П Р О Т О К О Л № 11
Днес, 21.09.2016 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. Георги Атанасов Габровски
3. Дамян Ташев Неделчев
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Елина Георгиева Димитрова
7. Ивайло Илиев Илиев
8. Иво Райчов Гочев
9. Йордан Иванов Михалев
10. Капка Ангелова Радева
11. Кръстю Василев Кръстев
12. Лидия Николаева Димитров
13. Милена Иванова Драгнева
14. Наталина Младенова Златева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. Общинският съветник
Блага Калчева Петрова не присъстват на заседанието. Г-жа Блага Петрова е информирала
в деловодството на ОбС и е подала писмено уведомление за отсъствието си на днешната
сесия с вх.№686 от 16.09.2016 год.
В деловодството на ОбС Провадия постъпиха писмени отговори на питания,
зададени към кмета на община Провадия от заседанието на ОбС Провадия, проведено на
28.07.2016 год. Ще връча писмените отговори на общинските съветници г-н Дамян
Неделчев и г-н Диан Николов. Г-н Димо Димов отсъства от залата. Ще връча отговора,
когато присъства.Отговорът на въпроса на г-жа Блага Петрова ще отложим за
следващото заседание на ОбС Провадия. Отговорът на г-н Валерий Радев, който е от
предното заседание също го отлагаме, защото не присъства в залата.
Откривам единадесетото заседание на ОбС Провадия.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Провадия” на чл.- кор.
проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов./решение №10-192/28.07.2016 год. на ОбС
Провадия
2.Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – Провадия за първото шестмесечие
на 2016 год. /вх.№643
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3.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия
за 2016 год. /вх.№648
4.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и
тенденциите за развитието им за учебната 2016/2017 год. /вх.№653
5.Докладни записки с вх.№641, 644, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 655, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 662, 663.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам към точка пет докладни записки в дневния ред да бъдат добавени
докладни записки с вх.№664, 672, 674, 676, 678, 681. От същата точка докладни записки
да бъде оттеглена докладна записка с вх.№646.”
Кворум 19. Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 09.06 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев-общински съветник
„Добро утро. Предлагам да бъдат включени докладна записка с вх.№667 и
докладна записка с №668. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Очевидно, не. Аз ще направя едно
предложение, като докладна записка с вх.№667 да бъде точка две от дневния ред на
заседанието и изместваме точките от дневния ред с една назад. Отчет-анализът за
дейността на РУ „Полиция“ – Провадия за първото шестмесечие на 2016 год. вх.№643
ще бъде точка три.
Подлагам на гласуване предложенията за включване в дневния ред на заседанието
на докладни записка с вх.№664, 667, 668, 672, 674, 676, 678, 681. Който е съгласен с
предложенията, моля да гласува. 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението докладни
записки с вх.№664, 667, 668, 672, 674, 676, 678, 681 да се включат в дневния ред на
заседанието. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 19 с 19 гласа
„за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението докладна записка с вх.№667, относно
предложение за прекратяване правомощията на председателя на ОбС Провадия във
връзка с получено становище от Висш адвокатски съвет да бъде точка две от дневния ред
на заседанието. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 19 гласа „за”, 0„против” и 0-„възд.се”.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението докладна
записка с вх.№667, относно предложение за прекратяване правомощията на председателя
на ОбС Провадия във връзка с получено становище от Висш адвокатски съвет да бъде
точка две от дневния ред на заседанието. Общинските съветници гласуваха
предложението и от общо 19 с 19 гласа „за”,0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Провадия” на чл.- кор.
проф.д.и.н. Васил Атанасов Николов./ решение №10-192/28.07.2016 год. на ОбС
Провадия
2.Предложение за прекратяване правомощията на председателя на ОбС Провадия
във връзка с получено становище от Висш адвокатски съвет./ вх.№667
3.Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – Провадия за първото шестмесечие
на 2016 год. /вх.№643
4.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия
за 2016 год. /вх.№648
5.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и
тенденциите за развитието им за учебната 2016/2017 год. /вх.№653
6.Докладни записки с вх.№641, 644, 647, 649, 650, 651, 652, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 664, 668, 672, 674, 676, 678, 681.
7.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Провадия” на
чл.- кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов./ решение №10-192/28.07.2016 год. на ОбС
Провадия
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-жа Антоанета Георгиева, която ще бъде водещ на
тържествената церемония по удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Провадия” на чл.- кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов.”
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В началото на тържествената церемония по публично обявяване на решението за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Провадия”, г-жа Валентина
Кирова, председател на Обществения съвет по култура и закрила на културното
наследство към Община Провадия, представи всички аргументи дали мотивацията на
вносителите на предложението. Очертан бе автобиографичния път на чл.- кор. проф.
д.и.н. Васил Атанасов Николов с факти и събития: „Един живот отдаден изцяло на
българската история”.
Кметът на Община Провадия, инж.Филчо Филев, връчи на удостоения със званието
„Почетен гражданин на град Провадия”, чл.- кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов,
символичния ключ на Община Провадия, паметен знак и грамота.
Поздравителни адреси бяха прочетени от доц.Христо Попов-зам.-директор на
Национален археологически институт и музей - София, от г-н Петър Калчев-директор на
Регионален исторически музей - Стара Загора от името на кмета на Община Стара Загора
и Регионален исторически музей - Стара Загора, от г-н Николай Христов-директор на
Исторически музей - Провадия от името на колектива на историческия музей в град
Провадия.
Проф.Васил Николов изказа своите благодарности към ОбС Провадия, кмета на
Община Провадия, вносителите на предложението за кандидатурата му и провадийската
общественост.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Закривам тържествената церемония. Обявявам десет минути почивка, за да могат
присъстващите в залата да поздравят проф.Николов.”
Почивка /09.50 ч. - 10.00 ч./
Кворум:18 Общинският съветник Антон Янев не присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът след почивката е осемнадесет общински съветници. По втора
точка от дневния ред на основание чл.11, ал.1 от „Правилник за организацията и дейността
на Общинския съвет Провадия” във връзка с чл.24, ал.4 от ЗМСМА ОбС избира с решение
един от заместник-председателите, който председателства заседанието на ОбС Провадия.
Тъй като в тази точка ми се иска прекратяване на правомощията трябва да изберем
заместник-председател или общински съветник, който да ръководи сесията по тази точка.
Аз предлагам сесията да бъде ръководена от г-н Йордан Иванов Михалев-зам.-председател.
Други предложения има ли? Няма.”
Кворум:19 Общинският съветник Антон Янев присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с така направеното предложение заседанието по тази точка да се
ръководи от г-н Михалев, моля да гласува. Който е „за”. 19 гласа „за”, „против”-0, „възд.се”0. Предложението се приема.”
4

Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението Йордан
Иванов Михалев - заместник-председател на ОбС Провадия да председателства заседанието
на ОбС Провадия при обсъждането и гласуването на проекта за решение по докладна
записка с вх.№667. Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 19 гласа „за”, 0„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение: На основание чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия:
Избира Йордан Иванов Михалев-заместник-председател на ОбС Провадия да
председателства заседанието на ОбС Провадия при обсъждането и гласуването на проекта
за решение по докладна записка с вх.№667, относно прекратяване правомощията на
председателя на ОбС Провадия – адв.Христо Драгомиров Гичев във връзка с получено
становище от Висш адвокатски съвет.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. „за”- 19, „против” - 0,
„възд.се” - 0.
Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 194
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от„Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия:
Избира Йордан Иванов Михалев - заместник-председател на ОбС Провадия да
председателства заседанието на ОбС Провадия при обсъждането и гласуването на проекта
за решение по докладна записка с вх.№667, относно прекратяване правомощията на
председателя на ОбС Провадия – адв.Христо Драгомиров Гичев във връзка с получено
становище от Висш адвокатски съвет.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев, заповядайте.”
Заседанието на ОбС Провадия се председателства от Йордан Иванов Михалев заместник-председател на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия, Христо Драгомиров Гичев, заема мястото сред
присъстващите на заседанието общински съветници.
Йордан Михалев-председателстващ заседанието
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, Добро утро. То вече, Добър ден, стана. В залата присъстват камери,
необозначени. Мисля, че по правилник, когато някой снима, би следвало ние да дадем
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нашето разрешение. Не знаем кои са, що са. И така, правя предложение да гласуваме дали
да се допуснат, освен че да се допуснат и да се обозначат - кои са, що са. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието
„Постъпи предложение от г-н Илиев камерите и медиите, които извършват
заснемането. Процедура или въпрос? Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Ще помоля малко разяснение на база правилника на ОбС за тази ситуация. Ако
правилника не допуска, не виждам какво ще гласуваме. Ако правилникът третира въпроса,
че ОбС чрез гласуване взема решение да се допусне някой да заснема, гласуваме, но, ако
там е записано. Ние юристи нямаме ли? Нали има юристи? Господине, в качеството на
какъв ми задавате въпроса? Ако сте гражданин, имате си място. Ще Ви помоля да не ме
снимате, а Вие да не ми задавате въпроси. Защото, така. Нямаш право.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието
„Моля, гражданите да си заемат местата и да не нарушават реда. Господине,
гражданин, чувате ли ме? Слушам Ви, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н Михалев, предлагам сесията да бъде временно прекратена до възстановяване на
ред в залата. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието
„Давам думата на г-н Гичев по процедурата.”
Изказване на Христо Гичев
„Ще се намеся, не като председател, а като общински съветник. Никъде в правилника
не е записано, че няма право на сесията да се води звукозапис или снимки. В момента сме
свидетели, както навсякъде на всяка сесия да се предава по интернет на живо. Мисля, че
няма нужда да влизаме в излишни конфликти и да правим сесията едно голямо нищо.
Благодаря. Който иска, предполагам, че всички общински съветници са чели правилника на
ОбС Провадия и ЗМСМА. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието
„Г-н Илиев, поддържате ли си процедурното предложение?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Съгласно правилника, спомняте си, преди няколко сесии аз исках, като общински
съветник, да направя запис. Като общински съветник, повтарям. Това решение беше
гласувано. Беше ми позволено да записвам по време на сесия. Преди това, лично г-н Гичев,
ме помоли да изключа камерата. Така ли беше? По спомени мисля, че Гичев водеше. В
момента г-н Гичев е довел агитката от НФСБ и предполагам, камерата е закрита, не се
виждат никакви обозначителни знаци. Каква е тази камера и на коя телевизия?
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Предполагам, че е на СКАТ. Предполагам, но не може необозначени камери да снимат
заседание на ОбС Провадия. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Разбирам, че поддържате процедурното си предложение. Сесиите на ОбС са
открити. На тях могат да присъстват, както граждани така и представители на медиите, така
че не виждам към момента причина да бъде, след малко, да бъде прекъсвана сесия за
изясняване на ситуацията.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги, ОбС има назначени двама юристи. В момента на виждам нито
един в момента в залата от тях. Ако ние имаме юридически казус за консултация, към кого
ще го направим? Можем ли да продължим сесията в тази ситуация?”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„В момента представителя на телевизия СКАТ се легитимира. Това е национална
медия и аз не виждам причина сесията да не бъде заснемана, освен това, сесията се
предавана онлайн, за да бъде достъпна до всички граждани. Продължаваме по дневния ред.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Заседанието не може да продължи, докато нямаме юристи в залата. Колеги по
отношение на юристите. Без юристи заседанието не може да продължи. В случая е
възникнал юридически казус, а на нас не ни се предоставя юридическо мнение т.е.
юристите на ОбС Провадия липсват в момента. Благодаря.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„В правилника за дейността на ОбС няма изискване на заседанията задължително да
присъстват юристите на ОбС. Г-н Неделчев. Г-н Илиев, имахте възможност на микрофон да
говорите.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Аз исках да кажа същото. В смисъл, че теоретически е напълно допустимо да няма
нито един юрист в Провадия, а г-н Николов е прав, ако имаме юридически казус е добре да
можем да ползваме юристите, но това, че ги няма в момента, как да кажа, не е толкова
изненадващо. За никого не е било ясно предварително, че ще имаме юридически казус, но и
моето мнение е, че представителите на медиите и гражданинът, който заснема, това, което
правим в момента, пречат.”
Йордан Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми дами и господа, в знак на протест, в знак, че е разпоредено, предполагам,
казвам, че е разпоредено на юристите да липсват от сесия. В знак на протест, че е доведена
цялата агитка на НФСБ, телевизия СКАТ и т.н. напускаме всички общински съветници,
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които сме внесли тази докладна. Това сме девет общински съветници. Девет, докладната е
внесена от девет общински съветници. Благодаря.”
От залата излизат общинските съветници Ивайло Илиев Илиев, Лидия Николаева
Димитрова, Диан Парушев Николов, Георги Георгиев Габровски, Антон Илков Янев,
Хюсни Осман Адем, Мустафа Али Ибрям, Хюлия Ахмедова Мустафова. /10.12 ч./
Йордан Михалев-председателстващ заседанието
„Поради напускането на заседанието на част от общинските съветници, моля
проверка на кворума в залата. Кворумът е единадесет. Има повече от половината. Имаме
кворум, така че сесията може да продължи.”
Кворум:11 общински съветници
Втора точка – Предложение за прекратяване правомощията на председателя на
ОбС Провадия - адв.Христо Драгомиров Гичев във връзка с получено становище от
Висш адвокатски съвет
а/№667-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-общински съветник,
Ивайло Илиев Илиев-общински съветник, Хюсни Осман Адем-общински съветник, Диан
Парушев Николов-общински съветник, Антон Илков Янев-общински съветник, Димо
Владимиров Димов-общински съветник, Георги Атанасов Габровски-общински
съветник, Мустафа Али Ибрям-общински съветник, Хюлия Ахмедова Мустафоваобщински съветник, относно прекратяване правомощията на председателя на ОбС
Провадия – адв.Христо Драгомиров Гичев във връзка с получено становище от Висш
адвокатски съвет
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„От страна на вносителите по тази докладна? Няма. Давам думата на председателите
на ПК да представят становище на комисиите. Милена Драгнева-председател на ПК
”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и
проекти“.”
Изказване на Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„№667. ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни програми,
структурни фондове и проекти“, комисията с 2 гласа „за” , 4-„против” и 0-„възд.се” не
прие проекта за решение.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Стоян Гигов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
Изказване на Стоян Гигов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 3 гласа „за” , 4-„против” и 0-„възд.се” не прие проекта за решение.”
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Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“.”
Изказване на Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 3 гласа „за”, 3-„против” и 0-„възд.се” не прие проекта за решение.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“.”
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 3 гласа „за”, 4-„против” и 0-„възд.се” при кворум 7 не прие проекта
за решение.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 2 гласа „за” , 5-„против” и 0-„възд.се” не прие проекта за решение.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост”
„Комисията с 3 гласа „за” , 4-„против” и 0-„възд.се” не прие проекта за решение.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Колеги, чухте становищата на постоянните комисии давам Ви думата за становища и
изказвания по докладната записка. Христо Гичев.”
Изказване на Христо Гичев
„Г-н Илиев, искаше по процедура да бъде прекратена сесията. Имаше процедурен
въпрос. Би трябвало да го гласуваме дали да бъде прекратена сесията или да не бъде
прекратена. Това е процедура. Считам, че е редно да бъда гласувано предложението на г-н
Илиев преди това.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Колеги, ще се върнем малко назад. Постъпи предложение на г-н Илиев да бъде
прекратена сесията. Който е „за” прекратяване на настоящата сесия, поради отсъствието на
юристите на ОбС, моля да гласува. „За”- 0, „против”-11, „възд.се”-0. Предложението на г-н
Илиев за прекратяване на сесията, поради отсъствието на юристите не се приема.
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Председателстващият заседанието на ОбС Провадия подложи на гласуване
предложението за прекратяване на заседанието на ОбС Провадия, поради отсъствието на
юристите. Общинските съветници гласуваха и от общо 11 с 0 гласа „за”, 11-„против” и 0„възд.се” предложението за прекратяване на заседанието не се прие.
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 195
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
Заседанието, свикано от председателя на ОбС Провадия на 21.09.2016 год. от 09.00
часа в зала 119 на Община Провадия продължава по гласувания и приет дневен ред.
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Колеги, продължаваме с изказвания по докладна записка с №667.”
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми дами и господа, съжалявам, че отново на дневен ред се поставя въпрос,
който аз считах за окончателно решен, след като в едно от предходните заседания на ОбС
Провадия, а именно заседанието пред месец май 2016 год. на ОбС Провадия подробно бяхте
запознати със становището на Варненска адвокатска колегия по повод запитването на г-н
Илиев. Разбирам, че ще Ви досадя, но ще цитирам дословно становището на Адвокатска
колегия Варна, което е следното: Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация председателят на ОбС има всички
права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с
неговото правно положение. ОбС не е работодател по смисъла на §1, т.1 от допълнителните
разпоредби на Кодекса на труда. Също така, съгласно чл.29а от ЗМСМА, ОбС няма
самостоятелен щат, неговата дейност се подпомага и осигурява от общинска
администрация. Тълкувайки разпоредбите на чл.29а и чл.26, ал.2 и 3 от ЗМСМА се стига до
извода, че правоотношението между ОбС и неговият председател не е трудово
правоотношение по своя характер и правна същност, но за целите на социалното и данъчно
законодателство то е приравнено на трудовото.
Някои от вносителите на настоящата докладната записка може би са били подведени,
а други, вероятно, мотивирани от политическите си пристрастия и лични амбиции, след
като са се запознали с предоставеното становище на Висшия адвокатски съвет. Тълкуват
същото, както веднъж един от тях каза, метафорично спомена „Както дявола Евангелието.”
Това становище в никакъв случай не е в колизия със становището на Варненска адвокатска
колегия. То е аналогично по смисъл. Висшият адвокатски съвет също счита, че за заемането
адвокат на длъжност председател на ОбС не налага неговото отписване от адвокатска
колегия и временното му преустановяване на адвокатската професия, тъй като длъжността
председател на ОбС не е несъвместима с упражняването на адвокатска професия.
Председателят на ОбС има право на възнаграждение, съгласно чл.26а, ал.1 от ЗМСМА,
което не е определено, като трудово възнаграждение. Учуден съм, че настоящото искане е
подписано и от двама юристи -колеги или както единият от тях се бе титулувал икономистправист.
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Искам да успокоя, специално г-н Илиев, че като председател на ОбС не ползвам
права, които са несъвместими със статута ми на адвокат, тъй като разбрах, че Вие лично сте
се интересували дали съм ползвал платен годишен отпуск и дали спазвам работното си
време. Тук искам да напомня, че в моя случай, като председател на ОбС Провадия,
осъществявам дейността си на четири часов работен ден при ненормирано работно време и
липсата на фиксиран в документа за възлагане на функциите ми часови диапазон. Освен
това, г-н Илиев, удобно пропусна да забележи, че до настоящия момент аз лично съм взел
участие в редица семинари, форуми и представителни прояви, дори и в почивните дни.”
