега, по отношение. Не го искахте. За спортните
клубове. Така, по отношение на одитните ангажименти.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, да се държим малко по-културно.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„По отношение на одитните ангажименти аз съм идентифицирал рискове.
Трябва да се научат – спортните клубове, читалищата, всички второстепенни
разпоредители, които или харчат бюджетна субсидия да отчитат документите така
както трябва и одиторът на общината, функциите му са, да ги вкара в ред. По
отношение на одитните доклади, които той ми е връчвал. Всяка една година той
проверява - Има ли изпълнени препоръки? Няма ли? Когато такива препоръки има
неизпълнени, той ми докладва. Каквито други неща искате да одитира одитора те ще
бъдат включени. Предложете – обществени поръчки ли? Какво друго? Изпълнението
на бюджета ли? Каквото се досетите. Кажете го – Какъв е рискът? И ще бъдат
одитирани. Няма проблем. Второстепенни разпоредители, ако има такива, които
смятате, че са рискови, извън тези, които аз съм посочил – училища, детски градини,
които са на делегиран бюджет, социални заведения. Посочете ги и ще бъдат включени.
Проблеми няма, но предложението, какво да одитира ,основно, идва от него. Не от
мен. Аз казвам какви рискове са констатирани, които следва да бъдат изправени. Да
бъдат хората, които са субсидирани, да отчетат субсидията по реда, по който закона
изисква и една от функциите на одитора е тази. Няма никакви проблем.“
Изказване на Лидия Димитрова
„Аз само искам да кажа, че ОбС няма право да се намесва в изготвянето на
одитния план на вътрешния одитор. Можем да дадем на Вас, както г-н Илев иска, но
ние нямаме право да оказваме намеса на вътрешния одитор. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 104
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува анекс №2 към стратегически план за дейността на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 2014-2016 год., съгласно приложение
№1.
2.Съгласува годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2016
год., съгласно приложение №2.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на звеното за
вътрешен одит в община Провадия.
Десета точка – Докладни записки
a/№272-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за съгласуване цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти с търговски и други обслужващи функции, като павилиони,
фургони, сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни на
територията на град Провадия, които не са трайно свързани с терена, върху който са
поставени
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 105
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредба №3 за реда и
условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
град Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти по смисъла
на чл.2, ал.1 от Наредба №3 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти,
елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на град Провадия с търговски и други
обслужващи функции като павилиони, фургони, сергии, маси, колички, автомати за
напитки /храни/ и др. подобни върху терени публична и частна общинска собственост
на територията на град Провадия по чл.56, ал.2 от Закона за устройство на
територията.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
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б/№273-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане на график за прием по населените места в общината от председателя
на ОбС Провадия, зам.-председателите е общинските съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не. Давам думата на Кръстю Кръстев-председател на ПК
”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения
на граждани“ да прочете становището на комисията.“
Изказване на Кръстю Кръстев -председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 4 гласа „за” и 2-„възд.се” прие предложението да се направи
поименен график за участието на общинските съветници в приемните дни по
населените места в общината. Комисията с 6 гласа „за” приема докладната записка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ да се направи
поименен график за участието на общинските съветници в приемните дни по
населените места в общината. Който е съгласен с така направеното предложение моля
да гласува. Който е „за“. 4-„за, „против“ -10, „възд.се“- 7. Не се приема.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения
на граждани“ да се направи поименен график за участието на общинските съветници в
приемните дни по населените места в общината. Общинските съветници гласуваха и
от общо 21 с 4 гласа „за“, „против“ - 10, „възд.се“ - 7 предложението не се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 106
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.13 от “Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия
приема:
ГРАФИК
за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и
общинските съветници по населени места, както следва:
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№

час

населено място

1
2
3
4
5
6
7

дата, месец,
година
05.04.2016 г.
05.04.2016 г.
11.04.2016 г.
11.04.2016 г.
19.04.2016 г.
19.04.2016 г.
25.04.2016 г.

15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30

с. Златина
с.Венчан
с.Петров дол
с.Староселец
с.Бързица
с.Тутраканци
с.Бозвелийско

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

03.05.2016 г.
03.05.2016 г.
10.05.2016 г.
10.05.2016 г.
17.05.2016 г.
30.05.2016 г.
07.06.2016 г.
07.06.2016 г.
14.06.2016 г.
14.06.2016 г.
21.06.2016 г.
27.06.2016 г.
27.06.2016 г.
05.07.2016 г.
12.07.2016 г.
19.07.2016 г.
19.07.2016 г.

15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-15.30
15.45-17.00

с.Чайка
с.Комарево
с.Добрина
с. Манастир
с.Житница
с.Кривня
с.Равна
с.Неново
с.Черковна
с.Овчага
с.Снежина
с.Славейково
с.Черноок
с.Г радинарово
с.Блъсково
с.Китен
с.Храброво

