ПРОТОКОЛ №7
Днес, 27.04.2016 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. Диан Парушев Николов
5. Димо Владимиров Димов
6. Димитър Тунчев Димитров
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Ивайло Илиев Илиев
9. Иво Райчов Гочев
10. Йордан Иванов Михалев
11. Капка Ангелова Радева
12. Кръстю Василев Кръстев
13. Лидия Николаева Димитрова
14. Милена Иванова Драгнева
15. Наталина Младенова Златева
16. Стоян Добрев Гигов
17. Христо Драгомиров Гичев
18. Хюлия Ахмедова Мустафова
19. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е 19 общински съветници. 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 30.03.2016 год.
Връчвам писмени отговори на общинските съветници г-жа Димитрова, г-н
Кръстев, г-н Парушев.”
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев влиза в залата. /09.02 ч./
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Откривам седмото заседание на ОбС Провадия. Предлагам заседанието да
протече при следния проект за дневен ред.”
Общинският съветник Ивайло Илиев иска думата за процедура.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Процедура? Преди да сме гласували дневния ред? Да обърна внимание, относно
процедурните въпроси. „Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу
конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този
правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за
развитие на заседанието, включително и за: прекратяване на заседанието, отлагане на
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заседанието, прекратяване на разискванията, отлагане на разискванията, отлагане на
гласуването, искане за прегласуване, искане за поименно гласуване.”
Това са процедурите.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото тримесечие
на 2016 г./вх.№386
2.Изменение в Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество./ вх.№357
3.Изменение в Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия./ вх.№360
4.Изменение и допълнение в Наредба №20 за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в
Община Провадия./ вх.№351
5.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия за
2015 г. / вх.№ 358
6.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2015 г. / вх.№372
7.Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през
2016 г. / вх.№371
8.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” за 2015 г. / вх.№383
9.Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция –
гр.Провадия за 2015 г. / вх.№366
10.Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип – гр.Провадия за
2015 г. / вх.№367
11.Отчет за дейността на Преходно жилище – с.Бързица за 2015 г. / вх.№368
12.Информация за дейността на Дома за възрастни хора с физически увреждания
за 2015 г. / вх.№378
13.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2015 г. / вх.№379
14.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2017 г.
/ вх.№392
15.Отчет за поставените въпроси и участието на общинските съветници в
приемни дни по населени места за първото тримесечие на 2016 г. / вх.№352
16.Докладни записки с вх.№343, 359, 374, 375, 376, 380, 382, 384, 390, 391, 393.
17.Питания и отговори на питания на общински съветници. /вх.№373 и вх.№377
18.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. /вх.№ 291
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Аз предлагам да се включи в точка
шестнадесет от дневния ред на заседанието докладна записка с вх.№410, относно
заповед №РД-16-7706-73/13.04.2016 год. на Стоян Пасев - областен управител на
област с административен център Варна за върнато решение на ОбС Провадия №6-110
обективирано в протокол №6 от проведено на 30.03.2016 год. заседание на ОбС
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Провадия в частта му относно земеделските земи, описани в заповеди №РД461697/28.10.1999 год. и № РД46-438/31.07.2003 год. на Министерство на земеделието и
горите.
Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Добро утро, колеги. Предлагам докладна записка 410, върнатата докладна записка
410, да не се разглежда на това заседание, защото вчера следобед около четири или пет
часа беше донесена. След като приключих работния си ден. Колко? Към три, четири ли
беше? Два да е. Няма значение. За един час не спорим. Говоря в работно време беше
донесена. След като приключих работния си ден, което е някъде около 22 часа, реших
да отворя плика с донесеното от секретаря на ОбС, не секретаря на ОбС – деловодител,
открих една докладна записка, която е върната. Предвид това, моля тази докладна
записка, за да можем да се, как да кажа, да се подготвим законово, да бъде отложена за
следващата сесия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„След раздаване на материалите на общинските съветници бе внесена в
деловодството на ОбС, докато се организираме. Мисля, че беше петък следобед, в
късния следобед на 15 април. Мисля, че така беше. Докато се организираме с юристите
да видим дали ще жалим пред Административен съд и т.н. решихме да включим
докладната. Това е само за отмяна на това решение в т.2. Аз не виждам пречка да го
гласуваме. Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Потвърдихте, че докладната е получена много по-рано. Комисиите, по спомен,
21 и 22 бяха заседанията на комисиите, като дати. Нищо не пречеше тази докладна да
бъде внесена за разглеждане от постоянните комисии. Поради това, че не сте го
направили, аз предлагам този докладна да бъде внесена при следващи заседания на ОбС
и да бъде разглеждана на следващите заседания на постоянните комисии на ОбС.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли по дневния ред?Да.”
Галина Георгиева-юрист ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Срокът за обсъждане на върнатата докладна е изрично посочен в разпоредбите на
ЗМСМА чл.45, ал.7 „Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от
общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.” Което означава, че срокът
обвързва ОбС да приеме докладната към настоящия момент. Вие преценявате дали си
струва извънредна сесия за подобна докладна. А по отношение на внасянето на готовата
докладна. Нормално е да има необходимост от време, в което да се запознаем и да
изложим становище от юридическа гледна точка. Не. Докладната Вие сте я разгледали и
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сте я обсъдили. Областният управител я връща на законово основание, което не
обвързва целесъобразността на самата докладна. Именно. Настоящата докладна е
резултат на това, че областният управител е сметнал, че липсва законово основание за
приемане на тази докладна, а не, че тя самата по същество е нецелесъобразна, каквато
преценка Вие сте направили. Затова ние сме проверили правните основания и Ви ги
излагаме единствено от юридическа гледна точка. По същество не се обсъжда въпроса,
за да изисквате такава проверка. Ако бъде пропуснат срока, следва докладната да бъде
внесена от областния управител в Административен съд за оспорване.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте. Г-н Илиев, имате право на две реплики по настоящата
докладна. Първата мина. Втората.”
Изказване на Диан Николов
„Позволих си да взема думата, защото не мога да разбера едно нещо. Докладната,
решението, заповедта на областния управител е получена на 15.04. Аз съм получил
известие за участие в комисии с писмо изх.№ от 15.04, в същия ден. Не мога да разбира,
колко технологично време е било необходимо, за да се консултирате, да си дадете
мнението юристите, че до първата комисия да бъде предоставена този докладна? А се
дава снощи. Питам тогава. Колегата постави един въпрос да бъде отложена, за да може
да бъде разгледана. Вие казвате – няма време. Обаче след като Ви е трябвало например
четиринадесет, десетина дни да я обсъдите и да изготвите новата докладна. Десетина
дни, означава, че тази материя не е толкова елементарна и на нас ни трябва малко
повечко време. Това ми е логиката. Не може на юристите да им трябва например десет
дни за да вземат някакво решение, както председателят на ОбС се изказа, а ние трябва
от снощи до днес да имаме мнение по въпроса. Това е противоречието. Затова
възникват такива ситуации за недоверие. Нещо, което може да се свърши за два, три
дни се прави десет дни. Връчва се в последния момент и възникват конфронтациите.
Започват се да се задават въпроси и да възникват съмнения. Обръщам Ви внимание на
начина на работа. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте. Задайте си въпросите.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Спомняте си, че на предходната сесия, в протокола е включено, казах, че в тази
докладна има незаконосъобразни неща, които се гласуват. Председателят на ОбС ни
убеждаваше, че всичко е законово, имаме право да гласуваме това нещо. Оказа се, не е
така. В момента ни я бутат, оказва се, дванадесет часа преди сесията отново да я
гласуваме. Откъде да знам аз какъв е законът? Законосъобразно ли е или не е
законосъобразно да се гласува тази докладна? Петнадесет. Днес коя дата е ? Двадесет и
седми. Дванадесет дни са необходими на общинска администрация да си изгради
становище. Според Вас. Становище да решите какво да направите. ОбС, извинявам се.
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Връщам си думите назад, извинявам се. Според Вас, ние не сме специалисти в тази
материя. Редно е да я имаме. Ако трябва да се консултираме и след това да вземаме
решение по тази докладна. В момента ние не сме готови да вземем решение по тази
докладна. Ако трябва да се спазват срокове, да се насрочи извънредна сесия и ще
спазим всички срокове.”
Изказване на Димо Димов
„Колеги, това не се случва за първи път. Просто, явно, трябва да се сложи някакъв
ред - тези докладни записки кога се получават. Не може, вчера вечерта, тази докладна
да е била предадена на моите, на хората, които е трябвало да ми я предадат, понеже аз
не съм бил в града и днес аз да гласувам, при положение, че аз я нямам. Аз не съм я чел.
Как да стане? Дайте, тогава ще направим промяна в правилника за работа на ОбС и
докладни, които не са получени например четири или пет дни, едно нормално
технологично време, в което ние можем да си изградим становище и да ги гласуваме.
Просто няма да ги гласуваме. Ако трябва, тогава ще направим промяна в правилника.
Това нещо аз даже го нямам. Не мога да го гласувам днес. Абсурд е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Чл.65, ал.4 от правилника: ”В дневния ред могат да бъдат включени само
материали, по които са приети становища на комисиите на ОбС с изключение на
материалите, внесени по реда на чл.61, ал.2, т.1 и т. 2 и чл.62, ал.2.” „Чл.61, ал.1 Кметът
на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни
въпроси в дневния ред след срока по чл.60, ал.1, ако се регистрират при звеното по
чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.”
Няма значение кога е входирана. Ние имаме върнато решение по точка две само.
Само по точка две. Областният управител връща решението не по цялата докладна да се
отмени, а връща само по точка две. Г-н Илиев, четете внимателно. Четете внимателно и
не въвеждайте в заблуждение останалите общински съветници и гражданите на община
Провадия. Който е съгласен, докладна записка с вх.№410, да не бъде включена в
дневния ред на заседанието, моля да гласува. Който е „за”. 5-„за”, 11-„против”, 4„възд.се.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението да не
бъде включена в дневния ред докладна записка с вх..№410. Общинските съветници
гласуваха предложението и от общо 20 с 5 гласа „за”, 11 -„против” и 4-„възд.се” то не
се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен докладна записка с вх.№410 да бъде включена в дневния ред на
заседанието, моля да гласува. Който е „за”. 11-„за”, 4-„против”, 5-„възд.се.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието в точка шестнадесет докладни записки на
докладна записка с вх..№410 Общинските съветници гласуваха предложението и от
общо 20 с 11 гласа „за”, 4 -„против” и 5-„възд.се” то се прие.
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Кворум:21 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на заседанието
на ОбС Провадия. /09.10 ч./
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото тримесечие
на 2016 г./вх.№386
2.Изменение в Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество./ вх.№357
3.Изменение в Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия./ вх.№360
4.Изменение и допълнение в Наредба №20 за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в
Община Провадия./ вх.№351
5.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия за
2015 г. / вх.№ 358
6.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2015 г. / вх.№372
7.Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през
2016 г. / вх.№371
8.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” за 2015 г. / вх.№383
9.Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция –
гр.Провадия за 2015 г. / вх.№366
10.Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип – гр.Провадия за
2015 г. / вх.№367
11.Отчет за дейността на Преходно жилище – с.Бързица за 2015 г. / вх.№368
12.Информация за дейността на Дома за възрастни хора с физически увреждания
за 2015 г. / вх.№378
13.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2015 г. / вх.№379
14.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2017 г.
/ вх.№392
15.Отчет за поставените въпроси и участието на общинските съветници в
приемни дни по населени места за първото тримесечие на 2016 г. / вх.№352
16.Докладни записки с вх.№343, 359, 374, 375, 376, 380, 382, 384, 390, 391, 393,
410.
17.Питания и отговори на питания на общински съветници. /вх.№373 и вх.№377
18.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. /вх.№ 291
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с 16
гласа „за”, 2 -„против” и 3 -„възд.се” той беше приет.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Заповядайте.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Правя предложение днешното заседание на ОбС да не бъде водено от
председателя на ОбС Провадия, а да се води от общински съветник различен от него,
предложен и избран от нас. Защо? Току-що видяхте и поради нарушаване на
Правилника на ОбС Провадия на заседание, проведено на 30.03.2016 год. по време на
изказване на общински съветник, изразяващо се в прекъсване на изказващият се,
спиране на микрофона без основание, по сигнал, отправен с ръка от председателя на
ОбС Провадия, по време на излагане на мотиви, относно питане към общинска
администрация, за спиране на микрофона без да е спазен чл.29, 30, 31, 32 и 33 от
Правилника на ОбС Провадия. Предлагам това заседание да бъде водено от лице,
различно от председателя Христо Гичев. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми колеги,
С оглед предложението на г-н Илиев избирам това гласуване да бъде водено от
г-н Михалев. Аз ще изляза от залата. Гласувайте предложението на г-н Ивайло Илиев.”
Председателят на ОбС Провадия Христо Гичев излиза от залата.
Кворум:20
Заседанието на ОбС Провадия се председателства от Йордан Михалев-зам.председател на ОбС Провадия.
Изказване на Йордан Михалев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Дами и господа, общински съветници,
Има ли изказвания по направеното предложение от г-н Ивайло Илиев? Няма.
Който е съгласен днешното заседание да не бъде водено от председателя на ОбС, а да
бъде водено от избран друг председателстващ, само за тази сесия. Който е „за”, моля да
гласува. „За” – 3, „против” – 12, „възд.се” – 5. Предложението на г-н Ивайло Илиев не
се приема. Моля, г-н Гичев да заповяда.”
Председателят на ОбС Провадия Христо Гичев влиза в залата.
Кворум:21
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Христо Гичев-председател на ОбС
Провадия.
Първа точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2016 г.
a/№386-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през първото тримесечие
на 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, заповядайте.”
7

Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, по време на комисиите зададох въпрос – Защо е изготвена докладната в
този вид? Т.е. общи суми – увеличаване на субсидията: еди-каква си сума, намаляване
на субсидия: еди-каква си сума и т.н. Попитах със заповед на кмета за разпореждане с
бюджетният резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 51 600 лв. За
какво става въпрос? Тогава ми се каза, че били за разрушаване на камъка. После, на
следващата комисия, се оказа, че били за съвсем друго. Казвам, че зам.-кмета Анатоли
Атанасов се извини, просто сгрешил е. Оказа се, че тази сума е за разходи по
изпълнителен лист от 18.02.2016 год. на Районен съд Провадия на основание съдебно
решение по гражданско дело в полза на „Аполония 09”. 50 000 лв. са дадени, между
другото. Имам питане. Питането ми е: Платени ли са тези пари вече? Ето, парите са
платени. Тогава какво гласуваме? По време на заседание на постоянните комисии стана
въпрос, че в момента се плащат фалшиви фактури за неизвършени услуги, обаче за един
или друг начин.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Не ме прекъсвайте. Обяснявам за какво става въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Не използвайте думата фалшиви фактури. Не клеветете никой.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Не. Не. Това казвам, какво се коментира на самата комисия. Г-н Филев беше там.
И той каза – Да, но така или иначе те доказаха в съда, че ние им ги дължим и ние трябва
да ги платим. Така ли беше? Така беше. Така. Всички знаем, че тези фактури,
предходния мандат на кмета Янев, са стояли през цялото време в чекмеджето му, но
поради една или друга причина част от тях са отпаднали, защото нямат протоколи за
извършена дейност подписани.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Отклонявате се от въпроса.”
Изказване на Ивайло Илиев
„А в момента ни карат да одобрим разход, който е направен неправомерно. Няма
извършена. Няма извършена услуга за това нещо. Съдът, така, но всички знаем, че
съдът гледа на документи. На практика, има ли извършени такива ремонти? Защо не са
платени? А, добре, кой е нанесъл? Това е вреда на община Провадия. Някой е съставил
документ, подписал е документи и на база на тези документи. Вижте сега. Ние
обсъждаме - Защо гласуваме тези пари? Изясняваме - Защо ги гласуваме? Дайте тогава,
съставяйте документи с невярно съдържание. Ще ги плащаме и ще одобряваме
разходи.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, отклонявате се от въпроса.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Кой ще търси наказателна отговорност от хората, нанесли тази вреда? Това е
вреда. Моля? А кой ще? Кой ще? А няма ли кмет тази община? От своите служители.
Административна. Не наказателна. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги, ако съм разбрал правилно, трябва да изпълним решението на
съда. Обаче, ако ние тук, като ОбС, стигнем до извода, че тези дейности не са
извършени. Това означава, както ни посъветва юриста, че можем да си търсим правата
пред съда. Не е ли така? Благодаря.”
Изказване на Мустафа Али
„Колеги, да не останете с впечатлението, че има нещо неясно. Понеже, аз имам
спомен точно как стоят нещата да Ви го кажа. Първо, услугата е изпълнена. Второ, е
вярно, че изпълняваме решение на съда. Услугата е възложена от кмет на община
предизборно. След изборите, обаче, за съжаление, спечели съвсем друг кмет. Различен
от когото е възложено. Естествено, спечелилият кмет, по негово усмотрение, не му
плаща на изпълнителя и вече съди, когото трябва. Спечелил човека делото. Свършил
работата. Нормално е да му се плати. Бях ли ясен? Това е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Ясно е, че тези пари трябва да се платят и са платени. Две мнения по този въпрос
няма. Въпросът, който пак възниква тук е: Дали плащането не трябва да бъде след
гласуването за промяна в този бюджет? Защото това възниква сега в момента. Това е
ситуацията. Никой не може да оспори решение на съда и т.н., но въпросът е – Дали не е
трябвало първо да се прегласува това нещо? Защото постфактум ни се дава. Това е
малко като въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
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Ще внеса допълнителна яснота по предмета на делата, които са водени. През
октомври, ноември 2007 год. има извършена дейност. Подписани протоколи деветнадесет и фактури. Пет години тези средства не са плащани. Срещу общината
един ден преди да изтече давността бяха заведени две дела. Едно дело за 140 000 лв.
плюс лихвите - сто четиридесет и няколко, не ги помня колко са и едно дело за тридесет
и няколко хиляди плюс лихвите. И двете дела минаха съответните инстанции до
последно. Първото дело, голямото дело го наричам аз, общината го спечели за 140 000
лв. плюс лихвите и разноските, а за второто дело тридесет и няколко хиляди лева плюс
лихвите и разноските го загубихме, което означава, че ищецът е доказал пред съда, че
има извършена дейност и следва да платим. Със свое решение, тук вече е разяснението
към г-н Николов, при приемането на бюджета на общината, ОбС ми е гласувал правото
в ситуация, когато е необходимо да извършвам неотложни разходи. Този тип разходи са
неотложни, защото в съдебния лист има посочен срок и се блокират сметките на
общината. Спират дейността на общината. Така или иначе парите са дължими и ще
бъдат взети от фирмата. Въпросът е да няма допълнителни щети и допълнителни
разходи. Затова на това основание аз съм извършил плащането. Докладната записка,
заедно с всички бюджетни промени, които съм извършил с моя заповед на базата на
писмата от Министерството на финансите или други органи на държавното управление
по Закона за публичните финанси, аз я внасям на Вашето внимание. Вие следва да
имате информация какви промени са настъпили, на какво основание са настъпили и
защо съответните разходи са извършени. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Само въпрос към юристите на ОбС – Реално, ние решение на съда, което ни
задължава да платим, ние какво гласуваме в случая? Ние не можем да гласуваме
отрицателно. Това ми е въпросът.”
Изказване на Галина Георгиева-юрист ОбС
„Уважаеми дами и господа,
Решението на съда, когато стане окончателно, а настоящото е такова, влиза в сила
и не може да бъде оспорвано, както и обстоятелствата, които са изложени в него. Ако
някой има желание да се запознае с това решение, то е публично достояние и може да
бъде изтеглено от всеки сайт, както на Окръжен съд Варна, така и на Районен съд
Провадия, ако не се лъжа. По отношение на това, какво гласувате постфактум и прочие.
Това е информация за актуализираното разпределение на промените, която се представя
тримесечно, а не одобряване на разходи или вземане на решение за заплащане. От опита
ни, като юристи, мога да Ви уверя, че разходите при едно закъсняло изпълнение са
много повече отколкото, ако бъде своевременно реализирано едно задължително влязло
в сила съдебно решение, както е в случая.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
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Имам един въпрос към община Провадия. Желая кметът да отговори на
микрофон. Какви са били твърденията т.е. какво са твърдели те в съдебното заседание?
Защо се съдят? След като има извършен ремонт - Какъв е проблемът да се плати на
фирмата? Нали той е представител? Нали той е представител? Хората, които са
представлявали община Провадия на това заседание, нека да отговорят - Какво е искала
едната страна? Какво е искала другата? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, всичко е въпрос на доказване. Всеки има право да съди някой. Друг е
въпросът дали ще успее.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Преписките са много. Аз предлагам, ако г-н Илиев, иска да се запознае с тях. Аз
по памет не мога да твърдя, какво точно е заявено от страна на община Провадия на
съответните заседания. Факт е, че сме оспорвали плащане.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, ще Ви помоля да се държите културно в зала. Да не нарушаваме реда
в залата. Други въпроси има ли? Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-1
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 19 гласа „за”, 1 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 116
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява промените по общинския бюджет за първото тримесечие на 2016 г.,
съгласно приложение №1 и приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в залата.
Втора точка – Изменение в Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
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a/№357-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на проект за
изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли?Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект
за решение.“
Кворум:21 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 117
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменение в Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, както следва :
1.1.Чл.14, ал.4 се допълва с нова точка 3 - Части от сградите, в които се
помещават кметствата в населените места от Община Провадия - публична общинска
собственост, се отдават под наем по цени, определени от Общински съвет Провадия, без
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, в случаите на почасово
ползване и извършването на административни услуги за населението.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Трета точка – Изменение в Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия
a/№360-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на проект за
изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Провадия
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.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
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„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 №7 – 118
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.5, ал.1, т.6 от
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия, Общински
съвет Провадия:
1.Приема изменения в Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Провадия:
1.1.Отменя точка 011, 011.1, 011.2, 011.3 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, раздел „Технически услуги”.
1.2.Допълва като създава нова точка 002.2 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, раздел „Други услуги” за ползване на стая в
сградите, в които се помещават кметствата в населените места от Община Провадия 3,50 лв./час.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Четвърта точка – Изменение и допълнение в Наредба №20 за условията , реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристически
дружества в община Провадия
a/№351-Доклад от Стоян Добрев Гигов-председател на постоянна комисия
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт,
туризъм, социални програми и дейности“ Общински съвет Провадия, относно
изменение и допълнение в Наредба №20 за условията , реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации и туристически дружества в община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя ли? Няма. Давам думата за становищата на
ПК. Становището на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ ще прочете
Стоян Гигов-председател на комисията.”
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
„Комисията с 5 гласа ”за” приема проекта за решение и предложението за нова
т.2 в проекта за решение с текст: До 31.07.2016 год. ПК ”Образование, здравеопазване,
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култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ да изработи нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации в община Провадия и Наредба за финансово
подпомагане на туристическите дружества в община Провадия.”
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“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 6 гласа ”за” и 1-„възд.се” прие предложението за нова т.2 в
проекта за решение с текст: До 31.08.2016 год. ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ да изработи проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните организации в община Провадия и Наредба за
финансово подпомагане на туристическите дружества в община Провадия.
Комисията с 7 гласа ”за” прие предложението проектът на Наредба за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации в община
Провадия и Наредба за финансово подпомагане на туристическите дружества в община
Провадия да се предостави за обсъждане на заинтересованите лица за мнения и
препоръки. Комисията с 7 гласа ”за” приема докладната записка с приетите
допълнения.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложенията. Първо, ще подложа на гласуване
предложението на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали,
жалби и предложения на граждани“ - до 31.08.2016 год. ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ да изработи проект на нова Наредба за условията, реда
и критериите за финансово подпомагане на спортните организации в община Провадия
и Наредба за финансово подпомагане на туристическите дружества в община Провадия.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Датата е 31 август.
Първо се гласува по-отдалеченото, а след това другото. „За” - 20 ,„против” - 0, „възд.се”
- 1.”
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на ПК ”Обществен
ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
- до 31.08.2016 год. ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да изработи
проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации в община Провадия и Наредба за финансово подпомагане на
туристическите дружества в община Провадия. Общинските съветници гласуваха и от
общо 21 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха предложението.
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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“ - до 31.07.2016 год. ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
да изработи проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации в община Провадия и Наредба за финансово
подпомагане на туристическите дружества в община Провадия. Има разлика в