Кворум:12 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев влиза в залата.
Продължава изказването на Христо Гичев
„Ще отбележа, че през месец март 2016 год. съм избран за член на Управителния
съвет на Национална асоциация на председателите на ОбС в Република България, както и за
Регионален координатор на организацията за Варненска област. Изтъквам този факт, не за
да се хваля, а считам, че издига престижа на община Провадия. На сесията на ОбС, състояла
се през месец май 2016 год., цитирах решение №3244 от 27 март 2006 год. на Върховен
административен съд. Препоръчвам на вносителите да се запознаете с него. Ще си позволя в
качеството си на действащ адвокат да дам и един юридически съвет на вносителите. Биха
могли да сезират дисциплинарния съд на Варненска адвокатска колегия с искане да ми бъде
образувано дисциплинарно производство, ако действително считат, че функциите ми на
председател на ОбС Провадия и адвокат са несъвместими.
В заключение ще кажа, че аз не съм единствения адвокат председател на ОбС
Провадия. Такива са колегите председатели от ОбС Варна, ОбС Дългопол, ОбС
Димитровград, ОбС Хасково, ОбС Чирпан, ОбС Казанлък, ОбС Ловеч, ОбС Исперих и
много други такива. Спирам до тук, тъй като не искам да отделяме повече време на този
въпрос, а да насочим усилията си към жизненоважните теми, които вълнуват община
Провадия. Благодаря за вниманието. Ще изляза от залата, за да може в мое отсъствие
спокойно и по съвест да гласувате предложението.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Днес, станахте свидетел на грубо погазване на българското законодателство. Мачкане
на опозицията. Мачкане. Какво имам предвид под мачкане? Партийният другар на г-н
Гичев, Димитър Димитров или така е известен в обществото, Митко Хипаря, в момента има
пусната от мен в прокуратурата жалба затова, че съм заплашван със саморазправа, очерняне
и тем подобни неща. Седмица по-късно, когато отидох да поискам молбата за,
уведомлението на г-н Гичев, за ползвана отпуска, не знам дали има или няма подобно
нещо, получих телефонно обаждане.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, взехте думата за изказване по същество по докладната.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Започвам по същество. Това е увод. И бях предупреден изрично. Г-н Гичев, така ли
беше? Казахте ли ми, г-н Илиев, много внимавайте какво правите? Казахте ли?”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, не влизайте в диалог.”
Изказване на Ивайло Илиев
„В момента г-н Гичев отрича. Аз си оттеглям думите. Значи не е казал.
Докладна записка, внесена от девет общински съветници. Съгласно чл.26, ал. 2 от
ЗМСМА, председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение
освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
Наличието на трудово правоотношение и упражняването на адвокатска професия е
несъвместимо съгласно чл. 5, ал. 2, т.3 от Закона за адвокатурата.
Статутът на Председателя на ОбС е уреден в чл.25-26 от ЗМСМА. Същият се избира
от ОбС и има правомощията основно да свиква заседанията на ОбС и да ги ръководи, да
представлява съвета пред външни лица и организации. Като изпълняващ изборната
длъжност, председателят на Общински съвет Провадия е в трудово правоотношение от
момента на избора, съгласно чл.86 ал.1 от КТ във вр.с чл.83 ал.1 и вр.с чл.88 от КТ. Тези
разпоредби на КТ уреждат възникване на трудово правоотношение не въз основа на
сключен трудов договор, а въз основа на избор за длъжностите, предвидени да се заемат въз
основа на избор. Именно такава е длъжността Председател на ОбС, видно от чл.25-26 от
ЗМСМА. Изрично в чл.26 ал.2 от ЗМСМА е посочено, че председателят има всички права
по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с
неговото правно положение. Основните права по трудово правоотношение са. Подчертавам
дебело са: правото на възнаграждение, осигуряване по реда на КСО и ЗО, правото на
отпуск, обезщетение, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при
условията и по реда на Кодекса на труда.
Изпълнявайки задължения си, като председател на Общински съвет Провадия, адв.
Гичев упражнява трудова дейност, за която получава трудово възнаграждение. Полученото
възнаграждение е доход от трудови правоотношения и подлежи на задължително
осигуряване по чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО. Разпоредбата на чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО включва в
кръга на задължително осигурените лица за всички социални рискове упражняващите
трудова дейност и получаващи доходи на изборна длъжност. Съгласно материалноправната
разпоредба на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи
доходи на изборни длъжности, сред които попада и Председателят на Общински съвет
Провадия, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство,
инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална
болест и безработица.
Освен основните права по трудово право - правото на възнаграждение и правото на
осигуряване, председателят на Общински съвет Провадия има правото на „отпуски и
обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на
допълнителни
трудови
възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда”
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регламентирани в чл. 26. ал. 3, т. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 4, т.2 от „Правилник за
организацията и дейността на общински съвет Провадия”
Цитирам Ви чл.15, ал. 4, т.3 от нашия правилник постановява, че „времето, през което е
заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж”, а в чл.15,
ал. 5 се определя, че „Платеният годишен отпуск на председателя на общинския съвет е в
размер на 30 работни дни, при пълно работно време, а при намалено работно време пропорционално на работното време.
Също така, председателят на Общински съвет Провадия има право на обезщетение
по чл. чл.224 ал.1 от КТ за неизползвания отпуск. Това се потвърждава и от разпоредбите
на чл.26 ал.3, т.2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 4, т.2 от „Правилник за организацията и дейността
на общински съвет Провадия”, които изрично предвиждат, подчертавам изрично
предвиждат, правото на обезщетение за неизползван отпуск, което има уточняващ характер
относно категорията „всички права по трудово правоотношение”, упомената в разпоредбата
на чл.26 ал.2 от ЗМСМА.
Тук обърнете внимание на това, което ще Ви прочета: Допълнителните разпоредби на
„Закона за данъците върху доходите на физическите лица” регламентират, че
правоотношенията с лицата, получаващи доходи от длъжности, които са изборни, са
трудови.повтарям, са трудови, са трудови. Параграф 1, т.26, буква „д” постановява
следното: §1.По смисъла на този закон: т. 26 Трудови правоотношения са: д) (изм. ДВ,бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) правоотношения с лица, получаващи доходи
от изборни длъжности.
За получените доходи председателят на Общински съвет Провадия има издадена
служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал. 2, т.1, 2 и 3 от
ЗДДФЛ, която удостоверява облагаемия доход по чл.24 от ЗДДФЛ и авансово
удържания/внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.
Заключението. Точно така.
Чл.24 от ЗДДФЛ определя, че „Облагаемият доход от трудови правоотношения е
трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя
или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.”.
Получените доходи от трудови правоотношения посочени в служебната бележка по
чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ се декларират в Приложение №1 доходи от трудови
правоотношения на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
Съгласно това, което Ви изложих, председателят на ОбС Провадия се ползва от
всички права, което категорично потвърждава трудовите правоотношения на председателя
на Общински съвет Провадия. Съгласно чл.5, ал. 2 от Закона за адвокатурата е казано, че
„Не може да бъде вписано като адвокат лице, което работи по трудово правоотношение,
освен ако заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна
организация” В Чл. 22, ал. 1, т.2 от Закона за адвокатурата е регламентирано, че адвокатът
трябва да се отпише от адвокатската колегия при наличие или настъпване на обстоятелство,
което съставлява пречка по смисъла на чл. 5, който преди малко Ви прочетох.
В допълнение, чл. 23, ал. 1 на същия закон постановява, че адвокатът временно
преустановява упражняването на професията, когато бъде избран на длъжност, която е
несъвместима с упражняването на адвокатската професия. След извършена проверка в
регистъра на адвокатите във Варненска адвокатска колегия към настоящия момент се
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установи, че председателят на Общински съвет адв. Христо Гичев е със статут на
практикуващ адвокат вписан под номер 1105 в Списъка на действащите адвокати в
Република България-2016, Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016 г.
От направената справка става ясно, че при встъпването си в длъжност през месец
ноември 2015 г., като председател на ОбС Провадия, адв. Христо Гичев, не е изпълнил
изискванията на чл.22, ал.1, т.2 и чл. 23, ал. 1 от Закона за адвокатурата за отписване от
адвокатската колегия.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Довършвам, две изречения имам. И временно преустановяване на упражняването на
адвокатската си професия. Последно, казвам, тази докладна сме я внесли деветте общински
съветници след получено становище от Висшият адвокатски съвет, в което се казва.
Становище с изх.№596/10.05.2016 год. Висшият адвокатски съвет посочва, че
„Председателят на общинския съвет, който е адвокат няма права по трудово
правоотношение, тъй като тези права са несъвместими с неговото правно положение на
адвокат. Той няма право на трудово възнаграждение, на отпуски, на синдикално сдружаване
и т. н.” Всички неща които изброих. „Ако адвокатът - председател на Общински съвет
желае да има всички права по трудово правоотношение, тогава е длъжен да преустанови
временно упражняването на адвокатската професия съгласно чл.23 от Закона за
адвокатурата”. Така, дами и господа. Обяснявам двете изречения. Председателят на ОбС
Провадия няма никакъв проблем да е адвокат и да е председател на ОбС Провадия, но
когато му се изплаща само възнаграждение за това. Той, в този случай, не се ползва с
всички права по трудови правоотношения. В момента, ако г-н Гичев, днес напусне община
Провадия, в случая оттам му се изплаща чрез ОбС възнаграждението, той има право, ако не
си е ползвал отпуската, да иска обезщетение по чл.224 от Кодекса на труда за неползван
платен годишен отпуск. Изрично са разписани в правилника всичките му права. Дали ги
ползва или не ги ползва т.е дали е излязъл отпуск или не е излязъл отпуск, няма значение.
Те му се полагат. Той, ако иска ще ги ползва. Ако не иска да ги ползва, като си приключи
мандата, ще си вземе обезщетенията, които му се полагат. Разбирате ли каква е разликата?
Права. Всички права и не всички права по трудови отношения. Там е разковничето. Това
нещо го е казал Висшия адвокатски съвет. Не сме си го измислили ние.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Илиев. Г-н Гичев.”
Изказване на Христо Гичев
„Благодаря Ви. Колеги, от думите на г-н Ивайло Илиев излиза, че аз като адвокат
трябва да полагам труд безплатно. Така излиза, защото аз с всеки един клиент съм в трудово
отношение. По неговите думи така излиза. Аз получавам хонорари за моя труд. Не виждам
логиката в тази докладна. Отделно от това, много благодаря, че правилникът, който е
обнародван и приет от ОбС Провадия е направен специално за мен - адв.Христо Гичев.
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Което аз мисля, че не е така, но според думите излиза, че е точно така. Отделно от това, г-н
Илиев зачете само няколко изречения от становището на Висшия адвокатски съвет. Аз се
чувствам задължен да прочета цялото становище. Ще го прочета бързичко. Всеки, който
иска може да се запознае с него. Аз ще го предоставя на всеки един, който желае да се
запознае с него, както и мога да предоставя решенията на Върховен административен съд и
на още други административни съдилища, по които са постановени решения по настоящия
казус. Това не е единствен случай. Що се отнася за плащането и получаването ми на другите
придобивки - това са отпуски, това са пари за дрехи и купони за храна, аз не ги ползвам тези
отпуски. Ако ги ползвам, аз подлежа на дисциплинарен съд пред Варненска адвокатска
колегия. Ще ми прекратят правата за един доста голям период от време. Така че,
извинявайте за израза, но трябва да съм луд, да си оставя професията и да взема някакви
пари. За мен, преди всичко, да съм председател на ОбС е престиж.
Сега ще Ви зачета становището на Висшия адвокатски съвет, което е с изх.№596 от
дата 10.05.2016 год.
До
Ивайло Илиев Илиев
гр.Провадия, ул.”Камчия” №7
Уважаеми г-н Илиев,
В отговор на Вашето запитване, получено във Висшия адвокатски съвет с писмо по
електронната поща на 06.04.2016 год. Ви даваме следното становище:
Статутът на председателят на ОбС е уреден в чл.26 от ЗМСМА.Съгласно чл.26, ал.2
от ЗМСМА председателят на ОбС има всички права по трудово правоотношение освен тези,
които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, то тогава
председателят на ОбС няма такива права.
Председателят на ОбС, който е адвокат няма права по трудово правоотношение, тъй
като тези права са несъвместими с неговото правно положение на адвокат. Той няма право
на трудово възнаграждение, на отпуски, на синдикално сдружаване и т.н. Председателят на
ОбС има право на възнаграждение, съгласно чл.26, ал.1 от ЗМСМА, което не е определено
като „трудово” възнаграждение. Ако адвокатът-председател на ОбС желае да има всички
права по трудово правоотношение, тогава е длъжен да преустанови временно
упражняването на адвокатската професия, съгласно чл.23 ЗА.
Затова изразяваме становище, че заемането от адвокат на длъжност председател на
ОбС не налага неговото отписване от адвокатската колегия и временно преустановяване на
адвокатската професия, тъй като длъжността председател на ОбС не е несъвместима с
упражняването на адвокатската професия.
Председател на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова
Това е становището на Висшия адвокатски съвет. Цялото е прочетено. Не извадки от
него. Прочетох цялото становище. Аналогично е становището на Варненска адвокатска
колегия. Благодаря.”
