П Р О Т О К О Л № 17
Днес, 22.02.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димитър Тунчев Димитров
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. Мустафа Али Ибрям
15. Наталина Младенова Златева
16. Стоян Добрев Гигов
17. Христо Драгомиров Гичев
18. Хюлия Ахмедова Мустафова
19. Хюсни Осман Адем

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е деветнадесет общински съветници. Общинските
съветници Димо Владимиров Димов и Елина Георгиева Димитрова не присъстват.
Общинският съветник Димо Владимиров Димов има подадено уведомление с
вх.№974/17.02.2017 г. за отсъствието си.
Откривам седемнадесетото заседание на ОбС Провадия. Предлагам
заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на местен
референдум. /вх.№891
2.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в
община Провадия. /вх.№834
3.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция”- Провадия през
2016 г. /вх.№911
4.Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2016 г. /вх.№934
5.Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2016 г. /вх.№935
6.Отчет за дейността на Преходно жилище село Бързица за 2016 г. /вх.№936
7.Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2016 г. /вх.№937
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8.Информация за дейността на спортните клубове и туристическото дружество
през 2016 г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№920
9.Отчет на дейностите за изпълнение на общински план за младежта за 2016 г.
/вх.№919
10.Приемане на Общински план за младежта за 2017 г. /вх.№918
11.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2017 г. /вх.№928
12.Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Провадия /2017-2020
г./вх.№926
13.Докладни записки с вх.№922, 923, 924, 925, 929, 930, 931, 932, 933.
14.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:20 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова присъства на
заседанието на ОбС Провадия./ 09.04 часа
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз ще оттегля от проекта за дневен ред разглеждането на Предложението от
Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум, тъй като до
настоящия момент Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, което извършва проверка на подписката не ми е
изпратила протокол за наличието на необходимия брой подписи. Ще го отложа за
по-късна дата. За следваща сесия или когато дойде протоколът ще се насрочи
сигурно и извънредна сесия. До настоящият момент този протокол липсва.
Директорът на ТД на ГД „ГРАО” Варна ми отговори, че подписката е в
Министерството на правосъдието и там се извършва проверка. След като се извърши
тази проверка, ще изготвят протокол, като същият ще бъде изпратен, за да можем да
вземем решение за местния референдум.
Други 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 в точка докладни записки да бъдат добавени докладни записки с
вх.№940, 946.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието към точка докладни записки вх.№940, 946.
Който е съгласен с предложениeто, моля да гласува.
Гласуване: 20 -„за”, 0 -„против”, 0 -„възд.се” Приема се.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
докладни записки с вх.№940 и вх.№946 да се включат в дневния ред на заседанието
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в точка докладни записки. Общинските съветници гласуваха предложението и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в
община Провадия. /вх.№834
2.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция”- Провадия през
2016 г. /вх.№911
3.Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2016 г. /вх.№934
4.Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2016 г. /вх.№935
5.Отчет за дейността на Преходно жилище село Бързица за 2016 г. /вх.№936
6.Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2016 г. /вх.№937
7.Информация за дейността на спортните клубове и туристическото дружество
през 2016 г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№920
8.Отчет на дейностите за изпълнение на общински план за младежта за 2016 г.
/вх.№919
9.Приемане на Общински план за младежта за 2017 г. /вх.№918
10.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2017 г. /вх.№928
11.Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Провадия /2017-2020
г./вх.№926
12.Докладни записки с вх.№922, 923, 924, 925, 929, 930, 931, 932, 933, 940, 946.
13.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има подадени молби, едната с вх.№979 от 20.02.2017 год. от инж.Кадрия
Мехмед-председател на Инициативния комитет за произвеждане на местен
референдум в община Провадия да бъде разрешено на Инициативния комитет да
направи видеозапис на сесията ОбС на 22.02.2017 год. В залата не виждам камери.
Ще правите ли този запис или го отлагате, когато се разглежда предложението на
Инициативния комитет? Предложението в случай, че се разглежда. Разбрах.
Има и още една подадена молба с вх.№982 от 20.02.2017 год. от инж.Кадрия
Мехмед-председател на Инициативния комитет за произвеждане на местен
референдум в община Провадия. Г-жа Мехмед иска да изрази становището на
Инициативния комитет преди вземане на решението на ОбС Провадия, относно
провеждане на местен референдум. Тъй като няма да се разглежда тази точка от
дневния ред, да считам, че когато се разглежда тогава искате да направите
изявление. Г-жо Мехмед, към Вас се обръщам. Няма да се разглежда тази точка, но
съм длъжен, тъй като е входирано в деловодството на ОбС Провадия да докладвам
постъпилите молби. Конкретната Ви молба е да изразите становище на
Инициативния комитет преди вземане на решението на ОбС Провадия по първа
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точка. Добре, аз ще направя друго предложение. Да изслушаме г-жа Кадрия Мехмед
в четиринадесета точка от дневния ред - Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани, тъй като самото предложение е излязло от Инициативен
комитет и гражданите на Провадия са се подписали, правя предложение да бъде
изслушана в тази точка. Г-н Неделчев, заповядайте на микрофон.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Предложението ми е да я изслушаме в началото, заради големия обществен
интерес. Заради нагласите ни на тази сесия да вземем едно изключително важно
решение. Не в края, а в началото.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„На тази сесия, г-н Неделчев, ние няма да взимаме решение, относно
провеждането на местен референдум.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Ако съм разбрал правилно, г-н Николов. Той предложи да я чуем сега, за да
можем да си направим изводите, които тя ще предложи, дали са добри или лоши,
докато дойде време да взимаме решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, затова аз се обосновах да се изслуша в четиринадесета точка Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, тъй като
предложението изхожда от група граждани и от Инициативен комитет.
Има две предложения, които трябва да подложа на гласуване. Аз предлагам по
отдалеченото предложение, което в случая е моето, да бъде гласувано. Който е
съгласен с предложението г-жа Кадрия Мехмед.”
Изказване на Диан Николов
„Принципно, ние избрахме дневния ред. В края на заседанието, наистина,
можем да я изслушаме, но по-добре е сега, защото една част от гражданите са дошли
точно по този въпрос. Да не ги караме хората да стоят чак до края на заседанието и
тогава да я изслушаме. Предлагам предварително да изслушаме нейното
становище.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре, в такъв случай аз ще оттегля моето предложение. Който е съгласен с
така направеното предложение от г-н Николов, което е идентично с това на г-н
Неделчев, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0 -„против”, 2 -„възд.се” Приема се предложението. Г-жа
Мехмед. Да, заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Преди да започнем. Процедура. Искам юристите на ОбС да дадат становище,
относно гласуването на общински съветници, формиране на кворум и при отказ за
гласуване - Как се отчита и как се отразява в протокола? Това е на база на предходна
сесия, на която отказах да гласувам по докладна, а гласът ми беше зачетен, като
„въздържал се”, което за мен е недопустимо. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Юристите на ОбС са тук. Аз също изразих становище при предходното
заседание, че отказът от гласуване е равносилно на „въздържал се”.”