сроковете и така ще се случи, но нека да гласуваме. „За” - 1 ,„против” - 19, „възд.се” 1.”
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт,
туризъм, социални програми и дейности“ - до 31.07.2016 год. ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ да изработи проект на нова Наредба за условията, реда
и критериите за финансово подпомагане на спортните организации в община Провадия
и Наредба за финансово подпомагане на туристическите дружества в община Провадия.
Общинските съветници гласуваха и от общо 21 с 1 глас „за”, 19-„против” и 1-„възд.се”
не приеха предложението.
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“ проектът на
Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните
организации в община Провадия и Наредба за финансово подпомагане на
туристическите дружества в община Провадия да се предостави за обсъждане на
заинтересованите лица за мнения и препоръки. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува. Който е „за”. „За” - 21 ,„против” - 0, „възд.се” - 0.”
Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението на ПК ”Обществен
ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
проектът на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации в община Провадия и Наредба за финансово подпомагане на
туристическите дружества в община Провадия да се предостави за обсъждане на
заинтересованите лица за мнения и препоръки. Общинските съветници гласуваха и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли?Няма.Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение с приетите предложения.“
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетите предложения и
от общо 21 с 20 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №7 – 119
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Изменя и допълва Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в община
Провадия”, както следва:
§1. Чл.16, ал.2 придобива следния текст:
Чл.16, ал.2 Ежегодно, през месец януари, председателите на спортните клубове и
туристическите дружества, получаващи финансиране от общинския бюджет, представят
отчет за дейността си за предходната година пред кмета на общината и общинския
съвет Провадия. Отчетът трябва да съдържа следното:
1.членство в лицензирана спортна федерация или БТС;
2.изпълнение на мероприятията, заложени в годишната програма за спортно
/туристическо развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния
клуб/туристическото дружество;
3.изпълнение на график за тренировъчна и спортна дейност;
4.обхват на спортуващите по възрастови групи;
5.постигнати резултати в състезания, включени
от съответната спортна
федерация в държавния спортен календар, националния календар на БТД и в
мероприятия от общинския спортно-туристически календар;
6.представяне на документи, подкрепящи дейността /копие от грамоти, протоколи
от участия в състезания/;
7.планиран брой трениращи/участници в спортните клубове/туристическите
дружества в началото на годината и общ брой в края на годината.
2.До 31.08.2016 год.
ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
да изработи проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации в община Провадия и Наредба за финансово
подпомагане на туристическите дружества в община Провадия.
3.Проектът на Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации в община Провадия и Наредба за финансово
подпомагане на туристическите дружества в община Провадия да се предостави за
обсъждане на заинтересованите лица за мнения и препоръки.
Изказване на Мустафа Али
„Колеги, не, че не съм съгласен с решението, но ми направи нещо впечатление.
Искам да го споделя с Вас. Забелязах го и на предната сесия. Може би правим някаква
грешка. Не знам дали е отразено в Правилника. Гласуваме решенията на комисиите и в
последствие даваме думата на общинските съветници за мнения и предложения. Ако в
последствие предложението и мнението на общинския съветник повече ми допада и
гласувам, а това, което съм гласувал. С решението на комисията какво става? Според
мен, мисля, че е по-правилно да се даде мнението. Не знам как е записано в
Правилника. Да се даде на съветниците за мнения и предложения и след това да се
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гласуват решенията на комисиите, за да може да имаш възможност за избор кое е поправилното. Не знам дали бъркам? Но го забелязах.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре, няма никакъв проблем. Така ще го правим вече, защото тези докладни са
минали през комисиите, Вие присъствате на тези комисии и може би там също трябва
да си дадете предложения. Добре, разбрах. Няма точка описана в Правилника. Ние
можем да го решим и тук в момента. Отсега нататък ще е така. Първо, ще даваме
думата за предложения на общинските съветници, след това ще гласуваме
предложенията на постоянните комисии, но в Правилника това не е залегнало. Отсега
нататък ще го правим по този начин, за което сме единодушни.”
Пета точка – Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община
Провадия за 2015 г.
a/№358-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община
Провадия за 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 №7 – 120
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за
туризма, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община
Провадия за 2015 год.
Шеста точка – Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2015 г.
a/№372-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 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.“
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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 №7 – 121
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема докладите за дейността на читалищата на територията на община
Провадия в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност и
изразходените от тях бюджетни средства през 2015 год., съгласно приложения от №1 до
№23.
Седма точка – Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 2016 г.
a/№371-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 2016 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 №7 – 122
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през
2016 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
Осма точка – Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” за 2015 г.
Кворум:20 Общинският съветник Лидия Димитрова не присъства в залата.
a/№383-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” за 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.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 17
гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 123
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал.
1, т. 3 и т. 5, предложение 3 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба №
12 за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на
собственост на Община Провадия в търговските дружества, Общински съвет Провадия
реши:
1.Приема отчет и баланс за 2015 г. на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и адрес на
управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.„Желез Йорданов” №1,
като неразпределя печалба.
Девета точка – Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция – гр.Провадия за 2015 г.
a/№366-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция –
гр.Провадия за 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Въпросът ми е към общинска администрация. Моето впечатление е, че дейността
на този Център е важна. Заплащанията на специалистите са ниски. Възможно ли е да се
увеличат заплатите? Това ми е питането.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Полизанова, заповядайте.”
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Действително, дейността на Центъра за рехабилитация и интеграция на деца е
много важна. Имаме множество деца с увреждания и този Център е необходим, но
числеността на персонала на базата на капацитет 25 потребители, определен от Агенция
„Социално подпомагане”, е точно този, който е фиксиран в момента. Към момента
заплатите на работници и служители са такива, каквито позволява бюджета на Центъра.
При възможност за увеличаване на капацитета, тогава би могло, но към този момент
Агенция за „Социално подпомагане” не увеличава капацитета. Многократно през
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годините е правено това да се увеличи капацитета от потребители от 25 на 40. Тази
година отново е заложено, но Агенцията е категорична. Това е към момента с
капацитета на потребителите, макар че Центърът обслужва и по-голям брой деца.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г -н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Моята информация, разбира се, ако е точна, е, че Агенцията за „Социално
подпомагане” разрешава 55% от бюджета на институцията да бъдат дадени за заплати.
Благодаря за отговора на г-жа Полизанова. Молбата ми е, ако е възможно и ако има
резерв в тази посока да се използва, защото това и друг път сме говорили.
Специалистите, които работят там, при такива заплати, най-вероятно мислят да
потърсят работа на друго място. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания към докладната има ли? Очевидно не.
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 №7 – 124
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция –
гр.Провадия за 2015 г.
Десета точка – Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип –
гр.Провадия за 2015 г.
a/№367-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип – гр.Провадия за
2015 г.
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
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 №7 – 125
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На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип –
гр.Провадия за 2015 г.
Единадесета точка – Отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2015 г.
a/№368-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Преходно жилище – с.Бързица за 2015 г.
Кворум:19 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 126
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема отчет за дейността на Преходно жилище – с.Бързица за 2015 г.
Дванадесета точка – Информация за дейността на Дом за възрастни хора с
физически увреждания за 2015 г.
a/№378-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически увреждания за
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 19 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 127
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
увреждания за 2015 г.
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Тринадесета точка – Информация за дейността на Домашен социален патронаж за
2015 г.
a/№379-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 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 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 128
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2015 г.
Четиринадесета точка – Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Провадия за 2017 г.
a/№392-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община
Провадия за 2017 г.
Кворум:20 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
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 №7 – 129
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет
Провадия реши:
1.Приема годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за
2017 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
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Петнадесета точка – Отчет за поставените въпроси и участието на общинските
съветници в приемни дни по населени места за първото тримесечие на 2016 г.
a/№352-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно отчет за поставените въпроси и участието на общинските съветници в приемни
дни по населени места за първото тримесечие на 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 130
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема за
сведение отчета за поставените въпроси и участието на общинските съветници в
приемните дни по населени места за първото тримесечие на 2016 год.
Шестнадесета точка – Докладни записки
а/№343-Докладна записка от Бисер Денев-секретар на Община Провадия, относно
одобряване на разходи за командировки
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 131
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев Филев
– кмет на община Провадия за времето от 01.01.2016 год. до 31.03.2016 год. в размер на
241,30 лева.
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б/№359-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно промяна на Общински детски комплекс - Провадия от извънучилищно
обслужващо звено в Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски
комплекс
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 132
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.2, ал.3 и ал.6 от Правилника
за прилагане на закона за народната просвета, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Общински детски комплекс - Провадия, да се преобразува в
Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, считано от
началото на 2016/2017 учебна година.
2.Определя предмет на дейност на Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс:„Развитие на интересите, способностите, компетентностите
и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и
спорта”.
3.Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразувания
Общински детски комплекс в Център за подкрепа за личностно развитие - Общински
детски комплекс, да се уредят съгласно чл.123 от Кодекса на труда.
4.Възлага изпълнение на горепосоченото решение на кмета на община Провадия.
Кворум: 19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в залата.
в/№374-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно приемане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 527
кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от 1692 кв.м., и утвърждаване на
продажната цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ I - 286 /едно - двеста осемдесет и
шест /, в кв.51 /петдесет и едно / по регулационния план на с. Храброво по АОС №1808
/08.04.2016 г.
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
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.“
24

Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 133
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и „Дайметал“ ЕООД,
ЕИК:201687631 със седалище и адрес на управление в с.Храброво, общ. Провадия, обл.
Варна, представлявано от управителя Джабби Лиман Амбурса в качеството си на
собственик на 1165 кв.м. от посоченото дворно място, съгласно Нотариален акт вписан
в Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен съд Провадия входящ
регистър №4664 от 24.09.2012 год., акт №184, том ХІІ, дело №2374/2012 год. по
отношение на недвижим имот, находящ се в с.Храброво, общ.Провадия, обл.Варна,
целият с площ от 1692 кв.м., съставляващ УПИ I - 286 /едно - двеста осемдесет и шест /,
в кв.51 /петдесет и едно/ по плана на с.Храброво, общ.Провадия, обл.Варна при граници
и съседи: улица, улица, УПИ ІII-285, УПИ II-194, УПИ VII-194, УПИ VIII-194, като
продава на „Дайметал“ ЕООД, ЕИК:201687631 със седалище и адрес на управление в
с.Храброво, общ.Провадия, обл.Варна, представлявано от управителя Джабби Лиман
Амбурса, собствените на община Провадия 527 кв.м. /петстотин двадесет и седем
квадратни метра/ идеални части от имота, съгласно Акт за общинска собственост
№1808/08.04.2016 г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен
съд Провадия под №60, том IV, входящ регистър №1882, двойно входящ регистър
№1880/11.04.2016 г.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 2088 лв. /две
хиляди осемдесет и осем лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Кворум:18 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева и Хюлия Ахмедова
Мустафова не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
г/№375-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на Община
Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на еднократни помощи
на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на заседанието.
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.“
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Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 134
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 Маринка Стойкова Маринова от с.Градинарово се отпуска парична
помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Петър Стоянов Кирчев от гр.Провадия, Цар Освободител №107,
ет.1, ап.23 се отпуска парична помощ в размер на 700.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова присъства на
заседанието.
д/№376-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно опрощаване на разходи за храна на бездомни хора по време на ниските
минусови температури през зимния период на 2015/2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 135
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за храна на бездомни лица в размер на 513,45 лв.
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2.Разходът по т.1 да бъде за сметка на община Провадия, към дейност ДСП.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
е/№380-Докладна записка от Стоян Добрев Гигов-председател на постоянна
комисия ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности
и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ Общински съвет Провадия, относно
изпълнение на решение №6-115/30.03.2016 год. на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Гигов, заповядайте.”
Изказване на Стоян Гигов
„Уважаеми колеги,
В първият проект за решение предлагам да включим следния текст: 3. След
изграждане на административното помещение, находящо се на втория етаж във фоайето
на сградата, същото се предоставя за ползване от ПГХРТ „Цар Симеон Велики”.
Съответно, четвърто: Възлага изпълнението на решението на кмета на община
Провадия. Тъй като не беше конкретизирано.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Да, г-жа Димитрова,
заповядайте.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми присъстващи в залата,
Ще си позволя едно становище мое да изкажа. Няма да коментирам
първоначалния вид на докладната и решението на комисията. Взето е компромисно
решение. Г-н Филев каза на комисиите, че това ще бъде за всички директори, които
имат нужда, също ще им бъде помогнато. Аз леко се чувствам подведена по докладната
във връзка с декларираното, казах го и на директора на комисията. Осемнадесети
януари срокът, в който те са подали информация, всички директори, че разполагат с
база за план-приема. Това е срокът, в който те са си подали документацията. В срок до
25 март е утвърден държавният план-прием. Г-н Михалев на сесията на 30 март при
запитване на общински съветник. Г-н Парушев, Вие ли попитахте дали текат срокове?
Отговори, че текат срокове. Сроковете са били изтекли. Държавният план-прием е бил
утвърден. Нещата са били минали и в случая ние вземаме пак решение за нещо, което е
минало. Поради тази причина, аз продължавам да се въздържам от такива решения,
които постфактум трябва да се гласуват. Г-н директорът ни уведоми, че има много
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присъстващи сега деца. Това е била причината. Аз мисля, че към момента на
декларирането, той също е знаем каква е била бройката. Единственото, което искам да
кажа, понеже той присъства в залата, на предната сесия в доклад на вътрешен одитор
имаше дадени препоръки и установени констатации от РИО, че по-малко от 50% от
учениците не посещават учебните занятия, а благодарение на кмета на общината, на
ремонта, който ще подсигури тези стаи и надявам се да има пълняемост - учениците да
посещават занятията. Благодаря.”
Кворум:20 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не.
Колеги, предлагам да гласуваме предложението на г-н Гигов за включване в
решението на точка три : След изграждане на административното помещение, находящо
се на втория етаж във фоайето на сградата, същото се предоставя за ползване от ПГХРТ
„Цар Симеон Велики”. Който е съгласен с така направеното допълнение, моля да
гласува. Който е „за”. „За” -18, 0-„против” и 2-„възд.се”.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
допълнение в проекта за решение на точка три с текст: След изграждане на
административното помещение, находящо се на втория етаж във фоайето на сградата,
същото се предоставя за ползване от ПГХРТ „Цар Симеон Велики”. Общинските
съветници гласуваха и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха
предложението.
Кворум:21 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 136
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 ЗОС, Общински съвет
Провадия:
1.Изменя свое решение №41-567/24.09.2010 год. в частта на т.3 в следния смисъл:
т.3 Работилницата по дърво и метал да се ползва от ПГХРТ „Цар Симеон Велики”
град Провадия.
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-създава нова т.4 със следния текст: т.4 Библиотеката с наличния библиотечен
фонд се ползва съвместно от І ОУ „Христо Смирненски” град Провадия и ПГХРТ „Цар
Симеон Велики” град Провадия, съгласно изготвен от директорите на училищата
график.
2.Община Провадия предоставя по бюджета на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” под
формата на дофинансиране средства в размер на 32 000 лв. от резерва по бюджета на
общината за 2016 г., съгласно приложена количествено-стойностна сметка –
приложение №1, неразделна част от настоящото решение, за изпълнение на ремонтните
дейности и оборудване за преобразуваните в класни стаи помещения.
3.След изграждане на административното помещение, находящо се на втория
етаж във фоайето на сградата, същото се предоставя за ползване от ПГХРТ „Цар
Симеон Велики”.
4.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание втория проект за решение за закриване на
временната комисия.“
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 №7 – 137
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.55, ал.4 от Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Закрива временната комисия, създадена с решение №6-115/30.03.2016 год. на
ОбС Провадия.
ж/№382-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли?Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект
за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 138
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
Общински съвет Провадия:
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1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване (ПУП - ПЗ) с обхват, следния имот, собственост на ЗСК - Девня АД, ЕИК
103148230,със седалище град Варна, община Варна, област Варна и адрес на
управление р-н Младост, Западна промишлена зона, ул. Уста Кольо Фичето № 62,
представлявано от Красимир Гошев Григоров, находящ се в землището на град
Провадия, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 58503, а именно: поземлен имот
№000321, с площ 23.478 дка., начин на трайно ползване: хранителна промишленост,
при граници и съседи: имот №000277 канал - държавна собственост, имот № 000278
пасище мера - собственост на Община Провадия, имот № 000282 ЖП линия - държавна
собственост на МТ, имот №166055 хранителна пр. - Руен - Ко ООД, имот №000281
пасище мера - собственост на Община Провадия, имот №000274 ведомствен път държавна собственост, съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията
Служба по вписванията Провадия под №80, том ХІ, дело №2168/2004 г., вх. р. №
5695/29.11.2004 г. и Нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията Служба по
вписванията Провадия под № 40, том 2, дело № 244/2005 г., вх. р. №701/02.02.2005 г., с
цел изграждане на едноетажна сграда за риболюпилня.
Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам да гласуваме почивка, тъй като общинските съветници искат почивка.
Който е съгласен да има почивка, моля да гласува. Има ли против?”
Председателят на ОбС Провадия обяви 15 минути почивка.
Почивка от 10.45 ч. – 11.00 ч.
Кворум:19 Общинските съветници Димо Владимиров Димов, Дамян Ташев
Неделчев не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
з/№384-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно приемане на решение за изграждане на част от улица от О.Т.8А до О.Т.8Б по
плана на гр.Провадия – Север
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:21 Общинските съветници Димо Владимиров Димов, Дамян Ташев
Неделчев присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
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„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 139
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.160 от ЗУТ, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие „Ролани” ООД, вписано в Агенция вписвания Търговски регистър
с ЕИК 103305458 със седалище град Провадия, община Провадия област Варна и адрес
на управление ул.”Стефан Караджа” №22, представлявано от управителя Татяна
Цанкова Стоева в качеството му на собственик на следните недвижими имоти,
находящи се в град Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ 2830 кв.м.,
съставляващо УПИ №V - 223, в кв.3 по плана на град Провадия и дворно място с площ
2800 кв.м., съставляващо УПИ №VІ - 223, в кв.3 по плана на град Провадия, съгласно
Нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията Служба по вписванията при районен
съд Провадия под №4, том І, дело № 4/2003 г., вх. р. №13/ 07.01.2003 г., да изгради със
собствени средства част от улица от О.Т. 8А до О.Т. 8Б, в квартал 3 по плана на града,
осигуряваща достъп до посочените имоти.
Кворум:21 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
и/№390-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно опрощаване на разходи за храна на бедстващи лица
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум: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 №7 – 140
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за храна на евакуираните граждани в размер на
2024,18 лв.
2.Разходът по т.1 да бъде за сметка на община Провадия, дейност ДСП.
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3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
й/№391-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно промяна в състава на Обществен съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане към община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, трябва да се попълни състава
на Обществения съвет с общински съветник. Давам Ви думата за предложения? Един