Кворум:15 В залата влизат общинските съветници Лидия Николаева Димитрова,
Мустафа Али, Хюлия Ахмедова Мустафова./10.40 ч./
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Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Благодаря. Елина Димитрова, заповядайте. Дадох й думата, като свърши тогава.”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председателстващ,
Г-н Филев,
Колеги и гости,
Искам да попитам, г-н Илиев, в крайна сметка може ли да ни предостави документи,
където действително г-н Гичев си е нарушил правата. Говорим за молба за отпуск, затова,
че е взел ваучери и т.н. Ако Вие не можете да предоставите, в този случай аз лично
разбирам, че Вашето искане е да променим правилника, а не да махнем правата на г-н
Гичев, като председател. Това, което Вие излагате във Вашата докладна, Вашето искане е
напълно безпредметно. Благодаря.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Искам да уточня - процедура, изказване или реплика? Изказване.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Незнанието не Ви оправдава. Това, че Вие не разбирате материята, не означава, това,
че може да вземете правилни решения. Затова беше наложително юристите на ОбС
Провадия да са в тази зала. В началото на сесията ни бяха погазени основни
конституционни права, основни. Така, бърз отговор. Преди малко в моето изказване казах.
Това е отговор към г-н Гичев. Няма никакъв проблем г-н Гичев да е председател на ОбС
Провадия и да получава възнаграждение без останалите права по трудово правоотношение.
В момента те са му разписани в правилника. Той има право на всички права по трудово
правоотношение. Там е тънката нишка. Разликата. Там е тънката нишка. Забележете. Там в
правилника не трябва да съществуват подобни права. Той трябва да взема само
възнаграждение и съответно осигуряването върху него. Без допълнителни трудови
правоотношения, отпуски и т.н. В момента, той дали е излизал или не е излизал в отпуск?
Няма значение. Секунда да отговоря на въпроса. Всички документи, които г-жа Елина
Димитрова спомена са приложени към докладната. Можете да се запознаете с извлечение от
закони, правилници, кодекси и т.н. Това Ви обясних. След като приключи август месец,
мисля, че на втори, като Ви споменах за обаждането на г-н Гичев.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Моля не влизайте в диалог.”
Изказване на Ивайло Илиев
„В началото на септември, казах. Може би втори. Първите работни дни, кога бяха?
Сега точно не си спомням-втори ли, пети ли? Няма значение. Първите работни дни на
септември. Дойдох в община Провадия, в отдел „Човешки ресурси”, мисля, че се казва, на
втория, на третия етаж. Колежката ми обясни, че била в отпуск и не знае. Рови се в
документите и ми каза отидете. Пресъздавам цялата ситуация. Отидете в ОбС там се
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съхраняват досиетата. Отидох в ОбС, ето я г-жа Тунчева пред мен, помолих я, тя ми
отговори, че при нея досиета няма. Нали така беше точно? Върнах се обратно. Колежката,
която е там. Тя не ми е колежка, извинявам се. Служителят в „Човешки ресурси” звънна
мисля, така мисля, че беше в деловодството. Понеже се чува телефона, се чу, че такова
уведомление е минало през тях, но при тях няма подобно нещо. Колежката би трябвало да
го потвърди. Предполагам, че ще отрече иначе ще остане, ще й намерят, както и да е няма
значение. И се оказа, че уведомления няма. В края на краищата уведомление няма. Няма
уведомление, но казвам Ви - дали се ползва или не се ползва, няма никакво значение. Те се
полагат. Както Вие по трудов договор имате всички права, които са Ви разписани в Кодекса
на труда, така и г-н Гичев. Вие няма как да ги откажете. Не може да кажете „Аз ще работя и
няма да взимам възнаграждение.” Вие, като искате си го вземете.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Отклонявате се от отговора.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Мога ли да премина направо към процедурното предложение? Откриха един от
юристите на ОбС Провадия. Моля, юриста на ОбС Провадия да даде становище дали може
да се снима на сесия? Нали така беше?”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Искам становище преди това.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Добре. Ще дадат становище.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Моето предложение. Има много диаметрално противоположни мнения. Предлагам
да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Преди това има въпрос. Юристите, моля.”
Изказване на Гергана Николова-юрист на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н Илиев, имате предвид, че се снима с камерата ли?
По отношение на заснемането, ние сме си казвали нашето становище. За да се заснема
едно заседание открито на ОбС, трябва да се получи съгласието на общинските съветници
т.е. те да са гласували, за да има такова заснемане. Няма как да се отклоним от това, което
сме казали до този момент. Ако Вие сте съгласни, няма пречка да бъде заснемано. Що се
касае до участието на юристите в заседанието на ОбС. Ние сме участвали на всички
комисии, които подготвяха днешната сесия. Участвали сме във всички обсъждания. Дали
сме си нашето становище и не виждаме нещо ново, какво можем да кажем. Явяваме се
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почти на всички сесии. Само, когато сме обективно възпрепятствани, както днес, имаме
съдебни заседания.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Ще дам думата на кмета на общината и ще гласуваме процедурата на г-н Кръстев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Тъй като в изказването на г-н Илиев беше засегната работата на администрацията,
искам да кажа, че ако той е поискал някакви сведения за г-н Христо Гичев на първи, втори
или трети септември, няма как да бъде излъган по простата причина, че на двадесет и шести
са изплатени възнагражденията. Ако е имала някакво уведомление от г-н Гичев на двадесет
и шести август, то е щяло да бъде взето под внимание. След като не е взето под внимание
такова уведомление, означава, че такова е нямало и не следва администрацията да бъде
обвинявана. Тъй като станах свидетел на доста неща имам чувството, че не се прави разлика
между право, задължение, привилегия. Ще ви кажа накратко - какво значи право?
Узаконеното право на човека да прави нещо или да се ползва от нещо. Задължението, какво
е? Нещо, което съм длъжен да изпълня. Или нещо, което всяко физическо или юридическо
лице е длъжно да изпълни. Привилегия е нещо, от което се ползва дадено физическо или
юридическо лице по решение на работодател, друг орган и т.н. Тук искам да уточня, че в
момента, в който г-н Христо Гичев е председател на ОбС, той не е ползвал никакви
привилегии. Нито средства за храна и облекло, нито допълнително материално
стимулиране. По отношение на възнаграждението му, той си го получава като такъв,
съгласно закона, като председател на ОбС и това не противоречи на Закона за адвокатурата.
Като всеки гражданин, който получава възнаграждение, той бива осигуряван и си плаща
данъците. Благодаря.”
Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев, Лидия Николаева Димитрова, Мустафа
Али Ибрям, Хюлия Ахмедова Мустафова излизат от залата./10.50 ч./
Кворум:11
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Постъпи предложение от общинския съветник Кръстю Кръстев да бъдат прекратени
дебатите и да се премине към гласуване на докладната. Подлагам предложението, то е
процедурно, на гласуване. Който е съгласен да бъдат прекратени разискванията по докладна
№667, моля да гласува. „за” - 10, „против”-0, „възд.се -1.”
Общинските съветници гласуваха предложението на общинския съветник Кръстю
Кръстев за прекратяване на дебатите и от общо 11 с „за”-10, „против” -0, „възд.се” -1 приеха
предложението.
Кворум:12 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на заседанието на
ОбС Провадия. /10.52 ч.
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Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Кворумът? Дванадесет.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, процедурно предложение. Предвид явните нарушения на правилника, моля
да бъде прекратена сесията. Днешната сесия. В момента незаконно е било взето решение т.е.
заснемано е без никой нас да ни пита. Юристът току-що каза. Аз предлагам. Видяхте какво
се случи. Какви грозни неща станаха. Предлагам сесията да бъде прекратена и да бъде
насрочена нова сесия, и всичко да бъде по правилник.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Това предложение за прекратяване на днешната сесия беше гласувано. Мотивите са
същите, които предлага в момента г-н Илиев. Второ гласуване на същата тема – не.
Юристите? Момент, извинявай. За сведение на юристите, имаше предложение за
прекратяване на днешната сесия по същите мотиви, защото се допуска заснемане в зала. И е
гласувано сесията да не бъде прекратена, а да продължи. Същото решение не може да се
прегласува. Добре. Друга процедура имате ли?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, оттеглям докладна №668. Тя, поради ред причини, ще бъде внесена на
следваща сесия. Момент само, момент. Точно така - №668, като вносител имам пълното
право да оттегля докладната. Благодаря. В знак на протест напускам това заседание.”
Кворум:11 Общинският съветник Христо Драгомиров Гичев излиза от залата. /10.53
ч., като общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата.
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Юристите, след като докладната е разисквана може ли да бъде оттеглена от
вносителите? №668. Г-н Илиев, коя докладна оттегляте? №667? №668. Добре. Няма
предложение за оттегляне на тази докладна. Взехме решение да прекратим дебатите. Няма
други изказвания.
Режим на гласуване. Колеги, който е съгласен с решение : На основание чл.21, ал.1,
т.3 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.3 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет Провадия”, Общински съвет Провадия прекратява правомощията на председателя на
Общински съвет Провадия – адв. Христо Драгомиров Гичев. Който е съгласен с
предложения проект за решение, моля да гласува. „за”- 0, „против” -10, възд.се”. Въздържал
се? Против? Няма такава логика. Как гласувате? Кворумът е единадесет.”
Кворум:11Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата при
гласуването на проекта за решение по докладна записка с вх.№667, но отказва да гласува.
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„За да се приеме това решение са необходими повече от половината от общия брой
общински съветници, т.е. 11 гласа „за”. Докладната не се приема.”
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Общинските съветници гласуваха проекта за решение по докладна записка с вх.№667
от общо 11 с 0 гласа „за”, 10 -„против” и 0-„възд.се”.
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 196
На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.3 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия не
приема проект за решение по докладна записка с вх.№667, относно прекратяване
правомощията на председателя на ОбС Провадия – адв.Христо Драгомиров Гичев във
връзка с получено становище от Висш адвокатски съвет.
Кворум:11Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев излиза от залата./11.00 ч./
Христо Драгомиров Гичев влиза в залата.
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Г-н Гичев, заповядайте, да ръководите заседанието на ОбС Провадия.
Има искане за отрицателен вот. Г-н Неделчев, заповядайте.”
Кворум:12 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев влиза в залата./11.01 ч./
Обяснение на отрицателен вот от Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмет и зам.-кметове,
Когато бях избран за общински съветник и като се заклех, като такъв, започнах работа
със сериозното очакване да решим или да се опитаме да решим, работейки усилено, голяма
част или някаква част, каквато е по силите ни от проблемите на Провадия. Няма да бъда
многословен. Тези проблеми, които аз виждах бяха в областта на образованието, в областта
на здравеопазването, в областта на заетостта, казано по друг начин-хората нямат работа. С
това, което се случва днес, аз бих го определил само по един начин. То ни излага, като
граждани на този град, като имам предвид първата точка от дневния ред. С това, което ни се
случва, е зачеркнато едно много хубаво нещо, което мисля, че и всички в Провадия
подкрепят. Гласувах „против”. Правя това обяснение, защото смятам, че е редно да кажа:
Защо съм „против”? Ако вносителите на тази докладна, разсъждават, надявам се, както
повечето от нас, не само общинските съветници, а и хората в града, че имаме проблеми и
трябва да ги решаваме, явно за тях основният, първият проблем е: Христо Гичев каква
заплата или какво възнаграждение взима? Смятам, че с това, което те внасят, като докладна,
няма да се реши нито един от тези проблеми. Толкова ли е голяма заплатата,
възнаграждението на Гичев, че няма да стигне за оправяне на образование, на
здравеопазване или за откриване на предприятие, което ще нахрани хората. Благодаря.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Отрицателен вот ли? Заповядайте, Димитрова.”
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Обяснение на отрицателен вот от Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Колеги,
Гости,
Първо, искам да кажа, че вотът ми е отрицателен, защото преди всичко г-н Гичев си
върши работата. Г-н Гичев няма, до момента, допуснати някакви нарушения спрямо
длъжността си. Второто, което е, но не без значение, защото в момента виждаме една
обстановка на, как да кажа, репресия на гласуването. Няма да съм съвсем точна, но
колегите, които са дали своето искане, г-н Гичев да бъде отстранен от длъжността си,
напуснаха по незнайно каква причина, не ни дадоха доказателства за това, което всъщност
искаха да направят. Има ли смисъл изобщо в момента да го гласуваме, като цяло. Това е
безотговорно поведение. На нас не са ни дадени билетчета за цирк. Ние сме тук, за да
защитаваме интереси и да мислим. Не сме тук, за да ни е удобно и две минути да сме в
залата, пет минути да сме извън залата. Извинявайте, но това е безотговорно. Да не
говорим, че липсва всякаква етика в отношението на някои общински съветници, дори
спрямо гражданството. Къде са? Благодаря.”
Йордан Иванов Михалев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Други обяснения? Няма. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тази