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.“
Почивка /10.15 ч. - 10.30 ч./
Кворум:18 Общинските съветници Антон Илков Янев, Димо Владимиров Димов
и Мустафа Али Ибрям не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
в/№279-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно постъпила молба в деловодството на Общински съвет Провадия вх.№
278/14.03.2016 г. от Иван Георгиев Георгиев в качеството си на управител на
„ИНВЕСТМЪН СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 148120754 за опрощаване на лихви
за забава на неплатени публични задължения за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от страна на вносителя. Кворумът е 20. Да, г-н
Гочев.“
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Кворум:20 Общинските съветници Димо Владимиров Димов и Мустафа Али
Ибрям присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Аз имам едно предложение да отложим разглеждането на тази докладна, тъй
като не сме наясно с това. Нямаме становище на Министерство на финансите имаме
ли право да игнорираме лихвите, които ги дължат различните фирми, тъй като не е
само тази фирма. Има и други фирми, които дължат лихви. Да отложим, да задължим
администрацията на общината да поиска становище на Министерство на финансите.
Като дойде становището на Министерство на финансите тогава да се включи отново в
дневния ред. Да не направим така, че сега да гласуваме например да не удържаме
лихвите, а после утре, това нещо да падне в съда. Предлагам да се отложи
разглеждането до становище на Министерство на финансите. По този начин ще има
възможност и други фирми, защото имало желаещи вече и други фирми, които искат
да пратят главници без да плащат лихви. Тези неща бързо се научават.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да,г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, аз също имам предложение. Понеже, явно се е разчуло доста, щом и
други фирми имат желание да им опрощават лихвите, аз предлагам въобще тази
докладна да не я разглеждаме. Не да се отложи, а да не се разглежда. Дали ще е тази
фирма или един жител на община Провадия, който взема една минимална работна
заплата и има неплатени данъци и начислени лихви? Няма разлика. Защо за едните ще
може, а за другите няма да може? По принцип законът за всеки е еднакъв. В тази
връзка предлагам тази докладна въобще да не се разглежда. Като искат да си внесат
главницата. В момента на внасяне на главницата лихвата спира да тече. Няма да им се
трупа лихва. Какъв е проблемът? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, разбрах. Ще дам думата за становище на постоянните комисии, след което
ще гласуваме предложението на г-н Илиев. Извинявам се, след което ще гласуваме
предложението и на д-р Гочев. Давам думата на Кръстю Кръстев-председател на ПК
”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения
на граждани”.“
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Становището на комисията. Комисията с 0 гласа „за“, 6-„против“, 0-„възд.се“ не
приема проекта за решение.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Елина Димитрова-председател на ПК „Утройство на
територията, екология, бедствия и аварии“.“
Изказване на Елина Димитрова-председател на ПК „Утройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Становището на ПК е 0 гласа „за“, 2-„против“, 3-„възд.се“ не приема проекта за
решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Блага Петрова-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси”
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси”
„Комисията с 3 гласа „за“ и 2-„против“ приема проекта за решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Дамян Неделчев-председател на ПК „Икономическо развитие
на общината и общинска собственост“
Изказване на Дамян Неделчев-председател на ПК „Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“
„Комисията с 3 гласа „за“ и 2-„възд.се“ приема проекта за решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложенията. Добре, заповядайте.“
Изказване на Диан Парушев
„Въпросът ми е към председателя на ОбС и зам.-председателите. На
разглеждането на тази докладна в комисията зададох въпрос към юристите - Дали е
законосъобразна тази докладна и дали имаме правомощия? Тяхното становище беше
категорично, че няма ОбС правомощие да опрощава тези лихви. Затова сега питам –
Защо зам.-председателят на ОбС прави това предложение? При положение, че когато
съм присъствал на комисиите, тяхната група бяха „против“. Кое налага, при становище
на юристи на ОбС, които ползваме ние за разяснение на въпросите, да се прави това
предложение?”
Кворум:21 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нека юристите да обяснят.”
Изказване на Галина Георгиев-юрист на ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Оказа се, на една от комисиите, че с председателя на ОбС имаме различно
мнение. Според него, лихвите, каквато е молбата за опрощаване, са в правомощието
на ОбС. Ние, обаче, смятаме, че лихвите, които имат аксесорен характер по отношение
на главното задължение се погасяват със същата давност. Следва да бъдат
разглеждани, като публични данъчни задължения, поради което смятаме, че ОбС не е
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компетентен. Тъй като възникна такъв спор, затова вероятно предложението е да се
отнесе до инстанция, която следва да е по-компетентна и едва след като имаме
становището. Аз не съм убедена, че ще е точно Министерството на финансите, но ще
помислим кой да е органът, който може да ни даде, евентуално и президента. Едва
след това да се прецени основателността на тази молба. След като сме напълно
убедени и Вие и ние, като юристи, че това е в правомощието на ОбС.
Ако ми позволите, само по отношение на предложението на г-н Илиев. Щом
докладната е приета за разглеждане от ОбС, по нея би следвало да има произнасяне,
било то положително или отрицателно. Аз мисля, че не може да се остави без
разглеждане. Налице ще бъде мълчалив отказ, който също е административен акт. В
този смисъл, пак ще е налице решение, без да има мотиви.“
Изказване на Христо Гичев
„В моите правомощия е, след като постъпи дадена молба в ОбС, аз да изготвя
докладна и да я предоставя на ОбС за решение. Дали ще бъде прието или няма да бъде
прието? Това е от компетентността на ОбС Провадия.“
Изказване на Диан Парушев
„Г-н Гичев, въпросът ми не беше – Защо е внесена докладната за разглеждане?
Въпросът ми беше – Защо г-н Гочев в момента прави това предложение? На този
въпрос в момента юристът ми отговори.“
Изказване на Мустафа Али
„Колеги, както разбрахте, ние сме от една и съща комисия. За докладната, която
коментираме, искам да бъдете информирани точно за какво става въпрос. На въпроса
към председателя на ОбС – Общинският съвет в правомощието ли е да опрощава?
Понеже нашата информация е, че правомощията са само на президента на страната.
Неговият отговор беше – за лихвите – може, за главницата - не може, но в течение на
ситуацията телефона му звънна и излезе да говори в коридора. Аз се обърнах към
юристите: Искам от Вас да чуя – може ли, неможе ли? Ние не сме на същото мнение.“
Изказване на Христо Гичев
„Президентът опрощава мести данъци и такси чрез становище, изразено от ОбС
на дадената община. Само президентът опрощава данъци и такси, но трябва да има
становище на ОбС. Данъци и такси.“
Изказване на Мустафа Али
„Становище.“
Изказване на Христо Гичев
„Няма практика, относно опрощаването на лихвите. Някои ОбС приемат, че
може. Аз четох доста практика, затова много се двоумях за тази докладна. Много се
двоумях, но накрая я написах и я входирах. Да, така е.“
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Изказване на Мустафа Али
„Вие направихте разделение между лихва и главница. Благодаря.“
Изказване на Христо Гичев
„Да, така е.“
Изказване на Иво Гочев
„По отношение на въпроса на г-н Парушев. Аз съм член на комисията по
„Здравеопазване …“ с дългото име. Ние тази докладна въобще не сме я гледали. Г-н
Гигов не стана да каже становище. Но от практиката, защото аз съм от 1989 година
общински съветник. Ние сме освобождавали. Имало е такива решения на ОбС, но това
беше, още по времето, когато кмет беше Марин Георгиев. Затова сега има промени в
законите, които аз не ги следя, защото не ми е това работата. Аз съм лекар, не се
занимавам с финанси, затова предлагам да попитаме висшестоящите инстанции. Какво
ни пречи? Нищо не ни пречи. Да видим какво ще ни каже висшестоящата инстанция.
Ако кажа, че нямаме право или ако кажат, че има санкция на ОбС, а след това вече
президентът или зам.-президентът решат и да могат да опростят, да може да се вземе
такова решение. Навремето още по времето на кметуването на г-н Мари Георгиев сме
вземали такива решения. Това беше много отдавна. Сега не знам какви са законите.
Затова предлагам да отложим гледането на тази докладна. Общината, общинското
ръководство да попита висшестоящите. Ще решат кои точно. Аз мислех Министърът
на финансите, толкова съм компетентен. Мисля, че Министерството на финансите се
занимава с това. Може да е нещо друго. Откъде да знам. Те ще видят за какво е. Да
попитат и като получат становището, ще ни запознаят, ще решим. Пак ние ще решим.
Ако решим – няма да ги опрощаваме. Ще плащат.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Аз на комисиите, които разглеждаха тази докладна, информирах какви са
вземанията на общината по отношение на данък недвижими имоти и такса битови
отпадъци от двадесет години и повече. Вземанията ни са за данък недвижими имоти
248 000 лв., за такса битови отпадъци 882 000 лв. Има една абсолютна давност от десет
години. Сега администрацията е направила искане да получим такъв софтуер, който
се разработва в момента и автоматично да бъдат заличени задълженията, които са с
абсолютна давност.Да останат тези, които са в петгодишната давност. За петгодишната
давност знаете, че длъжникът като поиска органа го освобождава. Да видим какви са
лихвите. Моето мнение и на комисиите и сега е – Преди ОбС да вземе решение, да
види какви са съотношенията гладница - лихва, дължими към момента. Ако наистина
вземе решение в подкрепа на такива предложения, те да важат за всички. Без значение,
физически, юридически лица по Търговския закон или граждани. Всички да могат,
който пожелае за определен период, ако законът го позволи, обаче.Затова ще направим
необходимите питания, защото практиката е противоречива. За да получим ясно
становище, което да дадем на Вас, за да вземете информирано решение. Дано дотогава
да успеем да видим колко са задълженията в този десет годишен период. Това е моето
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мнение, като кмет на общината. Факт е, че наистина има още искания, предимно на
юридически лица за опрощаване на лихви. Има и такива искания вече, разчуло се е, на
лица, които сме осъдили и сме им взели лихвите да им ги върнем. Решението е Ваше и
то трябва да е информирано, и в полза на бизнеса, и в полза на хората. Деление не
трябва да има. Или за всички или за никой. Благодаря.“
Изказване на Христо Гичев
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Благодаря на г-н кмета за уточнението. Бяха доста важни неща, които каза.
Трябва наистина много информирано да го вземем това решение. Тук в конкретният
случай за тази фирма „Инвестмън Секюрити груп“ трябва да имаме предвид, че
фирмата е със запор, наложен през 2010 год. от Районен съд Варна по искане на
„Алианц Банк България”. За 230 00 лв. става дума, като тази фирма няма годишни
финансови отчети от 2009 год. Не знам кой може да отговори -Тази фирма действаща
ли е? И на мен ми се струва, че това не е действаща фирма. Реално ще създадем
някакъв прецедент, при който ние като опростим лихви те ще платят данъци. Аз не
знам и как ще ги задължим да ги платят тези данъци при положение, че ние ще сме
опростили лихвите, а данъкът не е платен. Не е ли по-добре дори в един момент. Дори
и да има някаква такава докладна, изобщо, ако стигнем до приемане, да се обърне
обратно. Първо, да си платят данъка, при което ние ще се задължим да им опростим
лихвите, ако се стигне до такова нещо. Ако имаме право. Да, защото може и да
нямаме, а може и ОбС Провадия да реши да не го прави това нещо, защото ще създаде
много сериозна практика след това и главоболие на доста хора. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Аз се абстрахирам от искането на тази фирма. За мен казусът е важен.
Конкретното искане в случая е маловажно. Това е проблем за голяма част от нашето
население и бизнеса на територията на общината. Казусът, като тема е важен. Нека да
си го изясним и тогава да се произнесете, ако, разбира се, приемете предложението на
д-р Гочев. Ако, не, ще приключи още на това заседание. Благодаря.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, от юристите на ОбС, разбрах, че нямаме право да не разглеждаме
докладна. Така ли е? Добре. В тази връзка тогава оттеглям моето предложение. Правя
друго предложение – то си е до вносителя. Вносителят, ако реши, може да изтегли
докладната. Нали така? Така. Предлагам г-н Гичев да изтегли тази докладна, а не да я
отлагаме. Да я изтегли и в последствие в зависимост от това как ще се развият нещата
– питате, непитате, тогава ще мислим какво правим т. е. избягва се негласуването на
докладната, а докладната се оттегля. Благодаря.“
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Изказване на Христо Гичев
„Имам право да го правя. В такъв случай ще оттегля докладната. Оттеглям
докладната и ще изискаме становище от където е необходимо.“
г/№282-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 107
На основание чл.21, ал.1 , т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията, чл.25, ал.5 във връзка с ал.3 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава на „Теленор България” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес
на управление гр.София, ж.к.”Младост 4”, „Бизнес парк София”, сграда 6 изработване
на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на част от ПИ №000322
в землището на с.Кривня, общ.Провадия, обл.Варна, за изграждане и експлоатация на
„БС 4071” - за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване.
2.Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на 65 кв.м. от
ПИ №000322 в землището на с.Кривня, общ.Провадия, обл.Варна, от „пасище с
храсти” в терен „за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата
инфраструктура - „БС 4071”, за изграждане на обект за срок от две години, считано от
датата на влизане в сила на настоящото решение.
3.Одобрява приложеното задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.
д/№285-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на помощи на граждани
с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
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.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 108