общински съветник трябва да попълни състава в тази комисия. Моля, предлагайте. Г-н
Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Предлагам в състава да попадне Хюлия Ахмедова Мустафова.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Очевидно не. Нека да подложим на гласуване
предложението на г-н Адем в състава на Обществен съвет за упражняване на контрол
при осъществяване на дейностите по социално подпомагане към община Провадия да
влезе г-жа Хюлия Ахмедова Мустафова. Моля, който е съгласен да гласува. Който е
„за”.„За” -21, ”против” -0, „възд.се”-0.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението в състава
на Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по
социално подпомагане към община Провадия да влезе г-жа Хюлия Ахмедова
Мустафова. Общинските съветници гласуваха и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и
0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с гласуваното
предложение за попълване на състава.“
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с гласуваното предложение
за попълване на състава с общински съветник и от общо 21 с 21гласа „за”, 0 -„против” и
0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 141
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за социално
подпомагане и чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, Общински съвет Провадия:
1.Прекратява правомощията на Обществен съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане към община Провадия, избран с
решение №8-130/26.04.2012 г. на Общински съвет Провадия.
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2.Избира следния състав на Обществен съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане към община Провадия:
Председател: Милена Полизанова – зам.-кмет на община Провадия
Секретар: Зюмбюл Иванова-ст.специалист
Членове: 1.Представител на Център за обществена подкрепа - гр.Провадия;
2.Представител на Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Провадия;
3.Представител на Център за настаняване от семеен тип - гр.Провадия;
4.Представител на Преходно жилище - с.Бързица;
5.Представител на Защитено жилище - гр.Провадия;
6.Представител на Дом за възрастни с физически увреждания гр.Провадия;
7.Избира представител на Общински съвет Провадия в състава на
Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по
социално подпомагане към община Провадия: Хюлия Ахмедова Мустафова.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
к/№393-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на Община Провадия,
относно учредяване на организация за управление на Варненски Черноморски
туристически район
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум: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 №7 – 142
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да участва в учредяването и да стане член на
Организацията за управление на Варненски Черноморски туристически район.
2.Определя за представител на Община Провадия при учредяването на
организацията за управление на Варненски Черноморски туристически район инж.
Филчо Филев-кмет на община Провадия. При отсъствие на кмета на община Провадия
определя за представител на община Провадия – Милена Драгиева Полизанова-зам.кмет на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
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л/№410-Докладна записка от Христо Гичев-председател на Общински съвет
Провадия, относно Заповед № РД – 16- 7706-73/13.04.2016 г. на Стоян Пасев – областен
управител на област с административен център Варна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения. 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 №7 – 143
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия, отменя т.2 от
решение № 6-110, обективирано в протокол №6 от проведено на 30.03.2016 г. заседание
на ОбС Провадия в частта му относно земеделските земи, описани в заповеди №РД461697/28.10.1999 г. и № РД46-438/31.07.2003 г. на Министерство на земеделието и
горите.
Седемнадесета точка-Питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преди да дам думата на кмета на общината за отговори на питанията от
заседанието на ОбС, проведено на 30.03.2016 год. ще Ви информирам, че в изпълнение
на решение на ОбС Провадия №6-114а/30.03.2016 год. в деловодството на ОбС
Провадия постъпиха становища с вх.№373 и вх.№377, относно организация на работата
и развитие на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД.
Становището с вх.№373 е със следното съдържание: Становище от управителя на
„МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
По т. 1 „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД осигурява 24 часов достъп и
прием в отделенията, които работят в структурата чрез лекар на разположение. Едва ли
някой може да направи график за дежурства в дадено отделение покриващо 24 часа в
денонощието - с двама или трима лекари.
По т.2 Въпросът с лекарите в системата на здравеопазването е най-тежкият в
момента и ще продължава да се утежнява. Младите лекари напускат страната, поради
ред причини - възможност за специализация, заплащане, дори едно бъдещо развитие.
Публикувани са многобройни обяви от наша страна в ежедневниците във Варна,
Шумен, Бургас, Разград, Добрич - във „Форум медикус“. При сегашните условия на
заплащане на труда на лекарите резултатът е почти нулев. Проведени са множество
лични разговори със специалисти от областта. Резултатът при сегашните условия е
същият.
По т.3 Изграждането на отделен тоалетен възел за всяка стая в болницата е в
сферата на пожеланията. Даже болници от областен университетски тип не могат да се
похвалят, че имат баня и тоалетна във всяка стая. Въпреки това, ако се намерят средства
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от Община Провадия и Общински съвет Провадия и се направи цялостно преобразуване
на стаи и коридори, е възможно да се постигне подобен резултат.
По т.4 На този етап не е възможно разкриване на отделение по АГ и хирургия,
поради ред причини:
-на първо място, липса на помещение в което да бъдат позиционирани тези
отделения;
-на второ място, липсата на съответните медицински кадри, което по-горе
посочих.
Изискванията за разкриване на отделение се регламентират с медицинските
стандарти и Наредба № 49 на Министерството на здравеопазването , които на този етап,
по мое мнение, са неосъществими без необходимите материални и кадрови ресурси .
Поддържам становището, че гражданите на общината имат право на достъпна
и качествена медицинска помощ , за което аз и моите колеги към настоящият момент
правим всичко възможно, но в определени дадености.
Становището с вх.№377 е със следното съдържание: Становище от инж.Филчо
Филев - кмет на община Провадия, относно организация на работата и развитието на
МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД.
В изпълнение на решение №6-114а от 30.03.2016 год. на Общински съвет
Провадия, Ви представям становището на общинска администрация Провадия,
относно организация на работата и развитие на МБАЛ „Царица Иоанна-Провадия“
ЕООД. Просперитетът и бъдещето на всяка болница зависят от доверието и
удовлетвореността на обществото от нейната дейност. МБАЛ „Царица Иоанна
Провадия” ЕООД определя възможността всички граждани да имат своевременен,
равнопоставен достъп до ресурсите на здравната система, като осигурява оптимална
здравна помощ, подобряване на здравния статус и повишаване качеството на живот на
населението както на Община Провадия, така и на част от населението на съседните
общини - Дългопол и Ветрино. Населението на нашата община не веднъж е заявявало
своята позиция, относно значението на съществуването на болницата, и по този въпрос
ние сме категорични, че трябва да я има.
Всяка здравна система функционира благодарение на ресурсите, с които
разполага. Управлението на ресурсите е свързано с ефективността при използването
им, качеството на предоставяната медицинска помощ и отчитаните здравни резултати.
Важно е да се знае, че управлението на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД се
осъществява с ограничени ресурси за постигане на резултати, съответни на определени
поставени цели. Обемът на ресурсите - размер, количество, качество, зависи от
степента на икономическо развитие на страната и възможността на обществото да
заделя „пари за здраве”. От реформата в здравеопазването е видно, че преимущество се
дава на по-големите лечебни заведения в областните градове, които са с по-голям брой
отделения и клиники,осъществяващи по-сложни манипулации и лекуващи повече
пациенти. Всичко това поставя МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД в много
трудна ситуация. По предложените от общинския съветник д-р Дамян Неделчев,
относно подобряване на организацията на работата и развитието на МБАЛ „Царица
Йоанна Провадия“ ЕООД становището ни е следното:
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1.Гарантирането на 24 часова възможност за извършване на спешен консулт със
съответния дежурен лекар към всяко отделение, при наличния кадрови ресурс в МБАЛ
„Царица Йоанна Провадия” ЕООД към момента е неосъществимо. Необходимо е обаче
да се гарантира двадесет и четири часово приемане на пациенти, за които нашата
болница има клинични пътеки по договор с НЗОК. Това би могло да се постигне при
условие, че по-голям процент от лекарите, назначени на работа в болницата, живеят на
територията на община Провадия, като се осигури график, при който лекарите да са на
разположение. Двадесет и четири часово дежурство на един лекар е в нарушение на
Кодекса на труда, тъй като не позволява осигуряването на задължителната 12-часова
междудневна почивка.
2.За осигуряването на отделенията с лекари, медицински сестри и помощен
персонал в МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД е необходимо да се поеме
ангажимент за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на
поставените цели, както и гарантиране на възможности за непрекъснато подобряване на
професионалната квалификация на медицинските кадри. Необходимо е да се
гарантират конкурентни заплати на специалистите, за да могат те да пожелаят да
работят в нашата общинска болница, напускайки областния град. Със средствата, които
получава болницата от клинични пътеки по договор с НЗОК и дофинансирането от
бюджета на Община Провадия, това не може да се постигне.
3.При преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и
съоръжения е необходимо да се има предвид, че е трябва да се изготви техническиинвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията. Отчитайки
реалните разходи на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД за електроенергия, както
и необходимостта от средства, Община Провадия определи като приоритет енергийната
ефективност на сградата на болницата. Извършено е обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сградата, както и обследване на техническите
характеристики и паспортизация на сградата. Изпълнението на предписаните мерки за
енергийна ефективност може да се възложи на инженеринг, което предполага
проектиране и изпълнение. Като част от заданието за проектиране, може да бъде
включено и изграждането на самостоятелни санитарни възли към всяка болнична стая,
както и много други промени, които ще доведат до подобряване на условията за
пациентите и тяхното обгрижване по време на престоя им в МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД. Всичко гореописано би могло да се осъществи при хипотезата, че
бъде обявена процедура за финансиране по оперативните програми в новия програмен
период.
4.Националната здравна карта /респективно областната здравна карта/ е
инструментът за регулация на видовете медицински дейности и структурите, които ги
предлагат, на областно, регионално и национално ниво. Здравната карта прави преглед
на наличните специалисти, оборудването и болничните легла, като ги съпоставя с
реалните потребности на населението. Те са изчислени по формули на база
средноевропейските стандарти за осигуреност с различните видове медицинска помощ.
Очевидно е, че не е въпрос на пожелание общината да разкрие отделения по Хирургия,
Акушерство и гинекология.
36