точка я приключихме. Г-н Гичев, моите правомощия приключват. Заповядайте.”
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Христо Драгомиров Гичев председател на ОбС Провадия.
Трета точка – Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – Провадия за първото
шестмесечие на 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Заповядайте, г-н Илиев. Мисля, че трябва да я оттеглите, когото й дойде реда.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Говорих с юрисконсулта. Имаме пълно право. Като вносител, оттеглям докладна
№668. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Тя е гласувана в дневния ред. Добре, да я оттегли.”
Кворум:11 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев излиза от залата./11.05 ч./
а/№643-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия, относно
отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ – Провадия през първото
шестмесечие на 2016 год.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз няма да правя допълнения по тази докладна записка. В залата присъстваше
представител на РУ „Полиция” Провадия. В момента не го виждам. Явно се е отегчил от
дебатите по предходната точка. Ще дам думата на Милена Драгнева-председател на ПК
”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и
проекти“ да прочете предложението на комисията.
Изказване на Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Становището на комисията: комисията с 6 гласа „за” прие предложението: Да се
изрази становище от РУ „Полиция” – Провадия с цел подпомагане на тяхната дейност,
относно силната музика в града при провеждане на сватбени тържества на открито.
Комисията с 6 гласа „за” прие проекта за решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, давам Ви думата за становища и изказвания по докладната записка.
Заповядайте, г-н Кръстев.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Преди шест месеца пак обсъждахме отчета на полицейското управление. Аз пак взех
отношение, обаче председателят на ОбС ме прекъсна с мотива, че съм малко попространен.Тук, в тази зала, са виждани много дискусии-позитивни, какъвто беше случаят с
първа точка от дневния ред, но са виждани и много глупости и много губене на време. Аз
ще си позволя да Ви загубя малко времето с отношението си по отчет-анализа на
полицейското управление.”
Кворум:14 Общинските съветници Хюсни Осман Адем, Мустафа Али Ибрям и
Хюлия Ахмедова Мустафова влизат в злата./11.08 ч./
Продължава изказването на Кръстю Кръстев
„По стечение на обстоятелствата съм втори мандат общински съветник и член на
комисията по „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани”. През този период, регулярно на всеки шест месеца в дневния
ред на заседанието на ОбС има отчет или отчет-анализ на полицейското управление. Той
за нас има, преди всичко, информационен характер. Ръководството на полицейското
управление ни информира за състоянието на нещата, а ОбС се информира, както се казва,
без да има някаква осезателна форма за контрол или въздействие, тъй като и законово и
институционално МВР е независим държавен орган. Ако мога да направя едно образно
сравнение, то бе сравнено от държавата,като форма на организация за обществото с дървено
буре за съхранение на течности. Както бурето се нуждае от здрави обръчи, за да изпълнява
функционално своите задължения, така и държавата се нуждае от институции, обръчи,
които да я крепят и да й позволяват да функционира правилно. Един от тези обръчи е МВР.
Другите са съдът, прокуратурата, армията, парламентът и т.н.При буретата, както знаете,
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понякога се налага да се набиват обръчите, както образно го казват някои. Също в нашата
демократична държава, според мен, е необходимо да се изпълнява тази процедура. За
съжаление, ние не можем да я осъществим, като орган ОбС, затова аз ще си позволя само да
направя някои известни пожелания и скромни преценки.
За какво става въпрос? Видно от отчет-анализът е, че има увеличение на
криминалната престъпност на територията на общинското полицейско управление с близо
15 процента спрямо миналата година. Разкритите престъпления с неизвестен автор са 170.
Процентът на разкриваемост е 38. При 35 регистрирани взломни кражби са разкрити 16.
Грабежи - 5, регистрирани, разкрити - 3. Измами - 7 регистрирани, разкрита - 1. Палежи - 5,
разкрит -1. Според мен, това са тревожни факти и те пораждат несигурност у хората.
Аз съм убеден, че ръководството на полицейското управление и целият състав
полагат усилия в борбата срещу криминалната престъпност, в охраната на обществения ред,
опазването на редица закони – за движение по пътищата, за народното здраве и законите са
много. Това става с окомплектован и обучен състав. От отчета става ясно, че незаети са
петнадесет щатни бройки. Не знам колко е съставът на полицейското управление, все пак,
това сигурно е класифицирана информация, но по моя преценка това е близо една пета от
личния състав, което е сериозен недокомплект и това дава отражение на цялостната дейност
на полицейското управление. Исках да изкажа личното си мнение, че в отчет-анализа
липсва анализ за т.нар. латентна, скрита престъпност или за т. нар. икономически
престъпления. В полицейското управления няма как да не работи такова звено, но досега в
отчетите-анализи никога не е споменавана и дума за тяхната дейност, а те изпълняват много
важни и значими задачи. Така, искам да кажа, че т. нар. в отчета добри практики,
взаимодействието със съд и прокуратура, местна власт, Агенция пътища, Агенция за
закрила на детето са добри начинания, но трябва да се търсят и намират и форми за
непосредствена връзка със суверена, с хората, с народа. Среща в кварталите, в пенсионерски
клубове, в селата, в училищата, в детските градини, в промишлени и производствени звена.
Може би е нужен нестандартен подход. Целта е хората да могат пряко да се запознаят с
работата на полицейското управление, да поставят непосредствено своите проблеми и
въпроси, а от друга страна служителите да имат непосредствени впечатления от
оперативната обстановка. Само така, че осигурим взаимно доверие и ще постигнем
практически резултати в борбата срещу престъпността. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да се изкажа, за да подкрепя г-н Кръстев, понеже аз бях един от искащите
по-чести отчети на полицията. Съвсем обяснимо е, че нямам тази професионална
представа от работата на МВР, каквато има г-н Кръстев. На комисията попитах тези
отчетени по-високи резултати дали се дължат на повече хора, на повече техника, на подобра организация, на по-добра обезпеченост. Попитах и дали се води предварително
обследване на ситуацията с разпространението на наркотиците. По отношение на подобрата работа ми се отговори, че няма нито повече хора, нито повече техника. Явно
всичко се дължи на добрата организация. Сигурен съм, че и при следващия отчет г-н
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Кръстев отново ще вземе думата и се надявам тогава заключението му да не бъде само в
посока: Искахме отчет – дадохме го, ръкопляскаме и това е. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други въпроси, становища и изказвания по докладната записка, има ли?
Гласуваме предложението на ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти“ - Да се изрази становище от РУ „Полиция” –
Провадия с цел подпомагане на тяхната дейност, относно силната музика в града при
провеждане на сватбени тържества на открито.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува. „За” - 14, „против” - 0,
„възд.се” - 0. Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
”Национално и европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и
проекти“ - Да се изрази становище от РУ „Полиция” – Провадия с цел подпомагане на
тяхната дейност, относно силната музика в града при провеждане на сватбени тържества
на открито. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо14 с 14 гласа
„за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” то се прие.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с гласуваното
предложение за допълнение на нова точка в решението.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с допълнението на
нова точка в проекта за решение и от общо 14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се”
приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 197
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение отчет - анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“
– Провадия през първото шестмесечие на 2016 год.
2.Приема да се изрази становище от РУ „Полиция” – Провадия с цел подпомагане
на тяхната дейност, относно силната музика в града при провеждане на сватбени
тържества на открито.
Четвърта точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2016 год.
a/№648-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община Провадия
за 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Актуализацията на списъка за капиталовите разходи се налага по следните
причини: Искания на наши съграждани за ремонт на стълбището на ул.”Трети
февруари”, ремонт на тротоарите по ул.”Г.Димитров” и ул.„Велико Търново”. Има
докладни записки от директора на общинската болница и директора на І ОУ „Христо
Смирненски”. Смятам, че техните искания са основателни и предложението ми е
общината да отпусне средства за ново главно табло на болницата и за ремонт на оградата
на І ОУ „Христо Смирненски”. Това налага актуализацията на списъка за капиталови
разходи. Тази актуализация ще бъде компенсирана като ще отпадне изграждането на
открития комплекс за спортна дейност на мястото на бившето ПТУ. Ще бъде отложен за
следващата година.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 198
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси и чл.33 от Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности, за изпълнение, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Провадия, Общински съвет Провадия, изменя Решение
№4-63 от 26.01.2016 г. в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за 2016г.,
съгласно Приложение №1 от 886 701 лв. на 869 301 лв. - намаление с 17 400 лв. и
произтичащите от това корекции по бюджета, както следва:
 в намаление на:
§ 52-03 д. 122 „Общинска администрация“ - 20 000 лв.
§ 52-06 д. 714 „Спортни бази за спорт за всички“ - 108 298 лв.
§ 52-06 д. 606 „Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ - 14 623 лв.
§ 52-04 д. 619 „ Др. д-ти по жилищното строителство, благоустройство и регионално
развитие“ - 15 000 лв.
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ - 8 000 лв.
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 в увеличение на:
§ 52-03 д. 122 „Общинска администрация“ - 1 221 лв.
§ 55-01 д. 412 „Общински болници“ - 30 000 лв.
§ 51-00 д. 606 „ Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ - 104 000 лв.
§ 52-06 д. 622 „Озеленяване“ - 1 500 лв.
§ 52-05 д. 622 „Озеленяване“ - 3 800 лв.
§10-30 дофинансирана дейност 322 „Общообразователни училища“ на I ОУ „Христо
Смирненски” - 8 000 лв.
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ - 17 400 лв.
2.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Пета точка – Информация за състоянието на детските заведения и общинските
училища и тенденциите за развитието им за учебната 2016/2017 год.
a/№653-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и
тенденциите за развитието им за учебната 2016/2017 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 199
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието на детските заведения, общинските
училища и тенденции за развитието им за учебната 2016/2017 год.
Шеста точка – Докладни записки
а/№641-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди,
относно отпускане на еднократни помощи
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
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„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 200
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 Ромел Сотиров Попов от гр.Провадия, ул.Георги Кирков №10 ет.3
ап.6 се отпуска парична помощ в размер на 400.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Николай Янев Николов от с.Блъсково се отпуска парична помощ в
размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Мариета Иванова Димитрова от гр.Провадия, ул.Стефан Караджа №
50 се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Румяна Нейкова Иванова от гр.Провадия, ул.Цоню Тодоров №6 се
отпуска парична помощ в размер на 350.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Мария Александрова Иванова от гр.Провадия, ул.Цар Освободител
№ 124 вх.1 ап.1 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Елка Трифонова Станчева от гр.Провадия, ул.Н.Вапцаров №1 се
отпуска парична помощ в размер на 350.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Костадин Йорданов Донев от с.Тутраканци се отпуска парична
помощ в размер на 350.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Минка Златева Вълчева от с.Китен се отпуска парична помощ в
размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.9.На лицето Жулиета Александрова Асенова от гр.Провадия, ул.Цоню Тодоров
№36 се отпуска парична помощ в размер на 800.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на критериите,
приети с решение № 19-357/ 28.03.2013 г. и изменени с решение №33-657/28.05.2014 г.
на следните лица:
2.2.На лицето Кирил Радев Димов от гр.Провадия, ул.Козлодуй №24 не се отпуска
парична помощ. Няма приложени разходооправдателни документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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б/№644-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия, относно
приемане на график за прием по населените места в общината от председателя на ОбС
Провадия, зам.-председателите и общинските съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения по докладната записка. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект
за решение.“
Кворум:13 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 13 с 13
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 201
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.13 от “Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия
приема:
ГРАФИК
за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и
общинските съветници по населени места, както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7