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 Веселинка Куртева Иванова от гр.Провадия, ул.Цоню Тодоров №
67 се отпуска парична помощ в размер на 350.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Хриска Стоянова Славова от гр.Провадия, ул.Дунав №70 се
отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Веска Иванова Стоянова от с.Черковна се отпуска парична помощ
в размер на 350.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Тодор Начев Забиров от гр.Провадия, ул.Янко Сакъзов №2 се
отпуска парична помощ в размер на 420.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Камелия Петрова Трайкова от гр.Провадия, ул.Райко Даскалов №
7 се отпуска парична помощ в размер на 420.00 лв.. поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Емилия Александрова Радева от с.Храброво се отпуска парична
помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Йорданка Георгиева Станева от с.Черковна се отпуска парична
помощ в размер на 350.00 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 Райко Руменов Радев от с.Кривня не се отпуска парична помощ.
Не е налице здравословен инцидент и няма приложени разходооправдателни
документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:20 Общинския съветник Хюсни Осман Адем не присъства на
заседанието на ОбС.
е/№287-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно даване разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен
план /ПУП-ПП/ и предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на
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техническата инфраструктура-газопровод, водопровод, електропровод и пътна връзка
при изграждане на газозарядна станция, през имоти общинска собственост в
землището на село Златина и село Петров дол, община Провадия
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 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 109
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 от
Закона за устройство на територията, чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските
земи. чл.30, ал.3 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските
земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план - парцеларен план
/ПУП-ПП/ на трасе на техническата инфраструктура - газопровод, водопровод,
електропровод и пътна връзка при изграждане на газозарядна станция и обслужващи
сгради в имот №050010, местност „Долния алчак”, с.Петров дол, община Провадия
собственост на „Ларго интернационал” ООД.
2.Дава предварително съгласие за изграждане и преминаване на трасе на
техническата инфраструктура-газопровод, водопровод, електропровод и пътна връзка
на газозарядна станция и обслужващи сгради, в имот №050010 собственост на „Ларго
интернационал” ООД, през земеделски земи от общинския поземлен фонд, имоти
публична общинска с начин на трайно ползване полски пътища и насип в землището
на село Златина извън регулация и село Петров дол извън регулация, Община
Провадия на „Ларго интернационал“ ООД, ЕИК 175439126 със седалище и адрес на
управление град София 1421, Община Столична, Област София, р-н “Лозенец“,
ул.“Димитър Хаджикоцев“ №7, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Божидар Вучев,
съгласно приложения регистър неразделна част от настоящото решение.
3.Дава предварително съгласие за промяна предназначението на имотите, в
който ще се изграждат и преминават проектните трасета от „земеделска земя” в „земя
за неземеделски нужди”.
4.Дава предварително съгласие за промяна предназначението от земеделска в
неземеделска земя на част от имот с №000230 с начин на трайно ползване - полски
път, част от имот с №000172 с начин на трайно ползване полски път, на част от имот с
№000225 с начин на трайно ползване - полски път, находящи се в местността „Долния
алчак“ землище село Петров дол, Община Провадия за изграждане на „Пътна връзка за
газозарядна станция в поземлен имот №050010 на път III-208 „І-2-о.п.Шумен-Девня/
Ветрино-Провадия-Дългопол-Дъскотна-Айтос при км.10+422 в дясно“
5.Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години, считано
от датата на влизане на настоящото решение в сила.
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Кворум:21 Общинския съветник Хюсни Осман Адем присъства на заседанието
на ОбС.
ж/№292-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна на финансирането и придобиване на имотите, предоставени на ПГСС
„Земя” Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната?“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, по време на комисиите стана въпрос. Аз изказах едно предложение и
сега ще го направя това предложение, предвид финансовото състояние на община
Провадия. То това е основното. Тук ни се предлага да приемем имотите, които са
публична държавна собственост. Така ли е? Така, ние можем да ги приемем. Можем и
да не ги приемем. Тук възниква въпросът за тяхното поддържане. Няма никакъв
проблем, ако имотите си останат публична държавна собственост т.е. те ще се
поддържат от държавата, а училището, което става общинска собственост ще учи в
тези държавни имоти. Какъв е резултатът от цялата работа? Спестяват се средства на
община Провадия по поддръжка на този огромен имот. Работил съм осем години в
това училище. Наясно съм за каква става въпрос, като средства за поддръжка на
дълготрайните активи там. Не по малко от. Ако всичко е както трябва, защото лесно
може да го изоставим, нали, да не правим никакви вложения, но ако трябва всяко нещо
да се поддържа - там на година не падаме под сто, сто и петдесет хиляди. Самият имот
е огромен. Предложението ми беше имотът да си остане държавен, общинското –
частно, училището – общинско. И така по този начин, как беше? Вълкът сит и агнето
цяло. Благодаря.“
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Общински съветници,
Това, което предлага г-н Илиев училището да стане общинско, а сградният фонд
да си остане към Министерството на земеделието и храните не е благоприятна
ситуация за самото училище. По простата причина, че в становището на зам.министъра, Вие виждате, че там се казва, че те няма да поддържат, имат ограничен
ресурс и няма да поддържат сградния фонд. Освен това, община Провадия, когато
сградния фонд не е неин, също няма как тогава да поддържа сградния фонд. Ето
затова, най-благоприятната ситуация и имотите, и сградния фонд да станат също
общински, и да се дадат за право на ползване на Селскостопански техникум. Община
Провадия има петнадесет учебни заведения, включвайки и детските градини, и
училищата. Смея да кажа, че са поддържани и сградния фонд, и класни стаи, и
дворове. Няма проблем, училището освен общинско като финансиране и самия
сграден фонд също да бъде с право на собственост на общината, която съответно ще го
даде за ползване на училището.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова.“
Изказване на Лидия Димитрова
„В тази ситуация е хубаво да имаме мнението и на г-жа Станкова, като директор
на училището. Тя не беше на комисиите. Няма я и тук. Може би, не знам поканена ли е
или по лични причини не може да присъства, но аз взех нейното становище, защото
преди две години имаше същата ситуация. Тогава имаше пак натиск да премине към
общината училището. Успяхме да го задържим такова. Продължавам да съм убедена,
че не зависи от нас. Решението, което е писано, че веднъж трябва да се вземе решение
и друг път, че от еди-коя си дата преминава. Много е объркващо. Разговарях с г-жа
Станкова сутринта и тя категорично смята, че въпреки преминаването на училището
към общинско, няма проблем собствеността да остане държавна на земята. Така че е
ясно. Нейното желание, преди всичко, трябва да съобразим.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„С директора, г-жа Станкова, трябва да се съобразим с нейното становище така
ли? Това е мнението на г-жа Станкова. Тя днес може да е директор, утре може и да не
е. Но както и да е, няма никакво значение. Да, г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Имам въпрос, ако някой може да отговори. Досега държавата, колко е давала за
поддръжката на това училище?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз мисля, че няма как да бъде отговорено на този въпрос. Заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Не, че съм от общинска администрация, но в ретроспекция, като върна назад
времето. Поне по мое време, а доколкото виждам в момента, училището е в прекрасен
вид, няма какво да си кривим душата, държавата е отпускала всеки път, поне по мое
време, повтарям пак, е отпускала средства за всеки разход по базата на училището т.е.
дали е по основната база, дали е двора, дали са допълнителните пристройки. Всеки
път. Предполагам, в момента общинска администрация, ще ме апострофира, ще каже –
има няколко постройки, съборени. За тях е преценено, че не е целесъобразно да се
възстановява и затова тези постройки са в това състояние. Процедурата по събарянето,
когато даден имот е държавен е много по-различна и трудна отколкото той е
общински. С една заповед на кмета, доколкото знам, в момента ги събарят. Нали така?
Аз смятам, че община Провадия трудно би. Изхождам от тази гледна точка.
Училището, след като стане общинско училище, то става второстепенен разпоредител.
Нали така? Говоря към община Провадия. В момента е към Министерството на
земеделието. След като стане второстепенен разпоредител, то ще си има един
определен бюджет. Надали с този бюджет училището ще може да поддържа тази
сграда т.е. ще е необходимо община Провадия да извършва всички ремонти и
плащания по тях. Основно говорим за дълготрайните активи. Нали така? Така ли е? Не
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чувам. Като имам предвид финансовото положение на община Провадия и като се има
предвид града в какво състояние е надали ни е необходимо да се натоварваме
ежегодно с едни сто, да кажа средно, едни сто и петдесет хиляди лева разход за
поддръжка на база. А базата е огромна и е прекрасна. Това е мое лично мнение, но
това е много апетитна хапка. Благодаря.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми колеги,
Аз мисля, че не подхождаме сериозно по докладната. Става въпрос за едно
училище. Нито в комисиите е коментирано подробно, нито са дадени информациите
какво виждане има директора на училището. Тази информация. Тези въпроси, които ги
задавате, г-н Илиев, можеше на комисия да се обсъдят. Защо го казвам всичко това?
На комисия след като не е обсъдено, аз оставам с убеждението, бих казал, че е
нормално да кажа, да приемем докладната. Т.е. училището да стане общинско. Сега в
момента възникват ситуации, които аз трябва да започна да се двоумя. Защо се
двоумя? Защото, действително и аз познавам сградния фонд и си мисля, че евентуално,
ако издръжката и поддръжката от държавата се осигури, като че ли е по-сигурна, не
подценявам общината, отколкото общината. Нали? Т.е. няма да излизат пари от
общината. Държавата ще се грижи за сградата. Учениците ще си учат и всичко е окей.
Нали така? Но аз мисля, че основния проблем на Министерството, който иска не са
децата, а сградния фонд. Иска да се отърве от сградния фонд. Казва – „Нямам пари.
Спасявайте се. Вземайте го.“ Такъв важен казус за мен - училище и сега тук на
момента да преценя, как да гласувам, се затруднявам. Затова, ако не гони срокове, да
оттеглим докладната и да я разгледаме на комисии по-подробно. Казвам, ако.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
В писмото на зам.-министъра много точно и ясно е написано, цитирам
„Ситуацията, при която училището е на общинско финансиране, а правото на
управление на сградния фонд остава на управление на Министерството на земеделието
и храните е неблагоприятно и за трите страни-община, училище и държава. Общините
с оглед на финансовата дисциплина не могат да извършват разходи за ремонтни
дейности. Министерството е с ограничен ресурс, за да поддържа сградния фонд, а
училищата не могат да кандидатстват по програми, по които бенефициенти са
общините.“ Ако се вземе решение, сградният фонд да остане към Министерството на
земеделието, едно – той няма да бъде поддържан, второ – ние обричаме това училище
да не може да кандидатства по програми. Точно така е – то е написано.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Драгнева.“
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Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет, зам.-кметове,
Уважаеми общински съветници,
Доколкото разбирам казусът е следния – Има три заинтересовани страни –
училище, министерство, община. От тези три заинтересовани страни найзаинтересовано е училището. Аз представител на това училище, доколкото знам, в
комисиите е нямало. Тук също не присъства. Несериозно е някой казал на някого едикакво си решение има или вариант. Беше ни обяснено съвсем правилно как стоят
нещата. Нека да бъдем малко разумни в този ОбС.“
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Новият закон, който ще влезе в първи август за предучилищно и училищно
образование не ни дава право да избираме нашето училище, ПГСС, дали да остане на
финансиране на Министерството на земеделието и храните. Министерството на
земеделието и храните няма да финансира гимназии, които са към нея. Ясно и
категорично е разписано в закона. Оттам нататък новият закон предполага по
предложение на финансиращия орган имотите да се прехвърлят към общините. Оттук
нататък, аз не мисля, че ние имаме някакъв избор при условие, че Министерството на
земеделието и храните казва, че няма да ги финансира тези училища. Министерството
на културата и училищата, които са към Министерството на културата си ги запазват,
но Министерството на земеделието и храните категорично. Разписано е и в новия
закон. Относно издръжката на училището. Единният разходен стандарт за ученик няма
да бъде променен. Не виждам причина да не се разгледа.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, опитват се тук пак да. Хайде няма да го коментирам. Тук никой не
говори за финансиране на училището. Тук става въпрос за сградния фонд. Искат в
момента да ме убедят, че Министерството на земеделието и храните е по-бедно от
община Провадия. Знаете ли, че Министерството на земеделието и храните е едно от
най-богатите. Само секунда.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, да говорим по същество.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Секунда. Не ме прекъсвайте. Знаете ли, че Министерството на земеделието, ако
все още това училище, не се застъпвам, г-жа Станкова не е дошла на това заседание,
защото е ясно, че дванадесет гласа ще гласуват „за“. Вие знаете.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предположение ли изказвате или?“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Вие знаете, че аз също внасям докладни и много ми е ясно, че няма да минат, но
правя го, затова защото трябва да се направи. Т.е. в тази докладна виждате ли мнение
на ръководството на община Провадия, на училището. То явило ли се е пред Вас? Не.