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Изказване на Гергана Николова-юрист ОбС Провадия
„Уважаеми г-н Илиев,
Отказът от гласуване означава неизпълнение на задължения на общински
съветник, защото той може да гласува „за”, „против”, „възд.се”, според нашия
правилник. В случай, че има такъв отказ би трябвало в кворума да влиза този, който
е отказал да гласува, но се отбелязва, че не е гласувал. Това е нашето мнение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Самата думичка „въздържам се” от гласуване е „отказвам да гласувам”. Г-н
Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря за становището. Отправям молба да бъде коригиран протокола от
предходната сесия, като бъде коректно отразено, че не съм гласувал дадената
докладна.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, заповядайте.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативен комитет за
произвеждане на местен референдум в община Провадия
„Благодаря за дадената възможност.
Уважаеми жители на община Провадия,
Обръщам се към всеки един от Вас поотделно. От името на Инициативния
комитет искам да благодаря на всички Ви за извървения път дотук в каузата за
възстановяване на Солени Минерални бани Провадия с функция за „балнеолечение”
и запазване на болницата и възстановяване на Родилното, и Хирургичното
отделение. Ние вярваме, че даже и основните ни опониращи в тази инициатива ще
допринесат за осъществяване на тези две каузи. От Инициативния комитет бяхме
наясно по какъв път поемаме. Ще цитирам част от становището на ПК „Национално
и европейско финансиране” към ОбС Провадия, но трябва да го взема. Извинявам
се, ако може да ми го дадете.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В момена не мога да го дам.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативен комитет за
произвеждане на местен референдум в община Провадия
„Което точно преди сесията прочетохме, тъй като ни връчиха становищата
преди сесията, там беше много добре записано и благодарим на самата комисия за
разбирането, че те са разбрали нашите мотиви. Най-общо казано, заявяват, че няма
гражданин и няма жител на Провадия, който да не желае неосъществяването на тези
две каузи. Изрично благодарим, още един път, от името на тези над хиляда и
петстотин поименно подписали се провадийци. Когато започнахме инициативата,
нашето желание беше да покажем насоката, към която правадийци искат да бъдат
положени усилията от страна на управляващите на нашата община. Какво й е нужно
на Провадия, за да просперира? Нещо, което го е имало в Провадия, което е било
възможно, което е било загубено, за да бъде отново факт. Не ни е ясна конкретната
причина и очевидно, че най-голямото постижение на пряката демокрация е именно
референдумът. Вземането на директното решение от народа стресира
администрацията в лицето на кмета. Кметът на комисиите изрично изрази мнение за
въпросите, предложението и мотивите, че били лаконични и популистки. Ние не се
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притесняваме това да го кажем. Действително, въпросите са кратки и ясни. Нямаме
претенция към неговото изложение, цитирам „лаконични”, тъй като лаконичен
означава точно това. Но какъв популизъм може да се съдържа във факти? Всеки
може да си даде отговори – Факти ли са тези твърдения, че приватизационната
сделка на Минерални бани през 2004 год. е неизпълнена, че балнеолечение в
Провадия от тогава няма, че общината приема решение да развали сделката през
2009 год., че точно Филчо Филев е декларирал на тази сесия, че ще се въздържи при
взимане на това решение за разваляне на сделката, че съдът е позволил обезпечение
на иска за разваляне на сделката за над един милион лева, че после някой в
общината е бездействал, че иск не е заведен и по странен начин с търг на банка
сградният фонд на Минерални бани преминава във втора и т.н. частна ръка. По това
време и след това време общината пак е бездействала. Че балнеолечението,
съществувало от началото на ХХ век, вече не съществува в Провадия. Че
уникалният лечебен извор и минералната вода са неизползваеми. Че едни природни
ресурси в Провадия са оставени на самотек. Че хората в Провадия се нуждаят от
лечение. Че лечебното заведение не е в цветущо положение. Че децата с лоши
травми, възрастни със здравословни проблеми – малки и големи, трябва да пътуват в
болки до варненските хирургии, че родилките ги израждат на кушетката в спешното,
че медиците в спешното отделение са се превърнали в гинеколози, травматолози,
хирурзи и че, че, че. Това са все факти. Това популизъм ли са или са факти? Търсене
на решение от гражданите ли е популизъм? Обръщането ни към представителите в
ОбС ли е популизъм?
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Нашето становище на Инициативния комитет е, че общинските съветници
бяха насочени в посока и въз основа на тази посока взеха своите становища. Днес ги
имаме практически на ръка. Тези становища, ако стигнем до съд, ще се окаже, че
нямат нищо общо с предложението на Инициативния комитет. Припомняме на
всички Вас, че няма нищо лошо хората директно да решават важни проблеми.
Мислите, че гражданите няма да могат да направят правилна преценка ли? Та Вие в
залата сте живото доказателство, затова че хората могат да решават важни
проблеми: Кой да е кмет? Кой да е общински съветник? Именно тяхното мнение е
определящо в тази зала. Поради мнението на провадийци, Вие сте в това си качество
тук, като техни лидери и наши представители. Има ли пречка същите тези хора,
вместо на предизборно събрание, да си кажат директно мнението: Да ги има ли
Баните или да ги няма? Да има ли родилно отделение или да няма?
Не сте ли съгласни, Вие като общински съветници, да им дадете това
самочувствие и по такъв начин да им засвидетелствате Вашето уважение към
тяхното мнение. Знаем, че у някои в тази зала ведната напира контрааргумента,
даден на комисите, че нашите въпроси са незаконосъобразни. Ние ще дадем всички
доказателства в съда, ако се стигне до отхвърляне на искането, че въпросите не са
незаконосъобразни, защото като незаконосъобразност на нашето предложение се
посочи, че двата въпроса не са от местно значение. Не са в компетенцията на ОбС и
на кмета. Значи ли това, че когато се закриваха двете отделения в болницата през
2010 год., хирургично и родилно, закриването е било от компетенцията на ОбС, а
изваднъж, когато се иска да бъдат възстановени, ОбС Провадия пред цялото
гражданство става некомпетентен и открито признава за това. Не, тук, действително,
6

с игра на думи и изреждане на членове и алинеи, непонятни за хората и за
гражданите, защото ние не можем да го разтълкуваме така, както беше разтълкувано
на комисиите, накараха Вас, като общински съветници, да забравите същността.