дата, месец,
година
04.10.2016 г.
04.10.2016 г.
11.10.2016 г.
11.10.2016 г.
18.10.2016 г.
18.10.2016 г.
25.10.2016 г.

час

населено място

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

с. Златина
с.Венчан
с.Петров дол
с.Староселец
с.Бързица
с.Тутраканци
с.Бозвелийско
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

01.11.2016 г.
01.11.2016 г.
08.11.2016 г.
08.11.2016 г.
15.11.2016 г.
22.11.2016 г.
29.11.2016 г.
29.11.2016 г.
06.12.2016 г.
06.12.2016 г.
13.12.2016 г.
13.12.2016 г.
20.12.2016 г.
20.12.2016 г.
28.12.2016 г.
28.12.2016 г.
28.12.2016 г.

15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.00
15.00-16.00
16.15-17.15
14.00-15.00
15.15-15.45
16.00-17.00

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

в/№647-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на общинско резервно жилище, находящо се в гр.Провадия,
ул.”Граф Игнатиев” №1, вх.А, ет.2, ап.4
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:14 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 202
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 45, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
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1.Отдава под наем на Даниел Юлиянов Манолов от с.Нова Шипка, следния
недвижим жилищен имот: апартамент №4 със застроена жилищна площ от 64,02 кв.м.,
находящ се в гр.Провадия, ул.“Граф Игнатиев“ №1, изграден на 2 жилищен етаж от вх.А
на жилищната сграда, построена в общинско дворно място, съставляващо УПИ №ІІ 875, квартал 44 по плана на града, ведно с избено помещение с площ от 10,52 кв.м.,
собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост
№190/11.11.1998 г., вписан в Агенция вписвания при Районен съд Провадия под №28,
том VI, дело №1077 от 17.10.2001 год. за срока на действие на трудовото му
правоотношение в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението,, Провадия, но не повече от 2 години, считано от датата на подписване на договора за
наем.
2.Наемната цена да се определи, съгласно решение №17 - 307/31.01.2013 г. на
ОбС Провадия.
3.Разходите за ел. енергия и вода за жилището по т.1 за срока на договора са за
сметка на наемателя.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
г/№649-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на Професионална гимназия по селско стопанство „Земя”
гр.Провадия, като второстепенен разпоредител по бюджета на община Провадия за 2016
г.
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:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 203
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
Провадия :
1.Определя като второстепенен разпоредител с бюджет Професионална гимназия
по селско стопанство „Земя” гр.Провадия, считано от 01.08.2016 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
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д/№650-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имот – публична
общинска собственост
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:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 204
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години части от имот-публична общинска
собственост представляващ терен от 16.000 м2 за разполагане на павилион за търговска
дейност позиция №7 по одобрена на 25.04.2016 г. от Главния архитект на община
Провадия схема №9 съгласувана с решение №6-105 от ОбС Провадия за поставяне на
преместваеми обект в парцел УПИ - VII /седми/, отреден за „Озеленяване и пазарище” в
квартал 57а /петдесет и седем а/, с площ от 2484 м2 /две хиляди четиристотин осемдесети
четири кв.м./ при граници и съседи: Север - улица, изток - улица, юг - улица, запад УПИ X и УПИ XV, съгласно Акт за публична общинска собственост №1336/07.12.2010
год., вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №199, том XII,
входящ регистър №2419 от 09.12.2010 год., изменен с Акт за поправка на акт за публична
общинска собственост №1336к от 21.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при
Районен съд Провадия под №148, том XIII, входящ регистър №5131, д.№2564 от
22.12.2010 год.
2.Отдаването по наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване под наем на
общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22-254 от 24.02.2009
г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Общински съветник поиска почивка. Обявявам 15 минути почивка.”
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Почивка / 11.40 – 11.55 ч./
Кворум:14 Общински съветници
е/№651-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
замяна на земеделски имот-собственост на община Провадия със земеделски имотсобственост на юридически лица
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? На мен служебно ми е известно, че
ще има допълнение: Като за изравняване стойността на имота „Илкстон“ ЕООД се
задължава да заплати 683.00 лв. на община Провадия. Така ли ще остане или няма да
остане? Правите допълнение от Ваше име, че в т.1 от проекта за решение след текста ще
се допълни: ”като за изравняване стойността на имота „Илкстон“ ЕООД се задължава да
заплати 683.00 лв. на община Провадия.” Разбрах.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 205
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА,чл.34 ал.4 и чл.40, ал.2, т.3 от ЗОС,
Общински съвет Провадия реши:
1.Заменя имот частна общинска собственост, находящ се в землището на село
Житница, ЕКАТТЕ 29458, Община Провадия, Област Варна, съгласно АОС№1447 от
03.05.2012 г., вписан в СВ при АВ гр.Провадия под №5, том VII, вх.рег.№2242, д.1199 от
04.05.2012 г., а именно „нива“ с площ от 4.400 дка /четири декара и четиристотин кв.м./
кат. III /трета/, съставляващ имот № 082091, местност „Мач тарла“ при граници и съседи:
имот №082010 - нива, 082012 - нива, 082013, - нива, 082014 - нива, 000782 - полски път, с
данъчната оценка на имота 679.10 лв. /шестстотин седемдесет и девет лева и десет ст./ и
пазарната оценка на стойност 2 640 лв. /две хиляди шестстотин и четиридесет лева/ за
имот №10501- собственост на „Илкстон“ ЕООД с ЕИК 200109188, със седалище и адрес
на управление ул.”Александър Стамболийски“ №25 гр.Провадия с управляващ Вичка
Недева Кънева, а именно: „нива“ с площ 3,262 дка /три дека и двеста и шестдесет и два
кв.м./, кат.III /трета/ местност „Сазеолу“ съгласно Нотариален акт №121, том, VI,
рег.5366, д.1063 от 10.12.2010 г. вписан в СВ при АВ гр.Провадия вх. рег.№4957, Акт
№42, том XIII, д.2461 от 2010 г. с данъчната оценка на имота 503.50 лв./петстотин и три
лева и петдесет стотинки/, и пазарната цена на стойност 1 957 лв./ хиляда деветстотин
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петдесет и седем лева/, като за изравняване стойността на имота „Илкстон“ ЕООД се
задължава да заплати 683.00 лв. на община Провадия.
2.Възлага изпълнението на горното решение на кмета на община Провадия.
ж/№652-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна начина на трайно ползване и на вида собственост
на поземлен имот, находящ се в землището на село Петров дол, 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.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 206
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 6, ал.1 от ЗОС,
Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на следния недвижим имот, собственост на
Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост №1706/08.04.2015
г., вписан под №16, том IV, вх.рег.1721, дв.вх.рег.1717, н.д.604 /09.04.2015 г. в СВ към
АВ при РС Провадия, Община Провадия, находящ се в землището на село Петров дол,
ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия, Област Варна, съставляващ имот №064019, целия с
площ от 1,187 дка., кат. VI /шеста/, при граници и съседи: имот №000155- пасище мера,
имот № 064018 - пасище мера, имот №064017 - полски път, от пасище мера в „друга
селскостопанска територия ”, съгласно скица с №Ф00654 от 07.09.2016 г., съставляваща
неразделна част от настоящото решение.
2.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот, собственост на
Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост №1706/08.04.2015
г., вписан под №16, том IV, вх.рег. 1721, дв.вх.рег.1717, н.д.604/09.04.2015 г. в СВ към
АВ при РС Провадия, Община Провадия, находящ се в землището на село Петров дол,
ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия, Област Варна, съставляващ имот №064019, целия с
площ от 1,187 дка, , кат. VI /шеста/, при граници и съседи: имот №000155 - пасище мера,
имот № 064018 - пасище мера, имот №064017 - полски път.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община Провадия.
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з/№655-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
кандидатстване с проект по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Както знаете, в началото на месеца бе отворена подмярка 7.2 от Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г. и имаме възможност да кандидатстваме в град
Провадия с уличната мрежа, в общината с общински пътища и читалища. В тази връзка
съм внесъл една група докладни, с които се изисква Вашето съгласие за кандидатстване
по съответната подмярка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Както каза кмета на общината, на втори септември беше отворена подмярка 7.2 от
Програма за развитие на селските райони. Срокът за кандидатстване е трети октомври.
Поради това, че до трети октомври няма да бъде влязло в сила решението на ОбС,
предлагам в самото решение да се добави нова точка три, която да гласи следното: На
основание чл.60, ал.1 от АПК настоящото решение подлежи на предварително
изпълнение. Отнася се за четирите докладни, петте докладни до №659.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте г-н Неделчев”
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да помоля общинска администрация и с въпрос към тях. Дали може да бъде
включен в списъка на тези пътища, които са изредени да кандидатстваме и да ни
отпуснат пари, за да ги направим, един път, който извинявам се, че ще го обясня образно
– като се застане с лице пред сградата на ДАП от дясната страна има един асфалтов път,
който стига почти до реката. Ако бъде направен този път и евентуално мост над реката,
по този начин ще свържем обходния път към Провадия със северната промишлена зона
или поне с част от нея. Което, от една страна, ще улесни хората, които развиват бизнес
там, а от друга страна, ще намали потока към града и ще се спести, пак на тези, които
развиват бизнес в северна промишлена зона, едно заобикаляне, за да се стигне до
ветеринарната лечебница и после от надлеза обратно надолу. Къса е отсечката. Освен
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това, пътят е направен. Според мен, ползите не са маловажни. Съзнавам, че има проблем
с моста, въпреки това правя такова предложение, за да се помисли дали това не може да
се вложи дали сега, или на един бъдещ етап. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Прав сте. Освен, Вашето предложение, има и искане от собствениците на
зърнобазата, които са от другата страна. Те даже търсят вариант със собствени сили да
изградят мост, но преминаването на реката и двойната ж.п. линия е искано от нашите
съграждани и на още едно място, поне по средата на града. В този аспект ние мислим и
даже има един вид технически проект за мостово съоръжение по средата на града, което
не е влязло за публично обсъждане, тъй като няма готовност с отчуждителните
процедури и със съгласувателните процедури.
По отношение на Вашето предложение, ние трябва да го съгласуваме с бизнеса, с
Басейнова дирекция и Гражданска защита за преминаването на реката. В смисъл, ние
нямаме технически проект. Първо, трябва да се уточни трасе, да се направят подробните
устройствени планове, после да се изготви технически проект, който да бъде представен
за обсъждане. Такова искане ние трябва да мотивираме и финансово. Какви разходи ще
извършим за това нещо? Какви ще са ползите? Към момента аз не мога да Ви дам
конкретен отговор, освен че ще е удобно за една част от предприятията, които се
намират в северната промишлена зона дали на някой друг е удобно и какви биха били
разходите. Ако по някакъв начин успеем да намерим външно финансиране, естествено
ще пристъпим към цялата процедура - устройствени планове, технически проект и
съгласуване. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Неделчев, да
разбирам ли, че това не е предложение, а просто препоръка? Това е препоръка към
общината. Разбрах. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 207
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проектно
предложение за рехабилитация на обект:
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-улична мрежа в гр.Провадия, в. ч.: ул.„Трети февруари“ от О.Т. 310 до О.Т. 325,
ул.„Скобелев“ от О.Т. 325 до О.Т. 336, ул.„Овеч“ от О.Т. 336 до О.Т. 509, ул.„Светослав
Обретенов“ от О.Т. 509 до О.Т. 518 и ул.„Добрина“ от О.Т. 518 до О.Т. 631 в град
Провадия.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси - предпоставка за икономически и социален напредък.
Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда.
Мярка 3.1.1.5.Рехабилитация на улична мрежа в гр.Провадия, в. ч.: ул.„Трети
февруари” от О.Т. 310 до О.Т. 325, ул. „Скобелев“ от О.Т. 325 до О.Т. 336, ул. „Овеч“ от
О.Т. 336 до О.Т. 509, ул. „Светослав Обретенов“ от О.Т. 509 до О.Т. 518 и ул. „Добрина“
от О.Т. 518 до О.Т. 631 в град Провадия.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60,
ал.1 от АПК.