Редно е в тази докладна поне едно становище да има. Казва се. Аз, ето, в момента, г-жа
Полизанова казва, че училището не може да кандидатства по европроекти. А на мен, гжа Станкова, ми каза, че няма никакъв проблем с кандидатстването. Какво правим?
Държа да ме разберете правилно. За мен няма значение, какво ще е училището.
Въпросът е - Как ще се отрази на община Провадия това нещо? Това гласуване, ако
приемем, че това училище стане общинско. Това автоматично влиза в тежест на
община Провадия - поддръжката. Сградния фонд е огромен - голям е. Откъде община
Провадия ще намери средства? Министерството на земеделието няма как да откаже
поддръжката на имота, ако той си остане държавен. Няма как. А то е богато
министерство, затова училището е в това състояние. Да не натоварваме община
Провадия допълнително. Хубаво, ще я натоварим и какво правим? За сметка на едно
ще финансираме друго. И какво, резултатът, вижда се какъв е?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Петрова.“
Изказване на Блага Петрова
„Колеги, в материалите, които са ни раздадени, има една заповед от 1999 година
и доколкото разбирам на училището са предоставени 490.749 дка земеделска земя по
парцели, описани. Няма я г-жа Станкова да попитам - Училището стопанисва ли тези
земи? Защото, ако ги стопанисва, това са едни допълнителни приходи, които влизат.
Отделно, те разполагат с добра земеделска техника и съм виждала фактури, че
извършват такива услуги. Другото, което мисля, не съм много сигурна – Колко от
останалите училища в общината разполагат с такива допълнителни средства? Мисля,
че Бозвелийско има само училището, нали? Това са едни допълнителни пари - Дали ги
гледа техникумът? Продукцията се продава. Дали се дават под аренда? Другите
училища, които нямат такива допълнителни приходи и са в едно много добро, много
добре си поддържа сградния фонд. Добре изглеждащи отвън и отвътре училища. Не
мисля, че това училище ще ни бъде в тежест на общината. Още повече, че тук учат
деца от нашата община.Това са наши деца. Много са малко тези, които са от други
общини, но не бива да ги лишаваме от правото им на образование и на това, което са
избрали.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания има ли? Очевидно не. Гласуваме
предложението на г-н Ибрям за оттегляне на докладната. Оттегляте ли си
предложението? Добре. Гласуваме предложението на г-н Ивайло Илиев сградният
фонд да остане държавен. Който е съгласен с така направеното предложение на г-н
Ивайло Илиев, моля да гласува. Който е „за“, моля да гласува.
Нека да го каже на микрофон. Явно аз не съм разбрал нещо или го
перефразирам, затова той ще го каже и ще го прегласуваме.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Да уточним. Сега, предложението ми е училището си става общинско, така или
иначе. Сградния фонд да остане държавен. Заповедта, с която са. Ние не гласуваме
земите. Земите са си държавни. Те просто са предоставени на училището. В момента,
ако.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, кажете ми конкретно предложение.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Т.е. да гласуваме сградния фонд да остане държавна собственост, а училището
да си е общинско. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Илиев, моля да
гласува. Който е „за“, моля да гласува. За г-н Илиев за предложението. „За“- 3,
„против“-12, „възд.се“- 6. Не се приема.“
Председателят подложи на гласуване предложението на общинския съветник
Ивайло Илиев сградният фонд на ПГСС „Земя“ да остане държавна собственост,
училището да стане общинско. Общинските съветници гласуваха и от общо 21 с „за“3, „против“-12, „възд.се“-6 не приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-11
„против“-3
„възд.се“-7
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 11 гласа „за”, 3 -„против” и 7 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 110
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §10 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование
(обн. ДВ бр.79/2015 г. в сила от 01.08.2016 г.), Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за промяна на финансирането на Професионална гимназия по
селско стопанство „Земя” гр.Провадия от държавно в общинско финансиране.
2.Дава съгласие за придобиване на имотите, предоставени на Професионална
гимназия по селско стопанство „Земя” гр.Провадия, а именно:
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- земя и сгради, съгласно Акт за публична държавна собственост №4608 от
08.07.2003 г. поправен с Акт за държавна собственост №7508 от 05.02.2010 г. с площ
55 000 кв.м.:
- земеделски земи от Държавен поземлен фонд, предоставени със заповеди
№РД46-1697/28.10.1999 год. и №РД46-438/31.07.2003 год. на Министерството на
земеделието и горите в размер на 1064 дка, находящи се в землището на гр.Провадия,
с.Венчан и с.Петров дол.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
з/№293-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне на пасища, мери и ливади, собственост на община Провадия за
общо и индивидуално ползване, отдаването им под наем на лица, собственици на
селскостопански животни и определяне на правила за тяхното ползване
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.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 111
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3, ал.13, ал.14 и чл.37о, ал.1
и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет
Провадия реши:
1.Определя пасища, мери и ливади - собственост на Община Провадия,
подробно описани в приложение 1, които да бъдат разпределени между правоимащите,
които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно
броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не
повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20
дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите
лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни
(автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до
десета категория, съгласно приложение 3.
2.При недостиг на пасища, мери и ливади - собственост на Община Провадия в
съответното землище на правоимащите лица да бъдат разпределени такива в съседни
землища.
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3.Наемната цена за 1 декар предоставена под наем площ пасище, мери собственост на Община Провадия се определя по пазарен механизъм.
4.Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение свободни мери,
пасища и ливади - собственост на Община Провадия да се отдадат под наем или
аренда чрез търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи..
5.Дава съгласие договорите за наем на пасища, мери и ливади - собственост на
Община Провадия да бъдат сключени за срок от 5 стопански години.
6.Определя пасища, мери и ливади - собственост на Община Провадия, останали
неразпределени след гореизброените процедури за общо ползване.
7.Определя правила за ползване на пасища, мери и ливади - собственост на
Община Провадия, подробно описани в приложение 2.
8.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
и/№294-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подкрепа за кандидатстване на църковни настоятелства от община Провадия с
проекти по мярка по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 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 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 112
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Подкрепя инициативата на Църковните настоятелства от Провадийска духовна
околия за кандидатстване с проектни предложения за основен ремонт и реконструкция
на: храм „Св. Благовещение“ - гр.Провадия, храм. „Св. Вмчк. Димитър“ - с.Житница,
храм „Св. Троица“ - с.Снежина, храм „Св. Рождество Богородично“ - с.Добрина, храм
„Св. Троица” - с.Кривня, храм „Св. Вмчк. Георги“ - с.Петров дол, храм „Св.
Възнесение Господне“ - с.Черковна по ПРСР 2014-2020 г.
2.Дейностите по проектите отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
Стратегическа цел 1: Създаване на благоприятна среда за постигане на устойчив
икономически растеж и стабилност.
Приоритет 1.3. Създаване на условия за повишаване интереса към община
Провадия като предпочитана туристическа дестинация.
Мярка 1.3.4.Реконструкция, реставрация и консервация на паметници на
културата.
Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот и достигане нива на
заетост, доходи и социална интеграция, съобразно европейските стандарти.
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Приоритет 2.3. Повишаване качеството и ефективността на образователната
система и създаване на условия за приобщаване към културните ценности
Мярка 2.3.12. подкрепа на културните институции за създаване на културната
идентичност, запазване и популяризиране на местните традиции и културноисторическото наследство.
й/№295-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно възлагане на Исторически музей Провадия стопанисването на Екопътека
„Овеч”, арка и мостово съоръжение, свързващо късноантичната и средновековна
крепост „Овеч” и платото „Табиите”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Да, д-р Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Преди малко в залата влезе г-н Николай Христов. Използвам възможността да
запитам – Как ще бъде осигурено стопанисването и охраната на споменатите обекти?
Предлагам да дадем думата на г-н Христов за отговор.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има ли още въпроси? Питания? Няма. Да гласуваме предложението на д-р
Неделчев. Предлагам да дадем думата на Николай Христов. Да подложим на гласуване
предложението на Дамян Неделчев да дадем думата на г-н Николай Христов, относно
питането. Който е съгласен, моля да гласува. „За“- 21,“против“- 0, „възд.се“- 0.
Предложението се приема.”
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на Дамян Неделчев
да се даде думата на Николай Христов-директор на ИМ Провадия за отговор на
зададени въпроси. Общинските съветници гласуваха и от общо 21 с „за“ - 21,“против“0, „възд.се“- 0 предложението се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Николай Христов.“
Изказване на Николай Христов.директор на ИМ Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Управлението на крепостта „Овеч“ от Исторически музей Провадия е вече
няколко години. Ние имаме опита за неговото стопанисване. Сега, точно въпросът на
г-н Неделчев, относно крепостта „Овеч“ е за неговото поддържане и охрана. Нали това
е? Правилно ли съм разбрал? Да, разбрах, за да бъда конкретен. Управление пише в
докладната.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Пише стопанисването на Екопътека „Овеч”, арка и мостово съоръжение,
свързващо късноантичната и средновековна крепост „Овеч” и платото „Табиите”.
Стопанисването.“
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Изказване на Николай Христов-директор на ИМ Провадия
„Относно поддръжката ще бъдат назначени хора, които ще стопанисват това. Те
ще бъдат към Исторически музей Провадия. Като второстепенен разпоредител, ние
имаме право на това, да назначим такива хора. Предвиждаме назначаването на
четирима човека, които да се занимават с поддръжката и стопанисването на обекта.
Освен това, община Провадия кандидатства по програма „Клио“, от която ние
получаваме двама души, на които официалната им длъжност ще бъде реставрация и
консервация, но реално погледнато те ще се занимават с поддръжка на съоръженията
и една бройка, която ще бъде екскурзовод. Така, хората, които ще се занимават тази
година през туристическия сезон с управлението и поддръжката на крепостта „Овеч“,
стават седем човека плюс, разбира се, Историческия музей Провадия и хората, които
се занимават пряко с крепостта „Овеч“. Говоря за двамата археолози. Мисля, че това е
един добър потенциал, имайки предвид, че тази крепост сме я управлявали, сме се
грижили за нея и сме се борили да бъде поддържана, с трима човека. Толкова е имало
по програми. Ще имаме едни реални шансове да се грижим добре за крепостта.
Финансирането. Вижте, тук говорим, приходите от крепостта Овеч“, няма какво да се
лъжем, до голяма степен ще отидат и в нейната поддръжка. Някой да смята, че едва ли
не големи приходи Исторически музей Провадия ще има от тази дейност. По-важното
е друго. По-важни са онези над тридесет хиляди души, туристи, които идват в
Провадия, а те, пак казвам, са повече от тридесет хиляди души. Ние миналата година
сме регистрирали официално с касовите апарати. Не знам, всички сигурно знаете, на
двата входа вече има монтирани касови апарати. Сега, тази година, предвиждаме едни
специални флаери, които ще вървят заедно с касовите бележки. Мисълта ми е, че тези
тридесет хиляди души, които идват в крепостта, нашата цел е, приходите от крепостта
да отидат за поддръжката на крепостта и за реклама. Реклама на града, реклама на
музея, реклама на крепостта „Овеч”.Това е накратко.
Да, това е един много сложен въпрос. Ще Ви кажа, че аз предложих на две
охранителни фирми да ми направят оферти за охрана, говоря предишните години, за
видеонаблюдение и физическа охрана. Те са съгласни да пазят, но не могат да дадат
гаранция за това, което се случва. Имам предвид. Да, защото обектът е с голяма площ.
В момента полицията има допълнителна линия и движение до крепостта. Но вижте,
там нещата са по друг начин. Това е въпрос на друга сесия и на други разговори.
Аз мисля, че ние трябва да помислим по някакъв начин, както другите
културноисторически обекти в страната, така и тук да помислим за някакво затваряне
на крепостта. Знам, че е абсурд на пръв поглед, но понеже сме го виждали. Няма да
забравя как преди седмица се върнаха. Обикаляха и Царевец, и Цари Мали град,
никой не можа да влезе, защото беше понеделник. Относно охраната,
видеонаблюдението също е добър вариант. Сега предвиждаме монтиране на камери.
Това е, което можем да направим. Полицията иска от нас доказателства за
посегателства в момента. Обектът, пак казвам, е голям и е много трудно. Те
разрушават кошчетата, които аз изградих. Вечерта ги иззидаме, на другия ден пак ги
разрушават. Тук има хора, които познават ситуацията. Виждам г-н Габровски, който е
тук е добре запознат с този вандализъм и с тази ситуация, която беше. Всъщност, в
един момент те просто спират да рушат. Не знам, има два варианта - видеонаблюдение
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и физическа охрана, която до бъде осигурена от охранителна фирма. За охраната
говорим. Някакви други въпроси?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Предлагам Ви да спазваме реда да се говори на микрофона. Не разговор, като
на тротоара. Стопанисваме и да влагаме нещо. Много хубаво. Бройките, които чух.
Бройките служители ми звучи много добре. Радвам се за това. Обаче, ако само
влагаме, ако не пазим. След като направим нещо през деня през нощта се руши. То се
руши на място, което е свързано с националната ни памет. Ако говорим само за
изграждане и за ползи, а говорим в условно наклонение за охрана, е несериозно. Тези