В изпълнение на решение на ОбС Провадия №5-86 от заседание, проведено на
26.02.2016 год. група от общински съветници от ОбС Провадия в състав: Христо
Драгомиров Гичев-председател на ОбС Провадия, Стоян Добрев Гигов-председател на
ПК по „Образование, здравеопазване, култура, вероизповедения, младежки дейности,
спорт, туризъм, социални програми и дейности”, Блага Калчева Петрова-председателя
на ПК по „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, Дамян Ташев Неделчевпредседател на ПК „Икономическо развитие на общината и общинска собственост” и
Иво Гочев-зам.-председател на ОбС проведоха среща с представители на ОбС Дългопол
и ОбС Ветрино за съвместни действия и решения за бъдещето на „МБАЛ Царица
Йоанна Провадия”. Председателите на ОбС Дългопол и ОбС Ветрино поеха
ангажимент да запознаят общинските съветници в общините Дългопол и Ветрино за
вземане на решение в подкрепа на становището на ОбС Провадия. Председателят на
ОбС Ветрино информира, че на заседание проведено на 29.03.2016 год. ОбС Ветрино е
приел решение №68 в подкрепа на становището на ОбС Провадия. Решението на ОбС
Дългопол в подкрепа на становището на ОбС Провадия е с №7-18 от 25.03.2016 год.
От заседанието, проведено на 30.03.2016 г. има зададени въпроси от общинските
съветници - Дамян Неделчев, Лидия Димитрова, Кръстю Кръстев, Диан Парушев. 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
„Д-р Неделчев, въпросът за улиците и номерата им ще Ви бъде предоставен, като
докладна записка с решение. Там следва да бъдат извършени разходи за сметка на
гражданите, защото номерата следва да се поставят от собствениците на имотите или на
блоковете – етажната собственост.
Отговор на г-жа Лидия Димитрова. В отговор на Вашето питане, относно
изготвянето и публикуването на формулите за разпределение на средствата, получени
по единни разходни стандарти за 2016 год. между училищата и между детските
заведения, второстепенни разпоредители с бюджет към община Провадия, Ви
информирам за следното: Съгласно Указания на Министерството на образованието и
науката и Министерство на финансите от 23.02.2016 год., относно прилагане на
системата на делегираните бюджети през 2016 год., в края на месец януари т. г. в
общинска администрация Провадия бяха проведени поредица от работни срещи между
директорите на училищата и директорите на детските заведения и представители на
администрацията. На тези срещи бяха предложени и обсъдени варианти на формулите
за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016 год.
между училищата и между детските заведения в Община Провадия. От проведените
работни срещи са съставени протоколи, подписани от всички присъстващи лица.
Основен отговорен служител от общинска администрация за разработване и
публикуване на формулите в системата на образованието е главен специалист „Финанси
и бюджет” г-жа Петранка Иванова. Със заповеди на кмета на Община Провадия
№№341 и 342/09.02.2016 год. са утвърдени формулите за разпределение на средствата,
получени по единни разходни стандарти за 2016 год. между училищата и между
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детските заведения, второстепенни разпоредители с бюджет към община Провадия и
Правила за промени в разпределението на средствата при промяна на Единните
разходни стандарти и разпределението на резерва. Контролът по изпълнението им е
възложен на заместник-кмета на Община Провадия с ресор хуманитарни дейности г-жа
Милена Полизанова. При направената проверка бе установено, че действително срокът
за публикуването на двете заповеди, издадени от кмета на общината, относно
определяне на формулите и утвърждаване на Правилата в системата на образованието 10.03.2016 год., не е спазен. Допуснат е пропуск, заповедите са публикувани със
закъснение на 30.03.2016 год.
Има питане от г-н Кръстю Кръстев.
Уважаеми г-н Кръстев,
Във връзка с Ваше запитване, отправено на сесия на Общински съвет Провадия,
проведена на 30.03.2016 г., Ви уведомявам за следното:
В администрацията на община Провадия са постъпили общо шест заявления за
регистрация на Сдружения на собствениците (СС), отговарящи на условията и
критериите на процедура за безвъзмездна финансова помощ ВG16RFОР001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони”, на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020. Едно от заявленията е отхвърлено с мотив, неправилно
разпределение на идеалните части между собствениците на самостоятелни обекти в
сградата. Останалите пет заявления са одобрени и са регистрирани като Сдружения на
собствениците съгласно Закона за управление на етажната собственост. И петте
Сдружения са подали заявления за интерес за финансова помощ. С три от
регистрираните (СС), на 13.04.2016 г. са подписани договори за участие по
горепосочената процедура, съгласно изискванията на програмата. На 14.03.2016 г., е
обявена обществена поръчка за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и
издаване на сертификати за енергийни характеристики на три жилищни сгради и
изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвяне
на технически паспорти, като срокът за подаване на оферти е до 17.30 ч., на 26.04.2016
г. Със две от регистрираните Сдружения предстои подписване на договори.
Общият индикативен размер на финансиране, определен за община Провадия е
7 964 704,99 лв., от които не повече от 50% за публични сгради и не повече от 50% за
жилищни сгради. Съгласно насоките за кандидатстване, общините не могат да
депозират проекти над тези стойности, т.е. (СС) не могат да бъдат ощетени по
отношение на определения размер на финансиране, в полза на обществените сгради.
В допълнение Ви уведомявам, че до 15 март 2016 г. бенефициентите имаха
задължение да подадат проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на
конкретния бенефициент по настоящата процедура. В тази връзка Община Провадия е
депозирала пет проектни предложение, както следва:
-Проектно предложение
с
Вх.peг.
№:BG16RFOPOO1-2.001-0070
„Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в
гр.Провадия“;
-Проектно предложение
с
Вх.peг.
№:BG16RFOP001-2.001-0043
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„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районно полицейско
управление – Провадия”
-Проектно предложение
с
Вх.peг.
№:BG16RFOPOO 1-2.001-0025
„Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура ОДК Провадия”
-Проектно предложение
с
Вх.peг.
№:BG16RFOP001-2.001-0011
„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна
безопасност и защита на населението – Провадия”
-Проектно предложение с Вх. peг. №: BG16RFOPOO 1-2.001-0008 „Повишаване
на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”.
Депозираните проекти са на стойност 3 982 172,92 лева, или 49,99% от
индикативен размер на финансиране, определен за община Провадия.
Има три въпроса на г-н Николов. В отговор на Вашето питане, относно:
Критериите за решаване затова къде да има улично осветление и къде не? В тази връзка
-за Северна промишлена зона. Дали има някакви възможности да се пусне
осветлението?
Уважаеми г-н Николов,
Уличното осветление е публична общинска собственост и няма критерии за
оценка къде да има и къде не. Следва да има навсякъде, където има интерес на
гражданите на Община Провадия и съответните физически и юридически лица, и
стопански субекти. През септември 2006 г. „Електроразпределение” Варна АД
прехвърля на Община Провадия включените в активите си функциониращи
съоръженията външно изкуствено осветление на улици, площади,паркове, градини и
други недвижими имоти публична общинска собственост. След това се реконструира
осветлението в гр.Провадия и всички населени места на Общината.От момента на
прехвърляне на съоръженията уличното осветление в Северна промишлена зона не е
обслужвано. От момента, в който „Електроразпределение” го е дало на Община
Провадия. Съществуващото положение е следното: Стълбовете са метални,18 броя със
четворно окачване.Осветителните тела са от по 250W, живачни, амортизирани и
корозирали. Има съществуващи разклонителни кутии без предпазни капаци и подземни
комуникации. Не е ясно дали те са действащи. Обслужващата касета се намира във
двора на „Протех”, но няма съществуваща партида за улично осветление на
промишлената зона. Предстои да извършим обследване, остойностяване и залагане на
средства за бъдещо изпълнение.
Второто питане е за изграждането на видеонаблюдение в гр.Провадия и в какви
срокове ще бъде направено. Отговорите на поставените въпроси са следните: През 2009
г. има одобрен проект и издадено разрешение за строеж на обект „Изграждане системи
за видеонаблюдение в гр.Провадия”. В проекта са включени стационарни камери за
наблюдение на вход и изход в гр.Провадия и обзорни камери на някои места.
Изпълнена е една част от проекта през 2014 год. Сега се довършва втората част. Следва,
във връзка със случилите се събития в града, освен подходите, изходите, всички пътни
артерии и Вашето предложение за контрол на промишлените зони – Северна и Южна,
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да обхванем с видеонаблюдение – паркове, градини и подходите на учебните заведения.
Това ще бъде допълнено на следващ етап.
Третото питане е за повишаване на охраната в училищата и детските градини.
Информирам Ви за следното: Във връзка със зачестилите прояви на агресия и насилие
в училища и детски заведения в страната от учащи и родители, в Община Провадия
постъпиха писма от Министерството на образованието и науката и Регионален
инспекторат по образованието Варна, относно осигуряване сигурността на учащите и
служителите в училищата. Общинска администрация изиска информация от учебните и
детски заведения на територията на Община Провадия, относно пропускателния режим,
състояние на оградите на учебните и детски заведения, осигуряването на контролиран
достъп на лица в училищните дворове и сгради в учебно и извънучебно време,
създаване на рестриктивен пропускателен режим.
Във всички училища и детски заведения има изградени огради. В някои от тях те
са частично нарушени и е необходимо възстановяването и укрепването им: I ОУ,
ПГХРТ, ОУ Градинарово, ОУ Житница. Недостатъчната височина на оградите на
детските заведения в общината позволява влизането в дворните пространства и
нанасянето на вреди на имуществото от недобросъвестни граждани /предимно учащи и
младежи/.
В I ОУ Провадия от западната страна ограда няма и влизането в двора на
училището е безпрепятствено, като това води до затруднения по поддържането на
чистотата и спортните съоръжения в него. В СОУ Провадия оградата е с малка
височина и това не представлява преграда за неправомерно влизане в училищния двор.
В ПГСС „Земя“ източната част на дворното пространство попада в държавен
горски фонд и не е оградена. В тази връзка гимназията, по силата на сключен договор с
охранителна фирма, има изградени допълнителни съоръжения /бариери/, които
ограничават до максимум пребиваването на външни лица и посегателството на
училищното имущество. Осигуряването на контролиран достъп в училищните дворове
в учебно и извънучебно време в ПГСС „Земя“ е организирано с постоянна денонощна
невъоръжена охрана, книга на пропускателния режим, дежурните учители придружават
външните лица до и от адресата на посещение, районът се обхожда от охранителите и
дежурните учители.
В училищата и детските заведения в Община Провадия, присъствието на външни
лица в учебно време се осъществява чрез пропускателен режим, невъоръжена охрана,
помощния персонал или дежурни екипи от учители. Осъществява се определен контрол
по пребиваването на външни лица в училищния двор и в сградата в учебно време, като
се попълва регистъра на външните лица, пребиваващи в училището. Инфраструктурата
в повечето училища в общината не дава възможност за контролиран достъп до
училищните дворове в извънучебно време. Спортните площадки се ползват от ученици
и бивши възпитаници на училищата, както и от граждани. При заключени входни врати
се прескачат оградите, за да се ползват откритите спортни съоръжения. В тъмните
часове от денонощието навсякъде е осигурено аварийно осветление на входовете на
сградите. В някои от училищата и детските заведения е осигурено и 24-часово видео
наблюдение към дворното пространство, други училища имат сключени договори с
охранителни фирми за СОТ, налични „антипаник“ бутони и врати. Директорите на
40