и/№656-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Допълнение на т.3. 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 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 208
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проектно
предложение за рехабилитация на обект:
-път VAR 2219-/ІІІ-731, Блъсково-Храброво/-Овчага-Черковна-/ІІІ-2082/.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
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Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси - предпоставка за икономически и социален напредък.
Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда.
Мярка 3.1.1.3.Рехабилитация на път VAR 2219-/ІІІ-731, Блъсково-Храброво/Овчага-Черковна-/ІІІ-2082/.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60,
ал.1 от АПК.
й/№657-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Допълнение на т.3. Същите ги направиха при
предходната докладна записка. 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 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 209
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проектно
предложение за рехабилитация на обект:
-път VAR1211-/ІІІ-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол-граница общ.(ПровадияВетрино)-Габърница-Неофит Рилски.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси - предпоставка за икономически и социален напредък.
Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда.
Мярка 3.1.1.1. Рехабилитация на път VAR1211-/ІІІ-208, Ветрино-Провадия/-Петров
дол-граница общ.(Провадия-Ветрино)-Габърница-Неофит Рилски.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60,
ал.1 от АПК.
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к/№658-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
кандидатстване с проект по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Допълнение на т.3. Същите ги направиха при
предходните докладни. 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 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 210
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проектно
предложение за рехабилитация на обект:
-път VAR 2217-/ІІІ-731, Черноок-Градинарово/-Славейково.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси - предпоставка за икономически и социален напредък.
Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда.
Мярка 3.1.1.4. Рехабилитация на път VAR 2217-/ІІІ-731, Черноок-Градинарово/Славейково.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60,
ал.1 от АПК.
л/№659-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Допълнение на т.3. Същите ги направиха при
предходните докладни. 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 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №11 – 211
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проектно
предложение за рехабилитация на обект:
-път VAR 2216-/ІІІ-208-Провадия-п.к.Храброво/-Тутраканци-Бозвелийско/ІІІ-904/.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси - предпоставка за икономически и социален напредък.
Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда.
Мярка 3.1.1.2. Рехабилитация на път VAR 2216-/ІІІ-208-Провадия-п.к.Храброво/Тутраканци-Бозвелийско/ІІІ-904/.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60,
ал.1 от АПК.
м/№660-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 212
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2, предложение второ от
Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през
2016 год., приета с решение №7-122/27.04.2016 год. в частта на Индикативната таблица
на дейностите в т.4.4, както следва:
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Подмяна
НЧ ”В.Левски 1927” м.октомври
Общинска
стъклата на
с.Черноок
2016 г.
допълваща
прозорците в
субсидия, съгласно
читалищния
финансово
салон
обезпечен договор
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
4.4

н/№661-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 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.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 213
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2, предложение второ от
Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия през
2016 год., приета с решение №7-122/27.04.2016 год. в частта на Индикативната таблица
на дейностите в т.6.4, както следва:
Закупуване на:
НЧ”Напредък-1920” м.ноември
Общинска
1.Компютърна
с.Чайка
2016 г.
допълваща
конфигурация;
субсидия, съгласно
2.Озвучителна
финансово
система.
обезпечен договор
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
6.4

о/№662-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне безвъзмездно право но ползване на имот-публична общинска
собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
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Предлагам т.1 от проекта за решение да придобие следния вид:
1.Предоставя на НЧ „Алеко Константинов 1884“ гр.Провадия, обл.Варна
безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.
Провадия, област Варна, ул. „Д-р Марко Сапарев“ № 6, а именно: дворно място цялото с
площ от 520 кв.м., съставляващо УПИ III - 1596 в кв.97 по РП на гр.Провадия, ведно с
построената в това дворно място Детска музикална школа на два етажа със застроена
площ от 280 кв.м., при граници за УПИ: ул.„Дунав“; УПИ Х-1591, УПИ IX-1587; УПИ
XI-1592, 593, УПИ ІІ-1595; УПИ IV-1597, съгласно АОС № 1819 от 20.09.2016 г., вписан
в Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под №139, том ХІ, дело №2129/2016
год., вх. peг.№4855 от 20.09.2016 год., дв.вх.рег.№4844.
Втора и трета точка остават същите. Това се налага поради факта, че имаше
технически грешки допуснати в докладната. Площта в стария акт беше 590 кв.м., а сега е
поправено на 520 кв.м., колкото е реално.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 214
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, §4 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
І.Предоставя на НЧ „Алеко Константинов 1884“ гр.Провадия, обл.Варна
безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.
Провадия, област Варна, ул. „Д-р Марко Сапарев“ № 6, а именно: дворно място цялото с
площ от 520 кв.м., съставляващо УПИ III - 1596 в кв.97 по РП на гр.Провадия, ведно с
построената в това дворно място Детска музикална школа на два етажа със застроена
площ от 280 кв.м., при граници за УПИ: ул.„Дунав“; УПИ Х-1591, УПИ IX-1587; УПИ
XI-1592, 593, УПИ ІІ-1595; УПИ IV-1597, съгласно АОС № 1819 от 20.09.2016 г., вписан
в Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под №139 , том ХІ, дело №2129/2016
год., вх. peг.№4855 от 20.09.2016 год., дв.вх.рег.№4844.
Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.
ІІ.Всички разходи, свързани с обикновеното ползване на вещта /такси за
отопление, ел.енергия, вода и др./, както и разходите за текущи ремонти и поправки на
повреди да бъдат за сметка на НЧ „Алеко Константинов 1884“ гр. Провадия, обл. Варна.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
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п/№663-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия относно определяне размер на парична премия на чл.- кор. проф. д.и.н. Васил
Атанасов Николов, удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Провадия,
съгласно решение №10-192/28.07.2016 год. на Общински съвет Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от моя страна няма да правя. На комисиите казах защо трябва да му
дадем тази парична премия. Становища, изказвания и питания по докладната има ли?
Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 215
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Определя на чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов парична премия
в размер на 1 000 лв., удостоен със званието “Почетен гражданин” на град Провадия.
2.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
р/№664-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на дълготрайни материални активи, предоставени от ПГХРТ „Цар
Симеон Велики” – гр.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.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-13
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 13 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 216
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
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1.Продава, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване инвентар и
машини, съгласно Приложение №1.
2.Определя продажна цена за посоченият инвентар и машини, съгласно
Приложение №2.
3.Възлага на кмета на община Провадия в тръжните условия за провеждане на
публичния търг с явно наддаване да бъде предвидено условие всяка машина да може да
бъде закупувана индивидуално.
4.Задължава кмета на община Провадия след провеждане на тръжната процедура
да уведоми Директора на ПГХРТ - Провадия за сключване на договори с избраните
купувачи, като средствата от продажбата на активите по т.1 от настоящото решение да
постъпят по банковата сметка на училището.
5.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Докладна записка с вх. №668 е оттеглена за днешната сесия и няма да се
разглежда днес.”
с/№672-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки под определения минимум в
училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2016-2017 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:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 217
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 и т.3
от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващи звена, Общински съвет Провадия реши:
1.Утвърждава съществуването на маломерна паралелка под определения минимум
за учебната 2016-2017 г., както следва:
В ОУ „Васил Левски” с.Бозвелийско
ІІІ клас – маломерна паралелка от 15 ученици
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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т/№674-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
кандидатстване на Народно читалище „Развитие 1903” - с.Блъсково с проект по подмярка
7.2 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предлагам към точка едно да бъде добавено с проектно предложение за
оборудване, обзавеждане и ремонт на обект: Читалищна сграда в с.Блъсково.
Първоначалният вариант беше само за ремонт. И допълнение на т.3 Настоящото решение
подлежи на предварително изпълнение съгласно чл.60, ал.1 от АПК.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 218
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Народно читалище „Развитие 1903” - с.Блъсково да кандидатства
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. с проектно предложение за оборудване, обзавеждане и ремонт на
обект:
-Читалищна сграда в с.Блъсково
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот и достигане нива на
заетост, доходи и социална интеграция, съобразно европейските стандарти.
Приоритет 2.3.Повишаване качеството и ефективността на образователната
система и създаване на условия за приобщаване към културните ценности.
Мярка 2.3.11.Обновяване и модернизиране на материално-техническата база на
културните институции.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение съгласно чл.60, ал.1
от АПК.
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у/№676-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки под определения
минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 20162017 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:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 219
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 и т.3
от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващи звена, Общински съвет Провадия реши:
1.Утвърждава съществуването на маломерна паралелка под определения
минимум за учебната 2016-2017 г., както следва:
В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Градинарово
ІІ клас – маломерна паралелка от 14 ученици
ІV клас – маломерна паралелка от 13 ученици
Vа клас – маломерна паралелка от 15 ученици
Vб клас – маломерна паралелка от 14 ученици
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
ф/№678-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Същият направи допълнения в предходните
докладни записки, които бяха идентични като тази. 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 14 с 14
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №11 – 220
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проектно
предложение за рехабилитация на обект:
-път VAR 1210-/ІІІ-731, Черноок -Блъсково/-Градинарово-Снежина-граница
общ.(Провадия-Каспичан) –Марково /ІІІ-2082/.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020 г., а именно:
Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси - предпоставка за икономически и социален напредък.
Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда.
Мярка 3.1.1.7.Рехабилитация на път VAR 1210-/ІІІ-731, Черноок-Блъсково/Градинарово-Снежина-граница общ.(Провадия-Каспичан) – Марково /ІІІ-2082/.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение съгласно чл.60, ал.1
от АПК.
х/№681-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно застраховане на сгради-частна общинска собственост
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:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №11 – 221
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, ал.4 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие имотите - сгради частна общинска собственост да бъдат
застраховани, считано от 29.09.2016 год. за срок от една година, както следва:
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