Минерални Солени бани, когато ги предоставяше ОбС с приватизационна
сделка и задължаваше частника да се запази дейността и статута на балнеолечение,
ОбС беше компетентния орган. Сега, както се казва - дава назад и в становищата на
комисиите се каза, че ОбС или кметът е некомпетентен да решава. Кой дявол тогава
опропасти Минерални бани и ги подари на частници? Та, само тухлите, сигурно,
струваха 250 000 лв. Позволиха се да намесят, пред Вас, общинските съветници,
даже и концесионера на солното тяло. Трябва искрено да Ви уведомим, че този
аргумент, според хора, с които сме се консултирали, пред съда, при оспорване на
Вашето евентуално решение за отказ, няма да мине. Даже и с цената на аргументи,
които самият концесионер ще даде.
От Инициативният комитет Ви призоваваме всеки един общински съветник да
преразгледа становището си и призоваваме този ОбС да направи първата крачка към
възстановяване на Баните, Родилното и Хирургията.
По повод целесъобразността на поставените въпроси Ви уверяваме, че поголям аргумент от подобряване на здравето и здравния статус на населението няма.
Няма кой и никой друг аргумент не може да го обори. Кое е по-важно: Здравето или
пестенето на пари? Каквито аргументи се изказаха в комисиите. Затова Ви
уверяваме, че в тази кауза ние не поставяме граници и именно затова се обърнахме
към всеки един от Вас, Вие да поемете каузата и да направите нещо положително в
тази насока. Тогава Инициативният комитет ще си е свършил работата. В противен
случай, при неглижиране на поставените пред Вас проблеми на града и желание на
гражданите, както се изказа в комисията, г-н Парушев, да се върви в тази посока, ще
бъдем принудени да отстояваме каузите до край и така, както можем.
Предложението е от гражданите. Решението е Ваше. От Инициативният
комитет сме убедени, че при далновиден управленчески капацитет ще ги има и
Солените Минерални бани с функция за „балнеолечение”, и Родилното, и
Хирургията. Предлагаме Ви, Вие да го направите. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, за какво ще се изказвате, да попитам? Имаше гласувано
предложение да бъде дадена думата на г-жа Кадрия Мехмед. Дадохме й думата. Тя
изказа становището на Инициативния комитет. Считам, че е редно да минем към
дневния ред, който е гласуван, а именно към първа точка от дневния ред.”
Първа точка - Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия
а/№834-Доклад от Христо Драгомиров Гичев - председател на ОбС Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане на изменение на Наредба №1 за
обществения ред и сигурност на гражданите в Община Провадия, приета от
Общински съвет Провадия с решение №35-452/30.03.2010 г., изменена и допълнена
с №51-725/27.07.2011 г. и №25-499/26.09.2013 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Като вносител няма да правя допълнения. Давам думата на председателите на
ПК Стоян Гигов и Блага Петрова да прочетат становищата на техните комисии. Тук
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има представител на РУ „Полиция” град Провадия. Ако имате въпроси? Да,
извинявам се, изказване на Стоян Гигов-председател ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности”. Г-н Гигов, заповядайте.”
Изказване на Стоян Гигов-председател ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми
и дейности“
„Комисията гласува направеното по време на заседанието предложение в
чл.20, ал.2 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община
Провадия да се направи следното изменение: При нарушение минималният размер
на глобата да се увеличи от 20 лв. на 50 лв. Гласуване:”за”-7, „против”-0, „възд.се”0. Предложението се приема.
Комисията гласува проекта за решение по доклад с вх.№834 и с 7 гласа ”за”,
„против”-0, „възд.се”-0 приема проекта.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Блага Петрова, председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията гласува направеното по време на заседанието предложение в
чл.20, ал.2 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община
Провадия да се направи следното изменение: При нарушение минималният размер
на глобата да се увеличи от 20 лв. на 50 лв. Гласуване:”за”-7, „против”-0, „възд.се”0. Предложението се приема.
Комисията приема проекта за решение по доклад с вх.№834 с приетото
предложение за изменение с 7 гласа ”за”, „против”-0, „възд.се”-0.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Подлагам на
гласуване предложението, прието от двете комисии в чл.20, ал.2 от Наредба №1 за
обществения ред и сигурност на гражданите в община Провадия да се направи
следното изменение: Изменя чл.20, ал.2, като числото „20” ще се замени с числото
„50” и текстът на чл.20, ал.2 придобива следния смисъл: (2)градския площад, с
изключение на получилите разрешение за преминаване от кмета на общината във
връзка със зареждане на търговски обекти, изхвърляне на сметта и превозване на
парични средства.
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 20, „против” - 0 , „възд.се”- 0. Приема се.
Предлагам на Вашето внимание проекта за решение с приетото предложение
за изменение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за изменение и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се”
приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 305
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в
Община Провадия, приета от Общински съвет Провадия с решение №35-452/
30.03.2010 г., изменена и допълнена с №51-725/27.07.2011 г. и №25-499/26.09.2013
г., в следния смисъл:
§1.Отменя в чл.20, ал.2, следния текст:
„а на еднолични търговци или юридически лица имуществена санкция в
размер от 200 до 1000 лева.”
§2.Изменя чл.20, ал.2, като числото „20” се заменя с числото „50”.
Текстът на чл.20, ал.2 придобива следния смисъл:
(2)градския площад, с изключение на получилите разрешение за преминаване
от кмета на общината във връзка със зареждане на търговски обекти, изхвърляне на
сметта и превозване на парични средства.
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка - Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция”Провадия през 2016 г.
а/№911-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция”Провадия през 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя. В залата присъства
представител на РУ ”Полиция”, ако имате въпроси, могат да му бъдат зададени на
него. Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, аз по време на комисиите го направих това предложение. Беше ми
отговорено, че няма средства, че има процедура започнала за поставяне на
осветителни тела и т.н. Едно от основните неща, за да се, не предотвратят, а поне
предпазят, както фирмите, така и физическите лица на територията на община
Провадия, живущите, е в тъмната част, когато най-често стават престъпленията, да е
осветено. Да са осветени всички улици, поне, които са, осветлението, което
поддържа община Провадия. Примерът, който дадох, мисля, че беше на 15 този
месец, живея срещу сградата на „Енергоснабдяване” и сутринта бях посетен от
полицай, който ме помоли да прегледаме камерите. Между един и три били
откраднали горивото на всички автомобили, които са паркирани пред сградата на
„Енерго-про”. Камерата, която гледа насреща срещу „Енерго-про”, не се вижда
нищо. Виждат се едни фарове само, когато минават. Пълна тъмнина. Непрогледен
мрак. Единствено в края на камерата, по-точно на кадъра, който хваща камерата има
едно осветително тяло, което съвсем леко осветява и се вижда превозното средство,
което минава покрай него. Вижда се, че е микробус, че е бял. Вижда се какъв модел
и т.н. Затова молбата ми, тогава беше, по време на комисиите към община Провадия,
поне възстановете осветлението. От две осветителни тела, които не светеха,
сигнализирах, говоря на улицата, на която живея, дойдоха, смениха ги и в момента
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пак не светят - след три, четири дни. Казват ми, че били некачествени, защото
такива били по процедура най-евтините и т.н. Това не е мой проблем. Решете
проблема. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Филев,
заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Да, процедура има и договорът ще бъде сключен. Изтекли са всички срокове.