неща трябва да бъдат свързани неразделно едно от друго. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми колеги,
Аз нямам въпрос. Ще отправя една молба до г-н Христов. Молбата е от
граждани. Всъщност, самите граждани са гости на крепостта. Казаха ми, че почти
ежегодно идват. Тяхната молба е да се предостави безжичен интернет. Те споменаха,
че са ходили на много по-малки исторически обекти и в пиковия сезон, лятно време, се
осигурява тази екстра. Това е тяхната молба. Казах, че ще го кажа на микрофон. Това
исках да кажа. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания има ли? Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Също не е питане. Просто една забележка. Не знам към кого. Понеже не знам
кой ще се грижи за крепостта. Сега при гласуването ще се разбере, но по самия мост
има счупени дъски, греди много сериозни. Още миналата година ги видяхме. Не знам,
дали са подменени, но е хубаво да се обърне внимание, защото има вече големи дупки
по моста и може някой да направи някакво счупване, изкълчване и т.н. Няма да падне,
но ще се счупи.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
При гласуването на бюджета Вие гласувахте средства за основен ремонт на
моста. Конструкторът на моста направи оглед със съответните предписания,
конструктивно заключение. Ремонтът започна днес.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания има ли? Г-жа Драгнева.”
Изказване на Милена Драгнева
„Ще си позволя само да кажа едно уточнение. Някои от Вас отреагираха така,
крайно, при идеята на г-н директора на Историческия музей, крепостта да бъде
заключвана. Но аз също считам, че ако искаме тази крепост да се разработва. Нещата,
които се правят на нея да бъдат запазени, защото явно сме безсилни срещу
непрекъснатия вандализъм в този град и в тази община. Ако искаме това, което правим
на крепостта да се запазва. Тя да бъде атрактивна, да продължава да бъде атрактивна,
моето мнение е същото, че крепостта трябва да бъде затваряна вечер. Сигурна съм, че
в бъдеще много хора ще мислят като мен.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания има ли? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-1
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо21 с 20 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 113
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.3 от
Наредба № 2 реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Провадия:
1.Предоставя безвъзмездно за управление от Исторически музей - Провадия на
екопътека „Овеч” - публична общинска собственост съгласно АПОС №1653 от
26.06.2014 година, находяща се в гр.Провадия, с данъчна оценка на имота 71 297.12
лева, арки находящи се на двата входа към крепост „Овеч” с балансова стойност
9898.80 лева и мостово съоръжение свързващо късноантична и средновековна крепост
„Овеч” и платото „Табиите” с балансова стойност 92 013.10 лева.
2.Дава съгласие приходите от таксите за вход за крепостта „Овеч” и беседа на
крепост „Овеч”, определени съгласно т.2.1 и т.4.1 от раздел ..Култура” от Приложение
№1 към чл.53 от Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Провадия да постъпват по бюджета на
Исторически музей - Провадия.
3.Възлага изпълнение на горепосоченото решение на кмета на община Провадия.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре. Заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Г-н председател, моля да обърнете внимание на присъстващите в залата да си
изключат звука на мобилните телефони.”
к/№296-Докладна записка от Дамян Неделчев-общински съветник в Общински
съвет Провадия, относно организация на работата и развитието на МБАЛ „Царица
Йоанна” град Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ще има ли? Заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми общински съветници,
Г-н кмет,
Докладната записка, така като съм я внесъл, не е издържана. В смисъл, че липсва
проект за решение. Предлагам промяна след относно организация на работата и
развитието на МБАЛ „Царица Йоанна” град Провадия да се добави текста: Предлагам
проект за решение и надолу същият текст като отпадне следното изречение „С
изпълнението на тази задача се натоварва кмета на община Провадия инж.Филчо
Филев. Написано е: Предлагам ОбС Провадия да поиска от директора на МБАЛ
”Царица Йоанна-Провадия” да предприеме действия за постигане на следните цели.”
Искаме го от директора на болницата. После, уточнение. Това, което съм предложил
по време на заседанието на комисията и в разговорите от тогава до сега ми беше
отправен упрек, че не предлагам откъде ще се получи финансиране. Ако някой
случайно не знае, отговарям. Аз не съм финансист. Второ, за тази цел, мисля, че има
назначени достатъчен брой хора, има и директор на болница. Трето, това, което съм
написал в докладната, от моя гледна точка, е достатъчно ясно като цели. От една
страна, най-едро казано, болницата трябва да работи двадесет и четири часа. Да не
давам примери, които звучат неприятно. Има части от денонощието, в които няма
лекар, който да може да реагира в спешна ситуация. Оттам нататък, ако една болница
не разполага, болничните стаи, ако не разполагат със санитарен възел, включващ баня
и тоалетна, изоставаме доста. От друга страна, тогава, когато една болница не
разполага с едно от основните отделения, в тази бройка включвам – вътрешно, детско,
неврологично, хирургия и гинекология, тя реално трудно може да изпълнява добра
здравна помощ. Ще ме извините за едно кратко обяснение. Ако един човек има болки
в корема, болките в корема не се знае дали са въпрос на гастроинтеология, въпрос на
кардиология, въпрос на хирургия или въпрос на гинекология. Ако една болница не
разполага с т.е., ако една болница разполага с хирургия и гинекология, но не разполага
с лапароскопска апаратура, то тя е обречена още в миналото. Това е текстът.
Преценете как ще го приемете и гласувайте. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания? Да, г-н Парушев, вдигна ръка. Давам думата на
г-н Гочев”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми д-р Неделчев,
Ще запозна по четирите точки отзад напред. По четвърта точка - Разкриване
отново на отделенията по хирургия и акушерство и гинекология. Хирургията е
затворена със заповед на инистъра на здравеопазването, докато гинекологията, и
гинекологията беше затворена. Остана само родилно. Фактически, в родилно с триста
раждания, не можем да осигурим необходимите финансови средства за издръжка на
персонала, които ги изискват критериите за добра медицинска практика, поради което
пропадна и родилната част от акушерогинекологичната помощ. Аз бях свидетел,
областната комисия, когато разработваше Областната здравна карта. Националната
здравна карта вече е факт. Министерският съвет я прие. Приета е по начина, по който е
предложена Областната здравна карта на област Варна. В Областната здравна карта
фигурира хирургична помощ – само трето ниво. От 892 легла, с които беше намален
легловият фонд на здравеопазване в област Варна 380 са хирургичните легла. Всички
тези 380 легла бяха затворени само в град Варна, защото никъде извън Варна в област
Варна няма хирургия. Становището е, ако има някъде хирургия - хирургията трябва да
бъде второ ниво. Просто, трябва да се забрави, че не хирургично отделение може да
лекува само вътрешни кризи и тем подобни. 80% от работата на такива хирургични
отделения е по-скоро симулиране, отколкото хирургия. Това го знам от опит, защото
осем години съм бил управител на тази болница. Да се поиска сега разрешение да се
разкрива хирургично отделение от второ ниво в нашата болница това означава да се
поиска някъде от варненските болници да се закрият двадесет легла или петнадесет.
Отделно, второ ниво хирургия, нашите хирургични операционни помещения не
отговарят за второ ниво хирургия. Трябва да се строи наново. Не е само хирургията,
ако се направи хирургично отделение второ ниво трябва да има отделение за
анестезия, реанимация и интензивно лечение. Минимум от четири души
анестезиолози. Аз искам да попитам д-р Неделчев - Как ще осигури оборот на
хирургично отделение, което да гарантира заплатите на минимум пет хирурзи,
минимум четири анестезиолози, минимум пет сестри в хирургично отделение, поне
две операционни сестри, операционни санитарки, редови санитарки? Бюджетът на
хирургията от второ ниво излиза, заедно с отделение за анестезия, реанимация и
интензивно лечение, някъде около седемдесет, осемдесет хиляди лева на месец. Точно
толкова е целият лимит на болницата. Това просто е невъзможно да стане. Това са
мечти. Точно това е целта. Те лека - полека ще прилагат модел, както е в Европа. В
Европа, действително, няма община от нашият ранг, в която да няма болница. Тя не е
болница за всичко. Например в еди-кой си град има общинска болница, която се
занимава само с вътрешни болести и неврологични болести. Обслужва района, който
обхваща и Нови пазар, и Девня и Дългопол. В Нови пазар има хирургична и
акушерогинекологична болница, която обслужва и района на Провадия, Девня. Но да
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има във всяка такава малка болничка всичките отделения, това се доказа, че е
неефективно. То се доказа, че е неефективно. Ето сега цялата болница в Нови пазар
става второ ниво. Сто и двадесет хиляди лева прави на месец и персоналът получава
шестдесет процента от възнаграждението си. Вече стана седми месец. Получават
шестдесет процента, защото сто и двадесет хиляди не могат да стигнат. Те гледат да
разплатят, за да нямат задължения към доставчиците за лекарства и т.н. и персоналът
вече седми месец получава шестдесет процента. Това е една от причините в момента
да не може да се кооперира с болницата в Шумен, защото община Нови пазар няма
правото да дава пари за заплати. Болницата в Шумен иска да се ликвидират
задълженията към персонала. Сега се изпадна в един тупик, който не знам как ще бъде
решен.
По точка трета - Изграждане на отделен за всяка болнична стая тоалетен възел.
Тук може да се умува. Не можа да се сложи някакъв срок, но може да се умува при
положение, че се отворят програми, с които болницата да може да кандидатства,
защото това без външно финансиране община Провадия няма как да го издържа. Тя
успя да направи детско отделение по този начин. Не е проблем. В момента има
модерно строителство с пакети, панели, които са леки конструкции и може да се
направи без да се натовари сградата. Това трябва да стане, ако има договор с каса, ако
сключим договор, ако тази болница държавата действително каже, че ще я има, да се
кандидатства за финансиране.
По точка втора - Окомплектоване на отделенията с кадри. Знаете какво е
положението с лекарските кадри в РБ. Осемдесет процента от новозавършилите лекари
заминават навън. Аз съм правил допитване до лекарския съюз, с изключение на тези,
които се обучават, които са останали да се обучават в България, в Североизточна
България няма лекари под петдесет години, по-млади от петдесет годишна възраст.
Остава първа точка, за която изцяло го подкрепям д-р Неделчев, че трябва да се
гарантира двадесет и четири часово приемане за тези пациенти, за които нашата
болница има сключен договор със Здравната каса и ги има тези клинични пътеки.
Проблем е. Аз също давам дежурство по болница и знам какъв е проблемът на
Спешната помощ да приеме болен, който може да се лекува в нашата болница. Нощно
време почти няма кой знае какво, но събота и неделя е абсурд да се приеме. Няма
какво да си кривим душата, в събота и неделя почти не работи. Тук може да се
проведе един разговор с управителя на болницата и да се помисли как да стане, за да
може тези колеги, които дават разположение в дома за съответните отделения да се
отзовават. Обаче, трябва да се знае, че Спешната помощ трябва да ги вика само при
положение, че нещата са свързани с пътеките, по които има договор нашата болница.
Не знам. Тази докладна може да се приеме, но втора, трета и четвърта точка, според
мен, не знам как ще бъдат изпълнени. По първа точка подкрепям д-р Неделчев с двете
си ръце.”
Кворум:20 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, г-н Парушев”
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Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми колеги,
Ще си позволя да взема думата. Не мога да коментирам чисто медицински
терминологии и ситуации. Погледнах докладната. Знам, че осъществяването на всичко
това, което е написано, се нуждае от доста солидно финансиране. Но, отварям една
скоба. Първо, искам да кажа, че съм малко възмутен от държанието на някого по време
на разглеждането на докладните, на тази докладна на двете комисии, в които бях,
защото имаше присмех към един наш колега, който, може би, единствен от нас, все
пак, иска нещо да се случи. В тази връзка, понеже и един от доводите за
неразглеждането на тази докладна е липсата на неговото присъствие по време на
комисиите. Вторият момент, беше начинът, по който беше поднесена тази докладна с
липса на решение. Донякъде той преди малко се опита да го отстрани това
несъответствие.
Аз ще си позволя също да направя едно предложение, като проект за решение,
което не се отличава съществено от неговото, но може би малко по-издържано.
Мотивът ми затова е, че така или иначе във всяко едно предложение ние трябва да
потърсим градивното, да си поставим високи цели пък да постигнем по-ниските. Но да
постигнем нещо. Със своето предложение искам просто да влезем в един диалог - ние,
като представители на обществеността, общинска администрация и болницата. В тази
връзка правя следното предложение, като проект за решение: Относно, ясно. Проект:
ОбС Провадия на община Провадия възлага на общинска администрация съвместно с
директора на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” да даде становище, относно
възможността да се постигнат следните цели, който са изброени по-надолу. Това е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Г-н Парушев,
Нали Ви е ясно, че ако натоварим община Провадия да даде становищестановището на община Провадия ще е отрицателно. По докладната на д-р Неделчев.
Не виждам нищо лошо или задължаващо. Просто той предлага директорът на
болницата да постигне определени цели. Няма срокове, няма нищо. Да направи
постъпки, да работи за изброените тук-откриване на хирургия, акушерство и т.н. Какъв
е проблемът? Какво лошо има да работи в тази насока?
Относно изказването на д-р Гочев, че това са мечти. Извинявайте, г-н Гочев, но
предполагам и всеки нормален човек гони своите мечти. Аз, когато постигна своята
мечта, си поставям по-висока и започвам да гоня нея. Какъв е проблемът да имаме
мечта да си разкрием тези отделения? Като ги разкрием ще гоним по-висока цел. Не,
далеч съм от медицинската практика, теория. Въобще нямам представа за какво става
въпрос, но това за мен е чисто пожелателен текст на докладната. Макар, че тези
двадесет и четири часа, според мен, трябва да са задължителни за извършване на