училищата и детските заведения в община Провадия са издали заповеди за ограничено
влизане на МПС в училищните дворове, за недопускане в сградите на учебните
заведения на лица с обемисти багажи, пакети, пратки. Входовете на училищните сгради
и сградите на детските заведения, които не се ползват, са заключени, при съблюдаване
на изискванията за противопожарната безопасност. Директорите на училищата и
градините проведоха допълнителни срещи с наетите от тях охранителни фирми, с цел
вземане на мерки за подобряване на дейността им. Предстои монтиране на видеокамери
към входните врати и дворните пространства в още две от детските заведения в
общината. Във връзка с осигуряване сигурността на децата, учениците и персонала в
учебните и детски заведения, както и социалните институции за работа с деца на
територията на община Провадия, е издадена специална заповед №883/23.03.2016 г. на
кмета на Община Провадия. В заповедта се налагат допълнителни мерки за повишаване
на контрола и пропускателния режим в учебни, детски заведения и институции,
работещи с деца и ученици.
В изградената система за видеонаблюдение на територията на град Провадия, са
монтирани видеокамери в непосредствена близост до някои от учебните и детски
заведения в града, с цел осъществяване на превенция на посегателствата върху
имуществото и евентуалните вандалски постъпки. В момента се изгражда втория етап
на действащата система за видеонаблюдение, в който ще бъдат обхванати всички
учебни и детски заведения в града. Общинска администрация Провадия е предприела
необходимите мерки за подпомагане на охранителните дейности в учебните и детски
заведения в общината. По схема „Обучение и заетост“ на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ е изготвен проект за необходимите за тази цел
длъжности - охранители. След стартиране на схемата и одобрението на проекта на
Община Провадия, наетите лица ще бъдат назначени като невъоръжена охрана във
всички учебни и детски заведения на територията на общината, за срок от една година.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли на общински съветници?Да, г-жа Димитрова.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Питането ми е продиктувано от група граждани от „Ловен дом”. Става въпрос за
сградата. Те питаха – Какво може да направи общината? Аз, доколкото знам, не е
общинска. Имаше някакви писма, изпращани до собствениците преди време, но
отправям питането си - Какво може общинска администрация да направи за тази сграда
за премахването й от собственика?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Димитрова,
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Сградата от приключилия съдебен спор е собственост на „Ловно сдружение”
Провадия. Ние сме дали необходимите предписания за обезопасяване на сградата от
гледна точка на падащи керемиди и тухли, и евентуално самосрутване, но ограничаване
на достъпа до сградата или премахването й следва да бъде направено от собствениците.
Те ще получат необходимите указания от други институции. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Два въпроса. Първият въпрос е свързан с отговорите, които г-н Филев ми даде на
въпросите, за което благодаря. Има ли възможност тези писмени отговори, които ние
получаваме, да не бъдат в деня на сесията, а да бъдат ден, два предварително връчени,
защото, мисля, че имам право на коментар на база на отговорите и е редно да бъда
запознат предварително с тях. Това е едното.
Вторият ми въпрос е свързан със ситуацията, която се получава от ж.п надлеза до
Хлебозавода. Там периодично всяка година на няколко пъти, в повечето случаи след
проливни дъждове, се получават задръствания на отпадъци в отводнителните канали,
наноси от тиня. Получава се едно голямо море. Допълнително се наводнява и ж.п.
пътната инфраструктура. В тази връзка искам да попитам – Какъв е точно проблемът?
Има ли възможност той да се реши? Тъй като там, периодично всяка година, се налагат
допълнителни средства за почистване. Имам такива наблюдения. Просто да видим Каква е ситуацията и има ли начин това нещо да се ограничи? Пределно ясно ми е, че
когато завали един силен дъжд и се стече тиня и кал – това задръства всичко. Не говоря
за такива ситуации, но в повечето случаи, при по-елементарни дъждове, се наводнява
там и няма отичане. Виждам там пожарната и т.н. Това се прави всяка година, може би,
по няколко пъти. Дали може да се намери някакво по-трайно решение на този въпрос?
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 г-н Николов,
Относно първият Ви въпрос, аз спазвам правилника, но няма невъзможни неща.
Могат поне на комисии да се дават отговорите. Освен, ако не е свършила тяхната
подготовка. Някои изискват събиране на повече информация.
Относно дъждовната канализация на град Провадия. Наистина има проблеми.
Особено след проливни дъждове. Знаете, че градът е разположен на два ската. Свлича
се много чакъл и земна маса. Това, което общината прави е след всеки дъжд започва
първо с основните артерии и почистване на регулите, защото струпаната там кал отива в
дъждовната канализация – листа, клечки, чакъл. Там, където Вие посочихте, освен, че
се струпва и земна маса и чакъл от свличанията, се изхвърлят и доста битови отпадъци.
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Ние регулярно ги почистваме. Необходими са ни повече средства и хора, за да
почистваме регулярно дъждовната канализация и решетките към нея. Там, където
разберем, че има задръстване и запушване на дъждовната канализация искаме
съдействието на „ВиК” Провадия и го получаваме по възможност. Ще почистим района,
но не можем да гарантираме, че няма да се случи и следващия път. Трябва регулярно и
много бързо след дъжда и свличането да се реагира. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Два въпроса към кмета на община Провадия. Понеже, преди малко стана дума за
осветлението в промишлената зона, направи ми впечатление, че там всеки стълб има по
четири осветителни тела, които са по 250W. Само на тази отсечка са осемнадесет кW.
Аз така ги сметнах. Това е доста енергонеефективно. В тази връзка първият ми въпрос
е такъв: Има ли община Провадия намерение, някаква проектна готовност, да
кандидатства за обновяване на уличното осветление на града по Оперативните
програми?
Вторият въпрос, който е свързан с първия. Става дума за нашия център и за
покритието на центъра, който 1978 год., мисля, че последно е изградено. Онзи ден беше
сведено до вниманието ми, че точно пред „ДЗИ” гражданка се е спънала на стърчащ
кран, спирателен кран, и се е ударила доста лошо. Мисълта ми е такава: Има ли община
Провадия готовност да кандидатства по Оперативните програми за обновяване на
центъра ни? Ако може, не знам кой трябва да обърне внимание, точно на входа на
„ДЗИ” е този спирателен кран и стърчи. Желязото стърчи, може да стане нещо по-лошо
следващия път. 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 г-н Димов,
Община Провадия е кандидатствала веднъж, предния мандат, във фонд
„Козлодуй” за подмяна на уличното осветление и намаляване на енергийните разходи.
За Ваше сведение ще Ви кажа, че и в момента имаме подготвен проект и количествена
сметка за 9 000 осветителя. Толкова са на територията на цялата община. В момента
светят не повече от 5 000. Малко повече от половината. Проектът е за осветители с лед
осветление. Те са най-маломощни, така да го кажа. Най-енергийно ефективни, но и найскъпи. При отваряне на съответната мярка по някоя от Оперативните програми ние ще
кандидатстваме. Може и на етапи, понеже градът е в „Региони в растеж”, а населените
места са в „План за развитие на селските райони”, може и на части.
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По отношение на крана, за който казахте, нашите инспектори ще проверят и ще
уведомят „ВиК” Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Г-н председател,
Общинска администрация не отговори на въпросите ми, зададени на предходната
сесия. Мисля, че зададох три или четири въпроса. Не знам каква е причината.
Г-н председател, мога ли да задавам въпроси? Ще ми бъде ли спиран микрофона?
Подчертавам, ще задавам въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Задайте въпросите си. В точка седемнадесета сме питания и отговори на питания
на общински съветници. Г-н Илиев, заповядайте, задайте си въпросите.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря. Питането ми е лично към кмета на града Филчо Кръстев Филев. Не
отговорихте на въпросите, но за този месец, който мина, аз сам си отговорих на
въпросите и в мен възникна друг въпрос, който сега ще задам и ще се надявам да ми
отговорите. Става въпрос, вече всички знаете, за нанесени щети за девет месеца на
община Провадия по спомен близо 80 000 лв. Всичко това е ставало въз основа на
документи с невярно съдържание, фиктивно писани лица и така доста констатации има.
Да не ги изброявам. Въпросът ми е, г-н Филев, възнамерявате ли да подадете оставка за
това, че сте платили 5154 лв. недължимо на въпросното предприятие и след това сте ги
възстановили на държавния бюджет, като в същото време сте нанесли вреда на
общинския бюджет? Възнамерявате ли да си подадете оставка затова, че за деца и
ученици до 16 год. недължимо сте платили на същото предприятие 11 536 лв.? Същият
въпрос, че недължимо сте платили за превоз на деца до 7 г. и от 7 г. до 10 г. сума в
размер на 15 269 лв. Възнамерявате ли да си подадете оставка затова, че за превоз на
ученици и студенти редовно обучение недължимо сте платили 11 591 лв.? Цялата
субсидия е била 13 000 лв. За пенсионерите недължимо платени изцяло 21 036 лв. Също
и за ветераните от войните и военноинвалидите 1709 лв. Това ми е въпросът. Очаквам
отговор. 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,
Г-н Илиев,
Аз нямам намерение да подавам оставка. Това, което Вие казахте, а както и на
предното заседание, заплашихте мен и част от общинските съветници на този ОбС с
махане и т.н., за мен представляват неща, които ще коментирам на по-късен етап. Но аз
също искам да Ви попитам, когато приключи историята, сагата с тези коментари,
писания и т.н, които за мен представляват злепоставяне и набеждаване, Вие дали ще си
подадете оставката?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли на общински съветници? На общински съветници? Точка
седемнадесет. Ако няма питания, преминаваме към точка осемнадесет.”
Осемнадесета точка-Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От заседанието на 30.03.2016 год. има зададени въпроси от Димо Иванов Петров.
Аз ще му връча отговора на питането и ще дам думата на г-н Филев да отговори.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Петров,
Не веднъж, в продължение на много години, ние сме си разменяли всякаква
кореспонденция. Ние сме Ви предоставяли абсолютно всичката информация, относно
уличното уширение на ул.”инж.Петър Моллов”. Имало е съдебни спорове. Те са
приключили. Има искане от Ваша страна към Община Провадия чрез съда. Някои от тях
са спрени. Други не. Но по конкретните въпроси – Кога и къде ще има улично