Осветителните тела ще бъдат поставени, но ще бъдат сложени като улични
осветители. Служебните паркинги е редно собствениците да си ги осветят
достатъчно добре, за да може да се види това, което камерите искат да запишат.
Уличните осветители ще бъдат поставени на стълбовете, които са собственост на
община Провадия, но едва ли това би спряло крадците. Да, това ще е превенция и ще
има по-голяма възможност, но например наличието на осветителни тела, а липса на
камери, защото не навсякъде в града има камери. Ние ще сложим уличните
осветители, но и собствениците на служебни превозни средства, които са
достатъчно много и домуват на различни места следва по някакъв начин да се
погрижат. Ние няма как да осветим буквално техният паркинг. По същата логика би
следвало да осветим служебните паркинги на всички предприятия в града. Няма как
да делим „Енерго-про” от „Протех” или „Елдом микс” или който й да е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н Филев много добре знае, че не говоря за служебен паркинг, който е
ограден, който се охранява и т.н. Говоря за паркинг, който се намира на тротоара,
така да го кажа, пред „Енерго-про”. Всички минават от там - виждат. Това е пример
просто. Дадох прост пример, че по цялата улица, мисля, че „Дунав” се казваше,
осветление няма. Това е. Благодаря.”
Кворум:19 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, питания по докладната, освен тези, които бяха изразени, има ли?
Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 306
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 2016 год.
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Трета точка - Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2016 г.
а/№934-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 307
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца
и младежи с увреждания за 2016 г.
Четвърта точка - Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2016 г.
а/№935-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция за
2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 308
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция за 2016 г.
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
Пета точка - Отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2016 г.
а/№936-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2016 г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 309
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2016 г.
Шеста точка - Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2016 г.
а/№937-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 310
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа за 2016 г.
Седма точка - Информация за дейността на спортните клубове и
туристическото дружество през 2016 г., получаващи финансиране от общинския
бюджет
Кворум:17 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
а/№920-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества през 2016 г., получаващи финансиране от общинския бюджет
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 311
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества през 2016 г., получаващи финансиране от общинския бюджет.
Осма точка - Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за
младежта за 2016 г.
а/№919-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2016
г.
Кворум:19 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева и Антон Илков
Янев присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 312
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.5 от Закона за
младежта, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на общински план за младежта за 2016 г. на община Провадия.
Девета точка – Приемане на общински план за младежта за 2017 г.
а/№918-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на общински план за младежта за 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства в залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 313
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за
младежта, Общински съвет Провадия:
1.Приема общински план за младежта за 2017 г. на община Провадия.
Десета точка - Приемане на годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Провадия през 2017 г.
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а/№928-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 314
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалищата, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия
през 2017 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Единадесета точка – Приемане на Програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Провадия
/2017-2020 г./
а/№926-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Провадия /2017-2020 г./
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 315
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, вр. чл.9 и чл.10, ал.1 от Закона за
енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници и биогорива на община Провадия със срок на действие 20172020 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия да организира изпълнението на
мероприятията, заложени в програмата, а при необходимост да внася предложения
за нейното допълване и актуализиране със срок за изпълнение, съгласно програмата
– 2020 г.
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Дванадесета точка – Докладни записки
а/№922-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба на дворно място с площ 729 кв.м. и
утвърждаване на продажна цена на общински недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/ в кв.54а
по регулационния план на с.Храброво по АОС№1237/07.08.2008 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 общински съветници,
Съгласно предложеното на комисии, свързано с това, че в имота има
построени две сгради, собственост на двама различни собственици, предлагаме нов
проект за решение и мястото да бъде продадено на двамата собственици, съобразно
застроената част. Такава идеална част от имота да придобият и за съответната сума.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 316
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Продава недвижим имот, частна собственост на община Провадия, съгласно
АОС № 1237/07.08.2008 г., вписан в Агенция вписвания Служба по вписванията при
Районен съд град Провадия под № 29, том XI, дело №2135, вх. р. №4755 /11.08.2008
г., представляващ дворно място цялото с площ от 729 кв.м., находящо се в с.
Храброво, общ. Провадия, обл.Варна, съставляващо УПИ II, в кв. 54а по плана на с.
Храброво, одобрен със заповед №3142/29.11.1928 г. и изменен със заповед № 358 /
27.03.2006 г., при граници: улица, улица, УПИ III, а именно:
1.1. 496 кв.м. идеални части от горепосоченото дворна място на Катя Колева
Райчева с постоянен адрес в гр.Провадия, общ.Провадия, обл. Варна, ул. „Петко
Шидеров” № 7 в качеството й на собственик, на законно построена в посоченото
дворно място сграда със застроена площ от 121 кв.м., съгласно Нотариален акт,
вписан в Агенция вписвания Служба по вписванията при Районен съд град
Провадия под №107, том VI, дело №1119/2014 г., вх. р. №2373/23.05.2014 г.
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1.2. 233 кв.м. идеални части от горепосоченото дворно място на Андрей
Сашев Александров с постоянен адрес в с.Храброво, общ.Провадия, обл.Варна, в
качеството му на собственик, на законно построена сграда със застроена площ от 57
кв.м., съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция вписвания Служба по
вписванията при Районен съд град Провадия под №123, том ІV, дело №763/2004 г.,
вх. р.№2018/12.05.2004 г.
2.Определя цена за продажба на имота :
По т.1.1. в размер на 2 099 лв. /две хиляди деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.2. в размер на 988 лв. /деветстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
б/№923-Докладна записка от Христо Драгомиров 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
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект
за решение.“
Кворум:19 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 317
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
02.03.2017г.
02.03.2017г.
07.03.2017г.
07.03.2017г.
14.03.2017г.
14.03.2017г.
21.03.2017г.

час
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

населено място
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

31.03.2017г.
31.03.2017г.
04.04.2017г.
04.04.2017г.
11.04.2017г.
19.04.2017г.
25.04.2017г.
25.04.2017г.
02.05.2017г.
02.05.2017г.
09.05.2017г.
16.05.2017г.
26.05.2017г.
06.06.2017г.
13.06.2017г.
13.06.2017г.
20.06.2017г.

15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.00
16.15-17.15
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.00
15.00-16.30
14.00-15.30
15.45-16.00
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

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Общинските съветници искат почивка. Обявявам 15 минути почивка.”
Почивка от 10.00 до 10.15 часа
Кворум:18 Общински съветници
Общинските съветници Хюсни Осман Адем и Дамян Ташев Неделчев не
присъстват в залата.