спешен консулт. При изказването на д-р Неделчев той оттегли „С изпълнението на
тази задача се натоварва кмета инж.Филчо Филев.” Според мен, точно той,
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изпълнението на това решение, ако се приеме, трябва да се възложи на кмета на
община Провадия, защото община Провадия е собственик на болницата. Моля, да, с
това решение директорът на болницата да бъде уведомен за това решение. В този
смисъл възлага изпълнението. В тази връзка означава, че докладна е правилно
насочена. Предлагам, г-н Гочев да направи това, като отделно предложение. Да го
формулира просто. Но моето мнение по тази докладна е, според мен, няма нищо лошо
да натоварим директора на болницата, управителя на болницата, да гони тези цели.
Какъв е проблемът? Защо да не ги гони? Нито му поставяме срок, нито нищо.
Благодаря.”
Изказване на Диан Парушев
„Уважаеми колеги,
Г-н Илиев,
Лично аз не смятам, че д-р Неделчев иска да отправи докладна, която да има
чисто пожелателен характер. Това просто е под интелекта му. Пожелателен характер.
Смешно е. Затова, още веднъж, апелирам да подкрепите моето предложение, с което
ще имаме възможност, като принципал ОбС, да влезе в един диалог, относно
възможностите за решаване на част от целите, които поставя д-р Неделчев. Те да
излязат с някакво виждане от гледна точка на финанси и юридическа страна. Чисто
медицински проблеми, свързани с персонал. Да има нещо, което после ние да обсъдим,
да разгледаме и да видим може ли нещо да поставим като задача и да вземем решение
да бъде изпълнено. Ако ще говорим за пожелателни неща, просто си губим времето
тук. За това казвам – възлага на общинска администрация съвместно с директора на
МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” да дадат становище. Част от тези становища
донякъде. Да, отделно, не е проблем, също в този диалог да се разгледа и договора за
възлагане на управление. Кой го подписва договора за възлагане на управление с
директора на болницата? Нали принципалът е ОбС? Добре, аз не коментирам кой го е
подписал. Коментирам кой е определил клаузите на договора. Тези клаузи, аз на попредния мандат присъствах, имаше пак проблеми с болницата, не знам, на предходния
дали е имало пак такава ситуация, но едно от нещата, като водещ момент е именно
този договор за възлагане - права и задължения. Защото наскоро, пак д-р Неделчев
попита,с помощите, които общинска администрация подпомага финансово болничното
заведение може ли да бъдат изплатени стари задължения като лекарства, ако не се
лъжа,така е. Беше му отговорено, че „не”. Ако това „не” е във връзка с
взаимоотношенията между договора за възлагане чрез кмета и общинска
администрация, и ОбС, мисля, че могат да се вземат някакви правила, като решения.
Г-н Денев, кимате отрицателно, но всичко подлежи на договаряне. След като, ОбС е
този, който. Благодаря.”
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Имам чувството, че има малко неразбиране в ситуацията. Болницата е търговско
дружество – ЕООД. Едноличен собственик на капитала е ОбС. Когато, ОбС,
представлявайки община Провадия, има дялово участие в други ЕООД-та, където има
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повече съдружници, той упълномощава кмета да гласува по начин, по който реши там
на място в интерес за община Провадия или директно му казва начина, по който да
гласува. В случая, Общото събрание на болницата е ОбС и управителят, докладва на
собственика или на акционерите, или на съдружниците, според вида на регистрацията
на дружеството. В случая, комуникацията следва да е пряка, защото има Общо
събрание, едноличен собственик на капитала в лицето на ОбС и управител. Моите
функции могат да бъдат съвещателни и консултативни. Аз мога да дам становище.
Моето становище и сега ще го кажа. Ние сме да подкрепяме болницата максимално
възможно в законовите форми, които също са указани в действащото законодателство.
Оттам нататък чисто пазарните функции, в които работи това дружество ги определя
друг. Това са Министърът на здравеопазването и НЗОК. Те са пазара. Точно в този
аспект следва да е комуникацията между собственика на капитала, собственика на
дружеството и назначеният управител.Моите функции, ако докладната бъде гласувана,
както за всяка една докладна, чието решение е възложено, аз издавам заповед кой да го
изпълни. В случая, обаче, аз на управителя няма да мога да му издам заповед. Само ще
препратя решението, като информация, той да го получи. Да се увери, собственика на
капитала, който е ОбС, че неговото решение е стигнало до знанието на управителя,
който е избран от него. Тук, освен ЗМСМА, специалният закон е ТЗ. Съответно
рамката, по която работят лечебните заведения, търговските дружества, е закона за
лечебните заведения и пазарната среда. Всичко тава е въпрос на комуникация, на
обсъждане между собственика и назначения от него управител. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Благодаря на колегите, които подкрепиха от трибуната моята докладна.
Благодаря и за предложенията и корекциите, които се направиха. Искам да отговоря на
зададените въпроси от д-р Гочев и съмнения, за това как това може да стане. Мисля, че
това, което ще кажа се касае за всеки бизнес, но както казах преди малко, не съм
финансист, не съм много други работи. Друго, освен лекар, който работи хирургия.
Има достатъчно примери, добри практики. Начинът да развиваш добре една дейност е
не да се съобразяваш с минали стандарти, минали нива. Казано простичко. Това са
примери реални в България, да не ги изреждам. Мога да кажа само два – Панагюрище
и Тутракан и др. Намираш добър специалист, намираш добра техника и започваш да
привличаш клиенти, пациенти и от др.места. Не само от собствената си община.
Ивайло Илиев тук спомена думата мечти, преди него беше използвана от прежде
говорещите. Ако нямаме високи цели, както каза Диан Парушев, по-скоро би трябвало
да се примирим със затихващи функции, което също се използва. Вярвам, че никой в
тази зала не иска варианта град със затихващи функции и в частност болница със
затихващи функции. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания има ли? Нека да дадем думата на председателите
на комисии за становищата и тогава ще гласуваме предложението на г-н Николов.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Едно уточнение. След като ОбС е собственик, кой е работодател на управителя
на болницата? Да, но ОбС не подписва договора му.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Става с решение на ОбС и възлага на кмета да подпише договор за
управление.”
Изказване на Ивайло Илиев
„ОбС така ли? Да, разбрах. Питането ми беше само това. Т.е. и работодател.
Собственикът е и работодател на управителя. Не, аз изхождам от друга гледна точка.
От друга гледна точка изхождам. В едно дружество аз може да съм собственик, но
може да имам управител и управителят да се разпорежда и да е работодател на тези
хора, които ги назначава. От тази гледна точка, принципът, исках да запитам, същия ли
е тук? Т.е. собственикът е ОбС, а кметът е работодател.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. Има едноличен
собственик на капитала. Има и управител на дружеството.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Това беше. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 6 гласа „за” прие предложението да не разглежда докладната
записка. Вносителят не е включил в докладната записка проект за решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Елина Димитрова –председател на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“
Изказване на Елина Димитрова –председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 6 гласа „за” прие предложението да не разглежда докладната
записка. Вносителят не присъства.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
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Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията предлага на вносителя да включи в докладната записка проект за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Блага Петрова-зам.-председател на ПК ”Национално и
европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
Изказване на Блага Петрова-зам.-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 5 гласа „за” прие предложението да не разглежда докладната
записка. Вносителят не присъства.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Вносителят на докладна заиска с вх.№296 предложи следния проект за
решение:
ОбС Провадия възлага на управителя на МБАЛ ”Царица Йоанна-Провадия” да
предприеме действия за постигане на следните цели:
1.Гарантиране на 24 часова възможност за извършване на спешен консулт със
съответния дежурен лекар към всяко отделение /вътрешно, неврологично и детско/ с
оглед реалното възможност за хоспитализация в болницата по всяко време на
денонощието.
2.Окомплектоване на отделенията с кадри с цел работа по по-голям брой пътеки,
за да могат гражданите да получат по-широк кръг здравна помощ.
3.Изграждане на отделен за всяка болнична стая тоалетен възел.
4.Разкриване отново на отделенията по хирургия и акушерство и гинекология, в
които да се работи със съвременна лапароскопска апаратура.
С оглед общината да може да извършва независим контрол на ефективността от
работата на болницата, да се проведат разговори с ръководството на ЦСМП филиал
Провадия за предоставяне на информация за броя на хоспитализираните пациенти
/преминали през ЦСМП Провадия/ във варненски, в провадийската болница и
съответните диагнози и на всеки шест месеца Общински съвет Провадия да получава
сводка.
Комисията гласува предложения от вносителя проект за решение и от общо 7 с 2
гласа „за”, 1-„против” и 4-„възд.се” не го прие.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам да гласуваме предложението на г-н Николов. Който е съгласен с
предложението. Г-н Николов, заповядайте, кажете го и го формулирайте пак.“
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Изказване на Диан Николов Парушев
„ОбС Провадия възлага на общинска администрация съвместно с директора на
МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” да даде становище, относно възможността да се
постигнат следните цели: Изброени са четирите цели. Добре, съгласен съм.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с предложението, моля да гласува.”
Председателя на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Диан Парушев Николов с текст: ОбС Провадия възлага на
общинска администрация съвместно с управителя на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия” да даде становище, относно възможността да се постигнат следните цели:
1.Гарантиране на 24 часова възможност за извършване на спешен консулт със
съответния дежурен лекар към всяко отделение /вътрешно, неврологично и детско/ с
оглед реалното възможност за хоспитализация в болницата по всяко време на
денонощието.
2.Окомплектоване на отделенията с кадри с цел работа по по-голям брой пътеки,
за да могат гражданите да получат по-широк кръг здравна помощ.
3.Изграждане на отделен за всяка болнична стая тоалетен възел.
4.Разкриване отново на отделенията по хирургия и акушерство и гинекология, в
които да се работи със съвременна лапароскопска апаратура.
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 19 гласа „за”, 1-против”, 0„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение от вносителя по
докладната записка и от общо 20 с 19 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 114
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,Общински съвет Провадия възлага на
управителя на МБАЛ ”Царица Йоанна Провадия” да предприеме действия за
постигане на следните цели:
1.Гарантиране на 24 часова възможност за извършване на спешен консулт със
съответния дежурен лекар към всяко отделение /вътрешно, неврологично и детско/ с
оглед реалното възможност за хоспитализация в болницата по всяко време на
денонощието.
2.Окомплектоване на отделенията с кадри с цел работа по по-голям брой пътеки,
за да могат гражданите да получат по-широк кръг здравна помощ.
3.Изграждане на отделен за всяка болнична стая тоалетен възел.
4.Разкриване отново на отделенията по хирургия и акушерство и гинекология, в
които да се работи със съвременна лапароскопска апаратура.
С оглед общината да може да извършва независим контрол на ефективността от
работата на болницата, да се проведат разговори с ръководството на ЦСМП филиал
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Провадия за предоставяне на информация за броя на хоспитализираните пациенти
/преминали през ЦСМП Провадия/ във варненски, в провадийската болница и
съответните диагнози и на всеки шест месеца Общински съвет Провадия да получава
сводка.
5.Възлага на кмета уведомяването на управителя на МБАЛ ”Царица Йоанна
Провадия” за настоящото решение на ОбС Провадия.
6.Задължава управителя на МБАЛ ”Царица Йоанна Провадия” да изрази
становище по предложеното в настоящото решение на следващото заседание на ОбС
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам почивка 15 минути.”
Почивка /12.20 ч. – 12.35 ч./
Кворум:19
Общинските съветници Антон Илков Янев и Йордан Иванов Михалев не
присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По докладна записка с вх.№296, оказа се, че е направена техническа грешка.
Ще прочета отново проекта за решение и ще го прегласуваме. Проектът за решение е
следния: Общински съвет Провадия възлага на общинска администрация съвместно с
управителя на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” да даде становище, относно
възможността да се постигнат следните цели:
1.Гарантиране на 24 часова възможност за извършване на спешен консулт със
съответния дежурен лекар към всяко отделение /вътрешно, неврологично и детско/ с
оглед реалното възможност за хоспитализация в болницата по всяко време на
денонощието.
2.Окомплектоване на отделенията с кадри с цел работа по по-голям брой пътеки,
за да могат гражданите да получат по-широк кръг здравна помощ.
3.Изграждане на отделен за всяка болнична стая тоалетен възел.
4.Разкриване отново на отделенията по хирургия и акушерство и гинекология, в
които да се работи със съвременна лапароскопска апаратура.
Срок: следващото заседание на ОбС Провадия
Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува. Който е
„за”.”
Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 18 гласа „за”, 1 -„против” и 0„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №6 – 114а
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия възлага на
общинска администрация съвместно суправителя на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия” да даде становище, относно възможността да се постигнат следните цели:
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1.Гарантиране на 24 часова възможност за извършване на спешен консулт със
съответния дежурен лекар към всяко отделение /вътрешно, неврологично и детско/ с
оглед реалното възможност за хоспитализация в болницата по всяко време на