уширение на улица „инж.Петър Моллов” гр.Провадия? Искам да Ви кажа следното:
След изработката и одобрението на общ устройствен план на гр.Провадия ще се
пристъпи към улично уширение на улица „инж.Петър Моллов”, като това улично
уширение трябва да бъде изградено така, че без да засяга интересите на гражданите и да
не им вреди. В момента ползва ли ОбС Провадия 99 асфалтирани кв.м. от наетите 215
асфалтирани кв.м. с решение №22-461/27.06.2013 год., която част представлява
проектирана улица с дължина от 33 метра и широчина от 3 метра? Отговорът ми е: Не
се ползват. Понеже, ползва ли ОбС Провадия, е въпросът? Не се ползват тези 99 кв.м.
Третият въпрос: Знаете ли кой изкриви металната решетка? Не знаем, общината, кой
изкриви металната решетка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.”
Изказване на Димо Иванов Петров
„Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми г-н кмет,
Вчера подписах новата си искова молба и съдя Община Провадия за ползването
на 75 кв.м. от тези 99 кв.м. Известно Ви е, че не сте върнали проектираната улица по
изпълнителното производство и също така Ви е известно, и съм го казал, където трябва,
че Окръжен съд Варна, подчертавам тук, излъга с две съдебни решения, че Община
Провадия е върнала проектираната улица. Не, не е върната. В момента Ви съдя затова,
че я ползвате т.е. Община Провадия не ОбС Провадия. Всичко хубаво.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания на граждани има ли? Г-н Милчев. Заповядайте. Само да Ви
предупредя, че в рамките на пет минути можете да си зададете питането.”
Изказване на Петър Милчев
„Аз не бих се обърнал така: Уважаеми, уважаеми, защото всички сте за уважение,
защото всички сте избрани. Другите, които слушат, са гласували. Всичко е окей.
Искам само да подсетя, имаше навремето една мелодия „Заспали чувства ти
недей събужда.” По-младите няма да я знаят. Става въпрос и за другия филм „Как ще ги
стигнем американците?” Като се погледнем тук, не само в тази зала, а в цялата държава,
ние сме толкова назад във всичко, че просто човек да се чуди - Как ще ги стигнем
някои по-близки до нас от американците? Сега да се върна към темата, болната тема,
спорт за всички. Спортът е здраве. Това всички го знаят, обаче не всички спортуват. Не
всеки има възможност. Спортът, ако може да бъдеш на крака с бастун да бъдеш –
трябва да се движиш. Не, че аз съм някакъв професор по спортни науки и т.н., но тук
около месец, месец и половина в нашата община е една сага. Йосиф Берия, имаше
такава, спортна. 40 000 лв., с решение на ОбС за спорта, в Провадия не могат да ги
разпределят по наредби – наредба 20, наредба 9. Писано, правено, събират се
професионалисти, викат се, дават се предложения - нови да правите сега тук. Чух, че
пак нова наредба трябва да се прави, но да не е в подробности. Идва ми наум, че
нашият спорт, специално футболът, той не е, той е, като религията. Ако снощи някой е
гледал мача „Манчестър Сити” – „Реал Мадрид”, те като болни хората отиват там. Така
идват и при нас, но защо се получава така, че като казах „заспали чувства”. Нашата
община към спорта е, като „заспали чувства”. В понеделник във Варна идва министърът
на младежта и спорта. Има покана за всички общини чрез кметовете или зам.-кметовете
да присъстват. Той си записва от какво има нужда общината - за бази, за проекти, за
пари, ако може как да се отпуснат. От нашата община няма никой. Ето затова сме
„заспалите чувства” към спорта. Нашата община, освен това, няма за 2016-2020 год.
или за 2015-2019 год. План-програма за спортна дейност, няма. Имаме двама, трима на
третият етаж затова получават половината си пари за тези неща. Ако погледнете, ще
дойде времето, това, което Ивайло Илиев Ви каза, а Вие имате не само правото, а и
задължението този одитен доклад да го прочетете. Не да слушате по телевизиите и по
вестниците, затова, което той спомена. Предполагам, че с точност ги казва тези неща,
защото той сам каза, че ги е намерил. Отговорът той си го знае как го е направил. Вие
това също трябва да го знаете. Вие сте гласували за много от тези неща, които сигурно
са написани там. Там е записано и за спорта, и за всички други неща. Извинявайте, ако
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някой мисли, че искам да обидя някой. Нямам такива намерения. Събирането, което
ставаше, ние не можем да решим един проблем на три клуба, а решаваме проблемът –
знаете ли на кого? Туризмът. Туризмът не е спорт. Спортен клуб. Той е опознай
родината си, за да я обикнеш. А някои хора, като погледнат и казват какви разходи са
правени. Вас не Ви интересува. Казвате – Сега защо ни занимава Петър Милчев с тези
неща? Има толкова комисии. Знаете ли, първият одит, още 2012 год., не сте го прочели.
Не Ви го е дал никой ли? Или Вие не сте го искали да го прочетете. Там, Емил, мисля,
че се казваше вътрешния одитор, извинявайте, че не мога да се досетя другото име, той
хубаво е одитирал всичко, което е допуснато, като грешки. Хубава е Наредба 20. Не е
изпълнена. Без дисциплина, без отговорност за тези неща. И се повтаря, и сега, преди
малко чух, още една наредба ще правите с надграждане и други неща. Извинявайте.
Спирам дотук, защото в следващата сесия, живот и здраве, ще имаме повече
възможност, ако се запознаете с документите, които аз Ви препоръчвам, понеже,
общински съветник казва това нещо, че има интересни неща. Благодаря. Ако има
въпроси?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания, предложения и становища на граждани има ли? Г-жа Мехмед,
заповядайте.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Г-н Милчев, да го поздравя, че е достоен да приема въпроси и не се страхува.
Привет, Уважаеми провадийци,
Уважаеми властимащи,
Вече така ще се обръщаме, явно. Досега сме свидетели как при липса на градски
рейсове и тези упоменати транспортни схеми бяха ползвани, даже децата на Провадия.
Като становището на органите и медиите е, че е налице злоупотреба със средства във
връзка с транспортната схема и издаваните карти на деца до 7 г. за пътуване.
Вследствие, на което за всяко дете с такава карта са получавани неправомерно средства
от известни вам икономически субекти. Моят въпрос е – Налице ли е корупционна
схема в Община Провадия? В тази връзка позволихте децата на Община Провадия да
станат своеобразна нечия касичка. Кой е дал достъп до личните данни на децата от
детските градини?
Вторият ми въпрос ще го кажа след една лека скоба. Веднъж, в тази зала на г-н
кмета му казах, че всички живеем в този град, включително и на присъстващата
администрация, не само на него, бях казала, че всички живеем в този град и четири
градски линии и градски автобуси, по така представените документи, да хвърчат през
час градски рейсове в града с така ободрения график, няма. Тогава г-н Филев ме увери,
че градски автобуси има и аз съм длъжна да се съобразя с това уверяване. Обаче съвсем
лаконично ме попита: Вие какъв цвят автобуси търсите по улиците? Това е записано в
някой от протоколите. Може да се намери. Сега аз, понеже имам право да питам, и след
тези констатации на органите, сега аз питам: Уважаеми, г-н кмет, какъв цвят бяха
градските автобуси, които от толкова години си „изпълняват” или не с одобрената
схема и колко на брой бяха тези автобуси? Община Провадия може ли да каже техните
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номера, за да можем ние гражданите да засечем? Възможно ли е и съществуват ли
такива? На цвета много държа. Това го питам, за да имаме своеобразен отговор, който
да можем да запишем поне в нашите хроники, защото така или иначе не го видяхме.
Възможно е ние всички в Провадия да не сме достатъчно зрително чувствителни.
Три. Няма общо с тази тема. Г-н кмет, ще направите ли предложение до ОбС за да
бъдат намалени Вашите 10 000 лв. представителни с поне 2 000 лв.? На фона на
всичките тези скандали да покажете, че има нещо човешко в тази община. А тези 2 000
лв., поне казвам, да бъдат ползвани за изграждане на естакада от втория до първия етаж
на старчески дом, защото, както знаем, там хората от втория етаж от няколко години не
са слизали долу. Не е решение служители, които работят за 300 или за 350-400 лв. да ги
свалят на ръце. Просто не им е и тяхна работа. Нали достоен живот за възрастните хора
означава нещо друго? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Очевидно няма други изказвания, питания и предложения на граждани.
Искам да информирам ОбС, че с вх.№291 в деловодството на ОбС Провадия
постъпи обявяване на инвестиционни намерения на собствениците на УПИ VII - „за
обществено обслужващи дейности и търговски комплекс” в кв. 59 по плана на гр.
Провадия. Със заявление вх. №УТ02-18/ 07.03.2016 г. от Джанан Ердинч Хюсню и
Джанер Ердинч Хюсню от гр.Провадия, собственици на горепосочения имот, за
издаване скица - виза за проучване и проектиране е издадена скица - виза
№167/14.03.2016 г. от главния архитект на Община Провадия на основание чл.140 от
ЗУТ за „Търговски комплекс - заведения за бързо хранене. Това беше информацията.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседание на Общинския
съвет Провадия в 12.10 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 №386
решение №7-116
№

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

Против Възд.се

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

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №357
решение №7-117
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V

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

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №360
решение №7-118
№

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 №343
решение №7-131
№

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

Против Възд.се

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

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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №374
решение №7-133
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ 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 №375
решение №7-134
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V

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

54

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №376
решение №7-135
№

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

Против Възд.се

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 №380
решение №7-136
№

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

Против Възд.се

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

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

56

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №384
решение №7-139
№

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

57

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №390
решение №7-140
№

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

58

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №393
решение №7-142
№

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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