в/№924-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание първият проект за решение
по докладната записка.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 318
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години следния обект, съставляващ част
от имот - публична общинска собственост на община Провадия, намиращ се в
гр.Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Дунав” №72, съгласно Акт за
публична общинска собственост №6/26.03.1997 г., вписан в Агенция вписвания в
Служба по вписванията при Провадийски районен съд под №3798/04.10.2001 г.,
входящ регистър №13, том V, дело 860 от 2001 г., а именно: Помещение,
предназначено за търговска дейност с площ от 20 кв.м., разположено в югозападната
част на сградата, със застроена площ 1300 кв.м., построена в УПИ №I - 1304 в кв.73,
по плана на гр. Провадия, при граници за парцела: ул. „Дунав”; ул. „Янко Сакъзов“;
ул. „Александър Стамболийски”; ул. „Преслав“.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание вторият проект за решение по докладната
записка.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 319
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години следния обект, съставляващ част
от имот - публична общинска собственост на община Провадия, намиращ се в гр.
Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Дунав” №72, съгласно Акт за
публична общинска собственост №6/26.03.1997 г., вписан в Агенция вписвания в
Служба по вписванията при Провадийски районен съд под №3798/04.10.2001 г.,
входящ регистър №13, том V, дело 860 от 2001 г., а именно: 1 /един/ кв.м. за
поставяне на автомат за топли напитки, разположен в северната част на партерния
етаж в училището, със застроена площ 1300 кв.м., построена в УПИ №I - 1304 в
кв.73, по плана на гр.Провадия, при граници за парцела: ул. „Дунав“; ул. „Янко
Сакъзов“; ул. „Александър Стамболийски“; ул. „Преслав“.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
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г/№925-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 320
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години следната част от имот, находящ се
в град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №
82А, публична собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична
общинска собственост № 3/10.02.1997 г., вписан в Агенция вписвания в Служба по
вписванията при Провадийски районен съд под № 3793/04.10.2001 г., входящ
регистър №9, том V, дело 856 от 2001 г., а именно помещение, предназначено за
търговска дейност с площ 40 кв.м., разположено в източната част на фоаето, в
близост до централния вход на сградата, със застроена площ 1048 кв.м., построена в
УПИ - II, кв.117 по плана на гр.Провадия, при граници за парцела: ул.„Св.Св.Кирил
и Методий“; ул.„Цар Освободител“; ул.„Н.Й.Вапцаров“; ул. „Гроздьо Желев“.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
д/№929-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед
по проект ВG16RFОР001-2.001-0011-С01 „Подобряване на енергийната ефективност
на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението Провадия”, финансиран по процедура ВG16RFОР001-2.001 „Енергийна ефективност
в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Кворум: 17Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в залата.
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Преди да разгледате докладни записки №929 и №930, съгласно подписаните
договори за безвъзмездна финансова помощ и в изпълнение на указанията на
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж”, искам да информирам
обществеността и ОбС за дейностите по тези два проекта.
На 04.01.2017 г. бе подписан поредния договор, сключен между Министерство
на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Градско и
регионално развитие” и Община Провадия със срок до 04.09.2018 г. по проект
BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на
сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението –
Провадия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Срокът за изпълнение на дейностите по
проекта е до 04.09.2018 г. Общата цел на проекта се изразява в подобряване на
енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и
защита на населението – Провадия.
Стойността на проекта е в размер на 148 393,86 лева
Дейности по проекта са: Организация и управление, обявяване на процедури
по ЗОП, изпълнение на СМР, контрол по изпълнение на СМР, публичност и
визуализация.
На 17.01.2017 г. бе сформиран екип за управление по проекта, който се състои
от ръководител в лицето на Марин Пенчев Маринов, Тихомир Петров Трифонов счетоводител и Росица Георгиева Илиева - технически сътрудник по проекта.
На 13.01.2017 г. Община Провадия подписа договор за безвъзмездна
финансова помощ за Проект BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на
енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия“ по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорът е по процедура „Повишаване на
енергийната ефективност в периферните райони“ и е на стойност 1 163 583,95 лв.,
като срока за изпълнение на проекта е 20 месеца: от 13.01.2017 г. до 13.09.2018 г.
Обща цел на проекта е подобряване качеството на живот в гр.Провадия, чрез
повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради. В рамките на
проекта ще бъдат санирани три жилищни сгради, с обща разгърната площ 5 902,17
м2. В сградите ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, които са
предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност и в
техническото обследване. След изпълнението на дейностите ще се постигне
енергопотребление най-малко клас „С“ като се очаква понижаване на годишното
потребление на първична енергия на жилищните сгради, както и намаляване на
количеството вредни емисии в атмосферата.
Основните дейности по проекта включват: Организация и управление –
сформираният със заповед на кмета на община Провадия екип се състои от:
ръководител, юрист, счетоводител, технически сътрудник и инвеститорски контрол,
обявяване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки,
изпълнение на строително-монтажни дейности, контрол по изпълнение на
строително - монтажните дейности, публичност и визуализация, одит на проекта.
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Екипът за изпълнение на проекта се състои от: ръководител - инж. Пеньо
Ганев, началник на отдел “УТЕОС”, юрист -Богдана Стойчева-главен юрисконсулт в
община Провадия, счетоводител-Тихомир Трифонов - счетоводител в отдел
“Финанси и бюджет”, технически сътрудник-Зюмбюл Иванова - старши специалист
в отдел “ХДиПР”, инвеститорски контрол-инж. Мирослав Радев - специалист в
отдел “УТЕОС”. Благодаря Ви.”
Кворум:20 Общинските съветници Хюсни Осман Адем, Дамян Ташев
Неделчев и Ивайло Илиев Илиев присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 321
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”,
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и характер, със срок на предявяване до два месеца след изтичане на крайния
срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ВG16RFОР001-2.001-0011-С01 „Подобряване на енергийната ефективност на
сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението –
Провадия”, за сумата от 48 437, 85 лева.
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
е/№930-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед
по проект „Повишаване енергийната ефективност на жилищния сектор в
гр.Провадия”, финансиран с договор ВG16RFОР001-2.001-0185-С01 по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 322
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж.Филчо Кръстев Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”,
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и характер, със срок на предявяване до два месеца след изтичане на крайния
срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ ВG16RFОР001-2.001-0185-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на
жилищния сектор в гр.Провадия” за сумата от 407 254,38 лева.