денонощието.
2.Окомплектоване на отделенията с кадри с цел работа по по-голям брой пътеки,
за да могат гражданите да получат по-широк кръг здравна помощ.
3.Изграждане на отделен за всяка болнична стая тоалетен възел.
4.Разкриване отново на отделенията по хирургия и акушерство и гинекология, в
които да се работи със съвременна лапароскопска апаратура.
Срок: следващото заседание на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Кръстев.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Аз единствен съм „против”. Аргументът ми да съм „против” е, че тази докладна
тръгна малко трудничко. По комисиите видяхте какво се получи. Тук в хода на
заседанието ние решението един път го редактирахме, втори път го редактирахме. За
мен това е несериозно.”
л/№321-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно доклад с вх.№281/15.03.2016 год. от Тихомир Тодоров-директор на
ПГХРТ „Цар Симеон Велики” за ползване на материално-техническата база в сградата
на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №82а град Провадия за целите на учебновъзпитателния процес в Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и
туризъм „Цар Симеон Велики” град Провадия
Кворум: 20
Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, в деловодството на ОбС Провадия на 15.03.2016 год. постъпи доклад с
вх.№281 от г-н Тихомир Петров Тодоров-директор на Професионална гимназия по
хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики”, в който отбелязва
нарастване на броя на паралелките за държавния план-прием в училището за 2015/2016
г. Отчетени са и тенденциите за нарастване на приетите ученици, тъй като след
влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование основното
образование ще завършва след седми клас. Училището трябва да има готовност с
материално-техническа база за да осигури изискванията по държавните образователни
стандарти.
Във връзка с това е необходимо да се преразгледа материално-техническата база
/класни стаи, кабинети и спомагателни помещения/ в сградата на ул.”Св.Св.Кирил и
Методий” №82а град Провадия /публична общинска собственост, съгласно АПОС
№3/10.02. 1997 г./, за целите на учебно-възпитателния процес в Първо основно
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училище „Христо Смирненски” град Провадия и в Професионална гимназия по
хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики” град Провадия.
На заседанието, проведено на 25.03.2016 год. съм запознал членовете на ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт,
туризъм, социални програми и дейности“ с изложеното в доклада с вх.№281 от
директора на ПГХРТ „Цар Симеон Велики”.
Комисията след разискване прие становище. Давам думата на Стоян Гиговпредседател на комисията да прочете становището.”
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисия в състав - членовете на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“, директора на І ОУ „Хр.Смирненски”, директора на ПГХРТ „Цар Симеон
Велики” и представител на общинска администрация да установи материалнотехническата база на сградата на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №82а град Провадия за
намиране на оптимален вариант за двете училища. Срок: 15.04.2016 год.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания, питания има ли по докладната? Не. 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 №6 – 115
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Създава временна комисия в следния състав:
-Членовете на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“;
-представители на общинска администрация, определени със заповед на кмета на
Община Провадия.
2.Комисията по т.1 да установи ползването на материално-техническата база
/класни стаи, кабинети и спомагателни помещения/ в сградата на ул.”Св.Св.Кирил и
Методий” №82а град Провадия за целите на учебно-възпитателния процес в Първо
основно училище „Христо Смирненски” град Провадия и в Професионална гимназия
по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики” град Провадия,
както и да направи предложение за преразпределение и намиране на оптимален
вариант за ползване на материално-техническата база от двете училища в срок до
15.04.2016 год.
Десета точка-Питания и отговори на питания на общински съветници
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От заседанието, проведено на 26.03.2016 г. има зададени въпроси от Дамян
Неделчев и Лидия Димитрова. В началото на заседанието връчих писмените отговори.
Давам думата на кмета на общината за отговори на питанията.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До
господин д-р Дамян Неделчев - общински съветник
Отговор на питане
Уважаеми д-р Неделчев,
Във връзка с Вашето питане, отправено на заседание на Общински съвет
Провадия, проведено на 26.02.2016 г., общинска администрация изиска отговор от
управителя на Дома за възрастни хора с физически увреждания Провадия - д-р Жана
Василева. Отговорите на поставените от Вас въпроси са следните:
1.На 10.02.2016 г. трудотерапевтът в ДВХФУ Провадия Гьонюл Метин Юсеин е
била предизвикана от домуващата Димитричка Георгиева Костова с обидни думи.
Двете влизат в пререкание, избутват се една друга и си разменят плесници. Свидетел
на свадата е друга домуваща - Мария Илиева Денева. Управителят на дома е изискал
писмени обяснения за случая от Гьонюл Метин Юсеин. След получаването на
писмените обяснения със Заповед №17/11.02.2016 г. на управителя, г-жа Юсеин е
наказана с дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение“.
Г-жа Юсеин е назначена за трудотерапевт на 02.04.2012 г., няма налагани други
наказания до момента и се справя много добре със служебните си задължения. По
никакъв повод не е толерирана от ръководството на ДВХФУ Провадия.
2.Според управителя на ДВХФУ Провадия, психоклиматът в социалната услуга
е на необходимото ниво. През 2013 година е имало конфликтни ситуации между
психолога и двамата трудотерапевти. След напускането на психолога, конфликти
между служителите, между потребителите или между служители и потребители не е
имало. Случаят от 10.02.2016 г. е единствен по рода си.
3.Социалният работник Мария Попова изпълнява всички вменени й служебни
задължения. Работи в екип с останалите служители от ДВХФУ Провадия. Познава и
живее с проблемите на потребителите на социалната услуга.
4.За нормалното отопление на ДВХФУ през есенно-зимния сезон са необходими
две щатни бройки „Огняр“. От м. октомври 2014 г. длъжността „Психолог“ е
преобразувана в длъжност „Огняр“ за отоплителния сезон - от октомври 2014 до април
2015 г. Това е наложено от факта, че до тогава, огняр в ДВХФУ е назначаван по ПМС
№66 от 1976 г., което ПМС към октомври 2014 г. е отменено. Считано от 01.05.2015 г.
длъжността „Огняр“ отново е трансформирана в длъжност „Кинезитерапевт“ до
началото на отоплителния сезон - октомври 2015 година. Трансформирането на
длъжностите от „огняр” в „кинезитерапевт” и обратно в рамките на една календарна
година дава възможност да се задоволи необходимостта на ДВХФУ от специалисти с
наличната щатна осигуреност.
5.Психоемоционалната среда в ДВХФУ е добра. Потребителите на социалната
услуга са доволни и спокойни. При изразена от потребителите необходимост от
консултации с психолог, такъв може да бъде осигурен на т.н. граждански договор.
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Това е отговорът.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Благодаря за отговора. Удовлетворен съм от поетия ангажимент и извършените
действия, за да ми бъде отговорено. В разговор с г-жа Полизанова ми беше казано, че
ще бъде извършена проверка, като останах с впечатление, че ще се проверят на място
нещата от служителите на администрацията. Това, което получавам като отговор е
мнението на директора на дома. По отношение на втора и трета точка, която беше
изчетена от г-н кмета, моите лични впечатления не съвпадат с това, което беше
заявено. Все пак, според мен, е положителен факта, че в този дом, в който живеят
възрастни хора, нямащи възможност за защита от близки в тежко положение,
общинската администрация положи усилия и се надявам, че няма да имам повод за
поредни такива питания. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Второто питане е на г-жа Лидия Димитрова.
Относно: питането зададено на заседание на Общински съвет Провадия на
26.02.2016 год.
Уважаема г-жо Димитрова,
Община Провадия като всеки компетентен орган за извършване на
административни услуги е въвел Комплексно административно обслужване
произтичащо от Наредбата за Административно обслужване. През месец март 2015 г.
със Заповед № 583/13.03.2015 г. кмета на Община Провадия е утвърдил Вътрешни
правила за организация на административното обслужване в Община Провадия.
Във времето са предоставени пълният набор от административни услуги и е
налице стремежа в информационната система на Общината да са изнесени както
списъка, така и разработените технологични карти за предоставяне на съответната
административна услуга. Независимо от стремежа на всички администрации в
страната, както и изпълнението на Списъка на унифицираните наименования на
административните услуги (СУНАУ), който указва наименованията, документацията и
механизмите за предлагането на административни услуги чрез извършването на
Комплексно административно обслужване, съществуват доста различия между
предлагането и осъществяването на административни услуги в задължените
компетентни органи и администрации. Във времето, както и в настоящият момент,
Община Провадия се стреми да се придържа към най-добрите водещи практики по
прилагането на Комплексно административно обслужване на гражданите.
След извършените промени в чл.87, ал.11 на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК - обн., ДВ, бр.94 от 2015г.) от 01.01.2016 г. компетентните
органи, предлагащи съответните административни услуги, са длъжни да прилагат
принципа, при който обслужващата администрация има водеща роля при
осигуряването по служебен път на нужната информация и доказателствени средства от
други административни органи, необходими за издаването на индивидуален
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административен акт. Същото изискване в оказания срок е въведено в дейността на
Община Провадия и новата практика значително облекчава гражданите, ползващи
съответните услуги. Действително е налице закъснение в отразяването на тази промяна
в информационните масиви, поддържани от Общината.
Към настоящият момент Община Провадия прилага най-съвременните и водещи
модели за Комплексно административно обслужване и пълния набор от
административни услуги указани по СУНАУ, като всички необходими документи са
предложени на гражданите на Общината на сайта на Община Провадия в
максималното актуално състояние.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Удовлетворена съм дотолкова доколкото са предприети действия и са
променени преди четири дни на сайта на общината предлаганите административни
услуги. А няма как да знам, че действително 2015 год., когато март месец изтече срока
за въвеждането до момента е въведена и действа. Все пак, в една от дирекциите още
има неща, които не са изчистени, като липса на задължения се изисква, разрешение за
строеж, удостоверение за наследници, когато починалото лице, не е на територията на
общината – те също трябва да отпаднат.
В едно писмо, което е изпратено до всички общини от Румяна Бъчварова още
декември 2014 год. са описани подробно. Предполагам, че общината го е получила. И
са описани всички тези неща, който не трябва да фигурират на сайта. Пак казвам, има
заповед. Заповедта – това, че сте я издали, не означава, че се изпълнява. В тази връзка
имам и питане. Мога ли сега да го задам?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Имах още едно питане. За него ще отговоря нещо. Бяха предприети действия от
председателя. Беше сменена колежката Милена Драгнева, като председател.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз сега ще го кажа.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Няма нужда. Аз ще го кажа, че като председател, предприехте действия, тъй
като много спазвате правилника, когато става въпрос за частта за имащите право да
говорят, за възнаграждения. Учудва ме, че сте допуснали това, когато касае Вас. Нека
да гледаме, когато касае и самите нас. Не само частта, в която касае другите.
Питането ми. Понеже в една от докладните попитах - Дали са качени формулите
на сайта на общината? Аз поне не ги намирам. И ми отговориха, че не знаят. Искам да
знам - Кое е лицето отговорно за изготвянето, за публикуването? Срокът 10 март за
качването, като не е спазен, чий е контролът? Това е. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз би трябвало да стана да отговоря на зададеното питане. Вие го казахте.
Да ставам ли да казвам, че г-жа Милена Драгнева е сменена? Подала си е молба с
вх.№303 от 21.03.2016 год. За председател на тази постоянна комисия по „Устройство
на територията, екология, бедствия и аварии” е избрана г-жа Елина Георгиева
Димитрова.
Д-р Неделчев има думата.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Питането ми към общинската администрация - Възможно ли е да се поднови
изписването на номерата по адресите в града, за да се улесни работата на Спешна
медицинска помощ при пристигане на адрес? В момента голяма част от номерата са се
изтрили от времето или липсват. Това е затруднение за работата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Уважаеми г-н кмете,
Съгласно указанията на ОП „РР” 2014-2020 г., процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони“ се
реализира в рамките на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони”. Определени са 28-те общини и размера на
финансовата помощ за всяка една от тях. Става въпрос за т.н. саниране на жилищните
сгради. Първият етап беше за блокове над тридесет жилища. Сега са по-малко.
Тридесет, а дори и отделни. Става въпрос за осем милиона лева, от които близо четири
милиона за обществени сгради, четири милиона за лични, собствени.
В град Провадия няколко сдружения на собствениците изготвиха необходимите
документи и ги представиха пред общината за вписване в регистър. Същите имат и
регистрация по булстат.Следващите заявления, които бяха внесени в общината са за
интерес за финансова помощ /ЗИФП/. Общината трябва да се произнесе, дали
одобрява сдруженията за кандидатстване по програмата и да предложи договор. Към
настоящия момент това не е извършено.
Тъй като срока за кандидатстване по програмата е 30 май 2016 г., питането ми е Кога общината ще се произнесе по подадените документи от Сдружението на
собствениците и евентуално сключи договори с тях? За всички или с част от тях? Ще
съумее ли общината за този кратък срок да проведе обществената поръчка за двата
вида обследване- технически характеристики и енергийна ефективност и внасянето на
необходимата документация в Управляващия орган?