СГРАДА

№ ……. АКТ

ДЕЙ- БАЛАНСОВА
НОСТ СТОЙНОСТ

Сграда клуб на пенсионера с.Равна
946/ 22.08.2002 частна
Сграда офис общински пазар
1336К/ 12.12.2010 частна
Сграда бившо кметство с.Петров дол 1191/26.09.2006 частна
кл.
Сграда бившо временно кметство
1/25.11.1996 частна
с.Манастир
Сграда склад за пестициди с.Житница
861/07.05.2011 частна
Сграда
Селска здрав. служба с.Черковна
286/05.05.1999 частна
кл.
Черковна
Сгради
опитно поле - озеленяване
1128/ 19.11.2004 частна
Сграда - клуб на БСП
248/ 12.03.1999 частна
Клуб на пенсионера ул. „Дунав“
69/05.03.1998 частна
Сграда „Ламбова къща“
192/11.11.1998 частна
Сграда ритуална зала „ Вароша“
70/31.03.1998 частна
Сграда - читалня
239/12.03.1999 частна
Сграда - библиотека
236/12.03.1999 частна
Клуб на пенсионера кв.“Север“
1253/ 19.01.2009 частна
Склад за материали Петров дол
1354/ 16.05.2011 частна
Сгради плувен басейн+филтърно
883/30.07.2001 частна
Читалище с. Тутраканци
868/08.06.2001 частна
Сграда кметство с.Бързица
63/18.02.1998 частна
Сграда Селска здрав. служба с.Златина
1435/11.04.2012 частна
Златина
Клуб
на пенсионера ул.Ц. Освободител
68/05.03.1998 частна
ул.“Ц.Освободител“
Сграда
бивш Младежки дом
1690/16.01.2015 частна
ВСИЧКО:

7300,00
7500,00
12200,00
1200,00
43500,00
10500,00
8500,00
27600,00
21960,00
80600,00
39069,00
19600,00
18700,00
5800,00
9671,00
21574,00
13520,00
4000,00
1597,00
19560,00
137088,00
511 039,00

2.Общински съвет възлага на кмета на община Провадия изпълнението на
настоящото решение.
Седма точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В началото на заседанието връчих писмените отговори на въпроси, зададени от
общинските съветници към кмета на общината на заседанието, проведено на 28.07.2016 г.
Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на питанията.”
Кворум:13 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на заседанието на
ОбС Провадия./12.55 ч./
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
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Уважаеми д-р Неделчев,
Понеже само Вие присъствате на заседанието ще прочета само отговорите, които са
до Вас.
По отношение на общински имот, находящ се в квартал 64, парцел VII от
регулационния план на гр.Провадия. Става дума за т.нар. Провадия ленд, който се
намира срещу общината.
Искам да Ви кажа следното: Теренът е актуван с АОС №879/12.07.2001 г., с
определен статут „Парк“. През 2007г. е изготвен инвестиционен проект с наименование
„Парк за отдих и атракции“. С проекта се предвижда обособяването на няколко
характерни зони: Зона за атракции; Зона „Амфитеатър“; Зона спорт и др.
Поради липса на финансиране, проектът не е реализиран. В случай на обявяване на
процедура за финансиране на подобни дейности, Община Провадия ще депозира проект,
с който предвидените мероприятия да бъдат реализирани.
Същото мога да кажа и за парк „Минерални бани”, като за там все още нямаме
технически проект, но при възможност за кандидатсване по дадена Оперативна програма
или по План за развитие на селските райони, ще подготвим и ще кандидатстваме.
Другият Ваш въпрос беше за покритието на град Провадия с радиосигнал от
различни радиостанции.
Уважаеми д-р Неделчев,
Не е в правомощията на Общинска администрация монтирането на ретранслатори
за радио и телевизионен сигнал с цел подобряване на покритието. Действително към
момента добро радио покритие имат БНР „Христо Ботев”, БНР „Хоризонт” и радио
„Енерджи”. За разлика от града, поради релефната особеност и разположението му, в
останалите населени места на територията на общината радиопокритието е далеч подобро и слушателите могат да използват повече радиостанции.
Като кмет на община Провадия, Ви уверявам, че ще предприема необходимите
действия да уведомя и други доставчици на подобни услуги за проучване на
възможността за монтиране на ретранслатори или други техники, с които да се подобри
качеството на честотата на подавания радиосигнал. Но такива решения са изцяло в
правомощията на доставчиците на медийни услуги и водената от тях фирмена политика.
Община Провадия и аз като орган на местно самоуправление не можем да ги
задължим да монтират ретранслатори и допълнителна техника.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Кръстев.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Имам две питания. Първото е, относно Програма Региони в растеж 2014-2020 год., в
частта относно сдружение на собственици, кандидатстващи за саниране. Доколкото знам от
управляващият орган е даден срок до края на декември за отстраняване на някои
нередности, за изпълнение на някои функционални или други дейности. В тази връзка
предлагам, знам, че всъщност е направено обследване за енергийна ефективност на няколко
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сгради, а кандидатите са двойно повече, предлагам да се форсират нещата по отношение на
изпълнението на тази експертна оценка за енергийна ефективност, за да може да се
кандидатства, защото става въпрос за четири милиона лева.
Второто предложение. Тук на днешното заседание една част от колегите напуснаха,
но предвид това, че те изразходваха много емоционална, психическа и интелектуална
енергия. Предлагам да гласуваме, че са били пълноценни участници в това заседание.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Кръстев,
Относно, Програма региони в растеж, искам да Ви информирам Вас и нашите
съграждани, че сме депозирали проектните предложения за десет жилищни сгради на
стойност близо четири милиона лева. За три от тях нямаме забележки. За седем имаме
дадено време за довършване на процедурата за енергийно обследване и снабдяване с
паспорт- техническото обследване на сградата. Но аз, като кмет на община Провадия, не
мога да предприема необходимите действия без съгласието на сдружението на
собствениците, съответно упълномощаването ми от тяхна страна и изчистване на
колизията с имотите, които се ползват не за жилищни нужди т.нар. търговски имоти. Ако
до края на декември, не успеем да изчистим проблемите за тези седем сгради, ще бъдат
разгледани само тези три, които имат всички необходими документи – енергийно
обследване и технически паспорт, а за другите ще остане възможност да кандидатстват
сами вече на състезателен принцип. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колко часа напуснаха колегите общински съветници? Кога дадох почивка след
първа точка? 10.00 ч. Сесията е с продължителност четири часа. Сега е точно 13.00 ч. По
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия” чл.20, ал.4
„Общинският съветник не получава възнаграждение при отсъствие повече от 1/2 от времето
на заседание на комисии или съвет.” Това е по правилник. Ще го изчислим.
На предната сесия към мен от общинският съветник г-н Илиев беше зададен един
въпрос. Има ли получен одитен доклад в Общински съвет Провадия? Аз бих искал да го
кажа на микрофон. Имате ли нещо против да изразя становище? Практиката показва. Добре,
ще остане за следващото заседание. Съгласявам се с практиката.
Нови питания към кмета на общината има ли? Не. Преминаваме към осма точка.”
Осма точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждан и
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и предложения на граждани има ли? Няма. Закривам
заседанието на ОбС Провадия.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Общинския
съвет Провадия в 13.05 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 №648
решение №11-198
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №641
решение №11-200
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №647
решение №11-202
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №649
решение №11-203
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №650
решение №11-204
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №651
решение №11-205
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №652
решение №11-206
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №662
решение №11-214
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №663
решение №11-215
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №664
решение №11-216
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №672
решение №11-217
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №676
решение №11-219
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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 №681
решение №11-221
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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