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
ж/№931-Доклад на основание чл.58, ал.1 от Закона за концесиите от
инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия, относно определяне на
концесионер по процедура по Закона за концесиите и Правилника за неговото
прилагане за отдаване на концесия на обект публична общинска собственост,
поземлен имот №000150 с ЕКАТТЕ 04457, с площ от 182.880 дка в землището на
с.Блъсково, община Провадия и начин на трайно ползване „Язовир”, актуван с Акт
за публична общинска собственост №500/ кад. от 23.10.2000 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма да се правят. Становища,
изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, на пръв поглед обикновена докладна, която трябваше да мине без
никакъв проблем. Когато тръгнах да преглеждам нещата, оказа се, че приложенията
1, 2 и 3, които са посочени ги няма в диска и помолих, за което искам на микрофон
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да изразя, нищо общо с това няма звеното, става въпрос за изпълнителя, г-жа
Тунчева, моите извинения, никого не съм обвинявал, че се е случило така, който не
работи той не греши. Някой път става така. И аз съм го правил същото нещо да
сканирам даден файл и да го прикачвам на съвсем друго място. Това е.
Но упрекът ми беше към общинска администрация, към общинска
администрация, че поисках съответните протоколи, за да се запозная. На следващата
комисия ни бяха предоставени. Преди да ни бъдат предоставени бях препратен към
страницата на община Провадия. Били сканирани и качени там. Да, това го знаех
предварително. На следващата комисия тези протоколи ми бяха предоставени т.е. не
протоколите, които трябва да се предоставят в оригинал, а бяха разпечатани
протоколите от страницата на община Провадия и ми бяха дадени за запознаване с
тях. Сега разбрах, че колеги, които в момента присъстват на сесията не са запознати
с това, че към тези протоколи има особено мнение. Особено мнение на хора от
комисията, в която са участвали. В протокол №3, който е вече основният, са
заличени десет листа. Корекция десет страници, а не листи. Оказа се, че това е точно
инвестиционното предложение на кандидат концесионера. Т.е. човекът, който е
спечелил концесията. Фирмата, не човека, а фирмата, която е спечелила концесията.
Не знам. Декларирам, че нито познавам хората - собствениците, нито фирмите - кои
са, що са, не съм ги проучвал. Единственото проучване - Влязох в Търговския
регистър да погледна просто, колко им е капиталът, защото от тези протоколи дори
не се разбира, какъв е капитала на фирмата. Едната фирма е със 100 лв., а другата е с
300 лв. И се оказа сега, че протокол №3 е обявил участника, който предлага пониско концесионно възнаграждение, ако мога така да се изразя, а този, които е
предложил по-високо е отстранен. Ако не беше това особено мнение, ние нямаше да
разберем за какво става въпрос. Помолих да ми бъде дадено инвестиционното
предложение на кандидат концесионера, който е спечелил. Беше ми отказано,
понеже той декларирал на основание чл.52 от Закона за концесиите. Така беше
нали? Че не искал да се разгласява. Питам аз – Кой е собственикът на язовира? Кой е
концедентът? ОбС Провадия. Нали така? ОбС Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Община Провадия е собственикът. ОбС Провадия решава въпросите,
свързани с него.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Така. Община Провадия. Оказа се, че ние общинските съветници нямаме
право да се запознаем с инвестиционото предложение на кандидата, на който ние ще
гласуваме и ще отдадем за двадесет години концесията. Доколкото предоставят
информация, така да кажа, тези отгоре, отгоре, съставени протоколи, защото в
интерес на истината от този протокол, дори не можах да намеря булстата на едната
фирма. Доколкото си направих изводи, от тези протоколи, се оказва, че една трета от
тази инвестиция, на спечелилия, ще бъде извършена в последните години на
неговата концесия. Кой инвестира, например половин милион или шестстотин
хиляди, сега точно не съм сигурен за сумата, в момент, в който договорът му
предстои да бъде прекратен? Затова, колеги, поисках инвестиционното
предложение. Да се запознаем, ние, като собственици, да видим той какво предлага
и тогава да решим. Не можем да взимаме решение без да имаме информация. В
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момента за пореден път, за мен, казвам умишлено, се прикри информация. На база
на това, че даден член – този чл.52 казва, че задължава комисията да не разгласява
информация. Питам аз – Собственикът, който ще отдава тази концесия няма ли
право да знае какво ще извършва кандидат-концесионера? Моля? Законът не визира
собствениците. Законът визира комисията да не разгласява. Редно е собственикът,
когато отдава своя имот да знае – какво ще се прави в него? Тук съм категоричен и
мога да споря до безкрай. Не може ние да отдадем за двадесет години нещо, без да
знаем за двадесет години какво ще се прави, защото ние го отдаваме, ние с нашия
глас. Ние гласуваме да се отдаде това нещо. Оттова особено мнение, какво
разбираме? Ще си позволя накратко, защото разбрах, чи в момента има колеги,
които не им е предоставено, не са запознати. Накратко само ще изчета няколко
абзаца.
„Особено мнение от Янко Янков-член на комисия за провеждане на процедура
по Закона за концесиите и Правилника за неговото прилагане и т.н. Не споделям
мотивите на колегите, формирали мнозинство при приемането на решения,
обективирани в протокол №3 от 25.11.2016 г. Основните ми мотиви за това са
следните:
По решение №1: На стр.2 от протокола е посочено, че участник „Ви ен Джи
пауър” ЕООД е приложил CD, съдържащ информацията.” Това е участникът, който
е спечелил концесията. „Е приложил CD, съдържащ информацията, съответно от
Плик 3 и Плик 2. При извършена проверка се установи, че действително има
приложени дискове и в двата плика, но и двата диска са празни, т.е. не съдържат
информацията от пликове 2 и 3.” Т.е. нередовни документи. Влизаме в хипотезата.
„Изискването, за прилагане на документите от съответния плик в електронен вид на
подходящ носител, е посочено в документацията за провеждане на концесията на
основание чл.41, ал.2, т.9, чл.42, ал.1, т.7, чл.43, ал.5 и чл.45, ал.4 от ППЗК.
По отношение на основанието за допускане на участника „Ви ен Джи пауър“
ЕООД е посочен чл.80 от ЗК, което не съответства на текста на решението.” Т.е.
грешно основание. „В мотивите към решението е посочено, че: „Обвързващото
предложение на участника съответства на критериите по чл.28, ал.1 от ЗК, посочени
в обявлението и на изискванията за тяхното удовлетворяване, посочени в
документацията за участие…” Видно от обявлението на Община Провадия за
отдаване на обекта на концесия, отдава се поземлен имот №000150 с ЕКАТТЕ 04457
и площ от 182.880 дка., т.е чашката на язовира. В инвестиционната програма…”
Забележете, казвам инвестиционата програма, защото ние я нямаме и не знаем какво
ще се прави. „В инвестиционната програма и финансово-икономическия модел на
същия участник е заложено изграждането на общо 6 бр. дървени къщички за
нощувка на гостите на язовира, 4 бр. детски къта, 1 бр. детска площадка, както и
изграждане на акрилен тенис корт.” Ние не знаем, че това ще се прави. Ние сме
собственици, а не знаем.