Съществува ли вероятност Сдружението на собствениците, кандидатстващи по
програмата да бъдат ощетени за сметка и в ползва на обществените сгради, каквито не
са целите и намеренията на ОП „РР”?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници? Г-н Парушев, заповядайте.”
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Изказване на Диан Парушев
„Три въпроса към общинска администрация. Първият въпрос е свързан с
критериите за решаване затова къде да има улично осветление и къде не. По точно,
визирам промишлените зони. В тази връзка – За северна промишлена зона, дали има
някакви възможности, да се пусне частично осветлението?
Вторият въпрос е продиктуван от г-н Кръстев, когато беше отчета за дейността
на РПУ Провадия, той каза , че е желателно да се поставят камери за видеонаблюдение
в някои изходни позиции, където има основно трафик на хора, които имат, извършват.
Как да го кажа? Визирам в случая в долната стана на надлеза и другия надлез към
Северна промишлена зона. В тази връзка въпросът ми е – Общината ще заложи ли
извършването на тази дейност? Планира ли? Ако планира, евентуално в какви срокове
да бъде направено това нещо.
Последният ми, трети въпрос, е продиктуван от разговор с някои граждани и
коментари във връзка с новините. Последно време има зачестили инциденти в
учебните заведения. Знаете там за едни убийства, влизане на граждани в училища,
саморазправи и т.н. В тази връзка питам – По ескалиралите така събития общинска
администрация взела ли е някакви допълнителни мерки в тази връзка за повишаване
на охраната? Какви? Като изключвам охраната със СОД. Тя не е предмет на това ми
питане. Благодаря Ви.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Много питате. Следващият месец общината няма да може да работи. Трябва да
ни отговаря. Мисълта ми е, че много питаме и общината ще се ангажира да отговаря и
няма да може да си върши работата.
В началото на сесията Ви раздадох един документ, който е одитен доклад за
извършен вътрешен одит за разходване и отчитане на средства на спортните клубове
2013 год. Спомняте си злополучната докладна за сдружението. Няма да припомням
подробно. Мога да поздравя общинските съветници, които тогава я подкрепиха и след
това отново не подкрепиха моето искане да бъде отменена. Прокурор Борисова е
отказала да образува досъдебно производство, защото е имало сключено
споразумение. Тогава кметът ми каза на предходната сесия, каза, че той тогава по него
време не е знаел, дошла по-висша инстанция, установила нещата. Ще си позволя да го
цитирам от протокола. Извадка от протокола. През цитираната година по предложение
на един от моите заместници издадох заповед и сформирах комисия, която да
извърши проверка. Тази комисия извърши проверка. Как е работила? Какви
документи? Какво е гледала? На мен доклад за нарушение не ми е представен. По
отношение на комисията, на мен ми е казала, че няма нарушение. Тя не ми е
докладвала и за нас разходът е правомерен. Вие като общински съветници имате
правата да влезете и да изискате документация за спортните дружества, читалища и
т.н.
Като общински съветник, това е леко отклонение, на 16 март с искане на
основание чл.33, ал.2 от ЗМСМА, помолих да ми връчат този одитен доклад на
Агенция за държавна финансова инспекция, копие на връчени актове за
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административно нарушение, копие на заповеди за назначаване на комисиите за
проверка на спортните клубове, копие на протоколите от заседание на комисиите,
определени със заповед на кмета за 2012, 2013, 2014, 2015 год. Втора, трета и четвърта
точка ми ги предоставиха. Първа точка, разбира се, получих отказ. На 23.03.2016 год. с
нова заявление на основание също чл.33, ал.2 от ЗМСМА припомних, че държавните
органи, стопанските и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на
общинския съветник, както и да му предоставят, повтарям предоставят, сведения и
документи, които са необходими във връзка с дейността му на общински съветник.
Освен, забележете, освен, когато те съставляват класифицирана информация. Оказва
се, че община Провадия не ни предоставя одитния доклад. Аз сега започвам да се
замислям. Този доклад да не би да е класифицирана информация? Всички знаем, че не
е. Одитният доклад е връчен на 29.03, извинявам се, на 29.02.2016 год. В момента сме
30.03 т.е. един месец аз не мога да се сдобия, нямам достъп до документ, който не е
класифицирана информация. Ще искам писмен отговор за това впоследствие.
В отговора, където ми се отказва доклада и ми предоставят документите за
проверки на спортните клубове ми пишат, че за извършена проверка за осъществяване
на контрол върху разходваните средства, отпуснати от община Провадия за 2012 год.
не е съставен протокол от комисия, която е назначена със заповед на кмета на община
Провадия. Т.е. проверка не е извършена. Пак казвам, по слухове разбрах, че има
извършен одитен доклад от вътрешен одитор. По Закона за достъп до обществена
информация го поисках този доклад и ми беше предоставен. Одитният доклад за
проверка на разходите на спортните клубове е с входящ номер, заведен в общината РД
9100-331 от 25.04.2013 год. Всички виждате на първа страница,инж.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, какво е Вашето питане в момента?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Това предполагам е зам.-кмета Анатоли Атанасов, инж.Янко Янков, Катя
Пеева, Петя Иванова, Росица Пиринлиева. Отдолу подчертано и пише – За изпълнение
на препоръките и отстраняване на допуснатите слабости. Подпис Филчо Филев. Това
е вашият подпис, смятам? Какво се оказа? Както община Провадия ми твърдеше,
първо, че не знае нищо, не са чували за нарушение. За мен това е лъжа. Пълна лъжа.
Одитен доклад. Ще ви зачета отделно и само изречения.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, задайте си въпроса.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Правя изказване, не ме прекъсвайте. Правя изказване. Точката е за изказвания,
питания.”
Кворум:19 Общинският съветник Иво Райчов Гочев не присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Точката е питания и отговори на питания на общински съветници. Това е точка
десета. В точка десета сме.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Отнемете ми думата. За футболен клуб Провадия и Бозвелийско.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, няма нужда да четете доклада.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Защо реагирате така? Защо? До вчера лъжете, че нямате информация.
Г-н кмет, служителят Ви, който стои на пулта му разпоредете да не се намесва и
изключва пулта. Той е Ваш служител.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Аз му казах да изключи.Аз му казах да изключи микрофона. Не е нужно да
четем одитен доклад и т.н..”
Изказване на Ивайло Илиев
„Добре, с две думи приключвам, г-н Гичев. В одитния доклад се оказа, че всичко
е описано с всички нарушения – липса на документи, описани са как са давани
банкети, когато нямат тържества, няма първенства, как с 1400, може би и 1500 е
сумата за даден банкет на 25.12 от спортния клуб. Визирам спортния клуб със
споразумението. Това са петдесет човека средно, ако сложим 30 лв. куверт на човек.
За какво говорим? Затова Ви казвам. Не може да се работи така. Това за мен са
злоупотреби, кражби. Смеете се. Така ли е? Защо не ми се предоставя? Защо не ми се
предоставя цял месец одитния доклад на Агенция за държавен финансов контрол?
Първият ми въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има срок за отговор.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Първият ми въпрос. Не питам Вас. Вторият ми въпрос. Има ли нарушение в
този доклад? Ако има, всички знаем, че така се говори, искам да се каже от кмета на
микрофон - Има ли нарушение при транспорта? Общественият транспорт. Ако има,
какви са установените нарушения? Каква е сумата на установените нарушения? Освен
транспорта и спортните клубове има ли други нарушения? Благодаря.”
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
На г-н Илиев съм изпратил отговор на неговото искане и отговорът е следния:
Ще перифразирам. Като кмет на общината на мен ми е даден предварителен доклад и
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до ставането му на окончателен нямам право да разгласявам факти и данни, за да не се
случи набеждаване и наклеветяване. По-нататък, всички сте свидетели как три месеца
се твърдеше, че няма доклад за спортните клубове. Доклад за спортните клубове има и
него, като кмет на общината, аз го получих на осми март, а на спортните клубове е
даден декември месец. Когато има заключение от Агенция държавна финансова
инспекция тя ми го изпрати и докладът вече е публичен. Когато съответният доклад
стане със заключение, окончателен, той ще стане публичен. И забележете, аз на Вас,
включително и в телефонен разговор, Ви казах, че Вие сте в правото си да поискате
доклада предварителния от органа, който го е издал. Имате тези права. На мен ми е
указано аз да не разгласявам факти и данни. Одиторът. Казвам го на микрофон. Не, в
кабинета ми. В писмен вид го няма, но аз съм достатъчно почтен, за да изпълня
указанията на проверяващия орган.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Казали. Казали да не разгласява. Знаете ли, дами и господа, едно от нещата,
което най-много мразя е да лъжат. Най-много, особено много, мразя хора, които са
облечени във власт да лъжат. Ето това ме изкарва извън релси. Извинявам се за
държанието ми. Просто съм извън релси в момента. Твърдеше ни се, че никой не знаел
какво става в спортните клубове и до момента на финансовата ревизия. Така ли беше?
Така беше. Всички бяхте. Има запис. Просто няма смисъл.
Дами и господа, само ще Ви кажа, само ще Ви кажа, че това дълго няма да
продължи. Предполагам, месец, два, нещата ще се променят. Казвам го за сведение на
общинските съветници от БСП. Нещата ще се променят. Ако нещата до месец юни,
юли не се променят, максимум, аз излизам от този ОбС. Това не е ОбС. По този начин
не може да се работи. Благодаря.”
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други въпроси към кмета на общината имате ли? Преминаваме към следващата
точка.”
Кворум:16 Общинският съветник Георги Георгиев Габровски не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Единадесета точка-Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От заседанието, проведено на 26.02.2016 г. има зададени въпроси от Наталия
Танева. Давам думата за отговори на зададените въпроси.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Тъй като г-жа Танева отсъства, ще го зачета, за да може да го прочете в
протокола. Отговор на питане.
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Уважаема г-жо Танева,
Благодарим Ви за проявената ангажираност към толкова важният за цялата
нация проблем, а именно сигурността на нашите деца.
Според изложената фактология е видно, че на 19.02.2016 г., в 16.20 часа сте
сигнализирали на тел. 112 за наличие на деца в риск, което е проява на отговорно
отношение от Ваша страна.
Според т.14.4 от утвърдените от Министъра на вътрешните работи „Правила за
организацията и дейността на районните центрове 112 по обслужване на повикванията
към единен европейски номер112 и взаимодействието им със службите за спешно
реагиране при обслужване на инциденти” операторът, приел обаждането „предава
информацията към една или повече служби за спешно реагиране или към други
компетентни служби”. Операторите от тел.112, след уточнението, че цитирам „не е в
тяхната компетенция” некоректно препраща сигнала до Община Провадия. Да, според
законодателството, кметът на общината е орган по закрила, но единственият
компетентен орган за прилагане на мерки за закрила на детето е Дирекция „Социално
подпомагане”- отдел „Закрила на детето”. При постъпване на сигнал от гражданин или
организация за дете в риск, служителите от ОЗД осъществяват проверка на място. Във
всички отдели „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”
началникът на отдела е на разположение, като той определя отговорен социален
работник.
След приключване на проверката, ако бъде идентифициран риск и бъде отворен
случай по силата на действащия Координационния механизъм за взаимодействие при
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие
при кризисна интервенция, отговорният служител от Дирекция „Социално
подпомагане” е длъжен да уведоми за това останалите участници в
мултидисциплинарния екип - представител на кмета на общината, представител на
Районните управления на МВР и др. незабавно, до 1 час от регистриране на сигнала,
включително по телефон и факс.
В случай, че сте загрижени или обезпокоени за благополучието на дете и
подозирате, че то е в риск, можете да сигнализирате на тел.116 111 - национална
телефонна линия за деца, по всяко време на денонощието,без почивен ден. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По електронната поща има получени две писма от г-н Димо Иванов Петров с
вх.№297/18.03.2016 год., където има зададен въпрос. Цитирам въпроса: „Кога и къде
ще има улично уширение на улица „инж.Петър Моллов” в град Провадия?”
Второто е с вх.№327/29.03.2016 год., където има зададени два въпроса:
Цитирам въпросите:”1.В момента ползва ли Общински съвет Провадия 99
асфалтирани квадратни метра от наетите 215 асфалтирани квадратни метра с решение
№ 22-461 от 27.06.2013 год., която част представлява проектирана улица с дължина от
33 метра и широчина от 3 метра?
Вчера видях, че онази метална решетка, с която заключвах проектираната улица,
и която сложих към края на имота, че е изкривена брутално с цел да се направи
маневра в имота като се навлезе в останалата асфалтирана част.
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Затова второто ми питане е следното: 2.Знаете ли кой изкриви металната
решетка? Отидете и вижте на място как се ползва имота за улица.” Край на цитата.
Други въпроси има ли? Това бяха въпросите на г-н Димо Иванов Петров. Други
въпроси има ли? Очевидно няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседание на Общинския
съвет Провадия в 13.30 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 №254
решение №6-96
№

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

За

Против Възд.се

V
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 №285
решение №6-108
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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 №292
решение №6-108
№

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

За

Против Възд.се

V
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 №293
решение №6-111
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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 №295
решение №6-113
№

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

За

Против Възд.се

V
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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