„В същото време, в Решение №10-191/28.07.2016 г. на Общински съвет
Провадия, в качеството му на Концедент в т.1.4.2. е посочено: ”При извършването
на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват нормативните изисквания
и изискванията определени от компетентните държавни органи, свързани с
националната сигурност и отбраната, на страната, опазването на околната среда,
човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на обществения реди” условие, основано на чл.134 и чл.146, ал.1 от Закона за водите.” Доколкото знам в
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чашката на язовира има изключителна забрана да не се строи. Това, обаче ние не го
знаем, защото нямаме, повтарям пак, инвестиционното предложение. Кажете ни как
да вземем някакво решение, информирано, повтарям информирано, след като
всичко това се скри от нас, въпреки молбата ми да бъде предоставено пак не ми се
предостави. Още няколко думи само по решение №2. Продължавам по особеното
мнение.
„Участникът „ЕС ТРАНСПОРТ“ ООД, не се допуска до оценяване на
основание чл.81, ал.1, т.4 от ППЗК във връзка с чл.28, ал.3 от ЗК, т.е. офертата на
участника не отговаря на критериите за оценка на предложенията, посочени в
Решението за откриване на процедурата. В мотивите се изтъква, че
„инвестиционното предложение на участника е прекалено лаконично и
необосновано“.” Супер мотиви. Много ми харесаха. Четеш нещо и казваш необосновано е това. Както и да е. Също, инвестиционно предложение на втората
фирма – нямаме. Не знаем какво щяла да прави тя. Дали ще инвестира, каква сума
ще инвестира, къде и как? „Изтъква се също, че участникът не е извършил
разпределение инвестициите по вид, размер и параметри. Поставя се въпроса, дали
инвестиция за последната (двадесета) година, в размер равен на предходните
години, е обоснована и оправдана.” Откъде можем да знаем това нещо? От
инвестиционното предложение. Ако го прочетем, ние ще си направим заключение и
ще знаем как да гласуваме. Научаваме го от едно особено мнение, което случайно
попадна и го прочетохме. Качено е на страницата на община Провадия. Пак казвам,
след изрично поискване бяха ми предоставени разпечатки от страницата на община
Провадия. „При внимателен прочит на представената документация от „ЕС
ТРАНСПОРТ“ ООД, става ясно, че видът на инвестицията е в лева, размерът й е
определен по години като процентно съотношение от общата инвестиция за целия
период. Наистина, обаче липсва обосновка, през коя година от концесията какво
точно ще се изпълнява.” Щяхме да го знаем, ако имахме инвестиционното
предложение, пак повтаря. „Колкото до инвестицията в последната година, резонно
възниква въпросът: Дали е обоснована и оправдана предложената от участника „Ви
ен Джи пауър“ ЕООД.” Това е участникът, който е спечелил концесията.
„Инвестиция в размер на 515 600 лв., (почти 1/3 от общата инвестиция), три години
преди изтичане на концесионния договор?” Който е спечелил. От това особено
мнение научаваме, че той ще инвестира 1/3 от общо заявените си намерения за
инвестиции през последните три години, което за мен е несериозно. Кой ще
инвестира? Коя сериозна фирма или инвеститор ще инвестира в момента, в който му
прекратяват договорните отношения? ”Ако допуснем, че предложението на „ЕС
ТРАНСПОРТ“ ООД не отговаря на изискванията, посочени от Концедента, то на
база на горепосоченото трябва да кажем, че предложението „Ви ен Джи пауър“
ЕООД също не отговаря на същите изисквания на Концедента, в следствие, на което
не трябва да има допуснат до оценка участник.” Т.е. имаме две фирми, които и двете
са неизрядни, но това го разбираме от това особено мнение. Ако имахме цялата
документация и бяхме я прочели и се запозвали, нещата щяха да стоят по съвсем
друг начин. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания? Г-н Атанасов, заповядайте.”
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Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
Чл.52 от Закона за концесиите, който цитирахте сега ще го прочета какво
гласи: „Чл.52 към офертата всеки участник може да приложи декларация, в която
посочва коя част от съдържанието на тази информация е конфидециална. Ал.5 на
същия член гласи: „Комисията и привлечените консултанти са длъжни да не
разгласяват и да не предават на други лица информацията по ал.1, освен в случаите
предвидени в Закона за достъп до обществена информация”. Чл.106 на същия закон
за концесиите гласи: „Лице, което наруши изискването за конфидециалност по чл.52
се налага глоба от 1000 до 2500 лв.” Нали не си представяте, че можем да тръгнем да
разгласяваме. Отделно, в решението за откриване на концесията изрично е
предвидено – Права и задължения на концедента. Ние имаме право да придобием
след изтичане срока на договора или при неговото преждевременно прекратяване
правото на собственост върху постройките и другите трайно прикрепени към земята
дълготрайни активи и инженерната инфраструктура. Това е Ваше решение от юли
2016 г. Относно празните дискове. Има едно решение №38 от 20.01. 2015 год. на
Комисия за защита на конкуренцията. То гласи: „Липсата на електронен носител,
чиято функция е дублиране на представяне на хартия, подписани и подпечатани
документи, съдържащи техническо предложение не съставлява част от изискването
по техническа спецификация.” Така че гледа се хартиеният носител. Има ли подпис
и печат на управителя на фирмата се приема за вярно. Съгласно предложенията.
Предложението трябва да има формата и съдържанието, предвидени в настоящата
документация или приложение 6, което също е утвърдено от ОбС и да отговаря на
предвидените в чл.42 от Правилинка за прилагане на закона за концесиите. Ето го и
приложение 6, което гласи: ”т.2 Инвестиционната програма за срока на концесията е
разпределение на инвестиците по размер, вид, параметри по години и обосновка”.
Преценката на комисията е, че едната фирма не е представила изискуемото
приложение 6, затова е отстранена. Другата фирма го има.
Да се върнем отново на чл.52. Вие, като общински съветник, на девети или
десети февруари сте си получили материалите, веднага можеше да изискате достъп
до обществена информация и да се запознаете. Комисията няма право, пак казвам,
да изнася информация.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, много добре прочетохте чл.52. Информацията, посочена в
декларацията по ал.1 запазва конфиденциалността си и след сключването на
концесионния договор или до неговото прекратяване за срок, определен от
концесионера. Комисията и превлечените консултанти са длъжни да не разгласяват.
Какво казвам – този член визира комисията и привлечените консултанти. Не
собствениците. Не собствениците. Това няма нищо общо със собствениците. Редно е
собственикът да знае кандидат-концесионера какво ще прави? Аз, когато отдавам
моя имот и назнача комисия да реши кой най-добри показатели и финансови
параметри предоставя, искате да кажете, че комисията няма да ми позволи да се
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запозная с икономическата обосновка на кандидатите ли? Имотът, след като е мой, в
случая наш, е редно ние, като собственици да знаем. Този член визира комисията и
привлечените консултанти по време на разглеждане на документите. Самите
собственици т.е. ОбС е редно да са запознати. Относно решението, при обявяване на
процедурата, доколкото съм запознат има поставени критерии. Показателите, по
които. Заложено ли е там да бъдат предоставени на електронен носител въпросните
документи? Заложено е. Предоставени ли са? Не са предоставени. Т.е. предоставени
са два празни диска. Това автоматично води до нередовност на документите. И още
други въпроси бяха, но не мога да отговоря на всичките. Благодаря.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Само искам да допълня нещо. Всички тези документи за класирането са
съгласувани с четири ведомства - ДАНС, Областна управа, МВР и МО. На тях са
предоставени в същия вид със заличените данни. И никой не ги е изисквал. Никой
от министерствата не ги е изисквал. Ако може да дадете думата и на юриста, който
беше в комисията.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре, ще дам думата, но г-н Николов иска да се изкаже и ще дам думата и
на юриста.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Наистина, този казус по отношение, доколко имаме право да получим тази
информация, е важен. Той наистина е важен по отношение на това как да гласуваме.
Защото, ако едно юридическо лице има чисти и ясни намерения с това, което е
декларирал в заявлението си, мисля, че по-нормално би било да убеди общинските
съветници в положителните качества на тази сделка, която би била сключена с тях.
В тази връзка ме вълнува и друг въпрос, относно инвестицията. Колегата намекна,
че няма как нормален човек в последните три години да направи такава голяма
инвестиция, която е напрактика повече от една трета от цялата инвестиция в
последните три години. Той няма никакви гаранции, че след тези три години той ще
продължи да стопанисва този обект, но той ще налее над половин милион. Това
просто е смешно. Да бяха го направили малко по-качествено поне това.
Другото, което ме вълнува в случая е, че това е инвестицята. Инвестицията е в
размер на милион и осемстотин хиляди лева. Изключително голяма инвестиция за
такъв обект. Казвам, изключително голяма. Там няма да има „Дисниленд”. Няма да
има молове и т.н. Това е изключително голяма инвестиция. В тази връзка, след като
има такава инвестиция евентуално, ако това бъде потвърдено или при сключване на
договор, аз питам: Общинска администрация в концесионния си договор, каква
гаранция е предвидила за тези милион и осемстотин хиляди лева наистина да се
случат? Чета за една гаранция, която е в размер на 50% от годишната такса т.е. от
порядъка на осем хиляди лева.Такова нещо в света няма. Защото живеем във време,
в което инвестициите се доказват на хартия. Стойността им. Всички го знаем. В тази
връзка питам, например има ли предвидено в проектодоговора в концесионния
договор гаранция за тези милон и осемстотин хиляди лева? Например, съвсем грубо,
банкова гаранция от 10% върху стойността. Нещо от този род и при неизпълнение
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на клаузите по този договор и със сроковете, които ние няма как да видим,
естествено, защото не ги знаем, тази сума да бъде задържана в полза на собственика.
Принципно говоря. Говоря за гаранция, която е наистина банкова гаранция
например 10% на милион и осемстотин хиляди – сто и осемдесет хиляди лева да
стоят по дадена сметка и дадена банка да ги гарантира, ако договорът не бъде
спазен, клаузите по този договор не се спазват и не са направени съответните
инвестиции. Това е нещо, което наистина гарантира нещата. Просто питам – Има ли
нещо предвидено от този род? Благодаря Ви за вниманието.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов.-зам.-кмет на община Провадия
„Само да кажа, че всички концесионери, които държат язовири на територията
на община Провадия, всяка година до 31 март представят доклади за
инвестиционната си програма, какво са изпълнили. И в този договор ще залегне.
Има го и в решението в срок до 31 март. А що се касае за банкова гаранция на база
инвестиция, нямаме право да им го искаме. Няма как да стане. Всяка година се
назначава комисия, която прави оглед, дали са изпълнили заложените
инвестиционни намерения. Това е записано.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Илиева, заповядайте.”
Изказване на Росица Илиева-старши юрисконсулт в община Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Има нужда да направя няколко уточнения. Във връзка с незаписаните дискове
по отношение на особеното мнение на г-н Янков. Законът изисква, понякога, да се
прилагат такива дискове със записана информация, което се прави с оглед
улесняване на комисията във връзка с обема на самата процедура, документацията и
т.н. Тук, даже не е уточнено дали информацията трябва да бъде на PDF формат или
Word формат. В конкретният случай, законовото изискване, е изпълнено, защото
участникът е приложил дискове. Към отваряне на офертите комисията е
констатирала това. Изпълнила е законовото си задължение да подпише опаковките
на дисковете, но не ги е отворила, тъй като е разгледала оригиналните документи.
Както каза, г-н Анатоли Атанасов, всички документи, които са на електронен
носител, те не представляват по силата на закона официални документи. По
отношение на заличаването на десетте страници, пак допълвам, всеки член в тази
комисия, тъй като разбира от определени неща и е компетентен в определена насока,
най-важното за нас беше спазването на законосъобразността на процедурата. Няма
как ние да заобиколим този чл.52 и приложената декларация за конфиденциалност
от участника.
Набелязала съм си няколко неща. Говорихте, относно инвестициите за 1/3 в
последните три години от концесионния договор. По отношение, обаче на другия
участник в табличен вид са представени инвестиции равни на брой, доколкото мога
да цитирам, от протоколите е видно, в която той инвестира в последната година
същия размер на инвестиции, които би инвестирал първа, втора, трета, пета и т.н.
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Аз считам, че такава инвестиция точно в последната година от концесионния
договор би била още по-неуместна. Някакви други въпроси, ако имате?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Илиева, бяхте достатъчно изчерпателна. Г-н Николов, иска да вземе
думата.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Уважаема г-жо Илиева,
Аз не коментирам как е проведен търга и дали правилно комисията е взела
решението по този търг. Това не коментирам. Коментирам това, което ми е
направило впечатление за демонстрираните намерения на инвеститора. По
отношение на това, че всяка година се прави отчет. Да, прави се отчет, но това не
гарантира на наемодателя, че тези инвестиции ще бъдат направени в определения
размер. Ние в момента не знаем. Ето, сега чуваме, че другата фирма иска да
инвестира в последната година цялата инвестиция. Аз не го споря това нещо.
Коментирам за ситуацията на база, на която бихме взели решение. Затова
коментирам по този въпрос. Има ли общината право да направи такова искане, като
обезпечение от страна на банка с парична сума. Мисля, че в случая изместваме
малко темата. Темата е една. Ние трябва да вземем едно решение. То трябва да бъде
на база информацията, която ние получаваме. Ние в момента и персонално аз, не
съм убеден, че изразените намерения ще бъдат изпълнени и наистина са сериозни.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Само нещо искам да допълня. Чувствам един аналог, който бе се случил по
отношение на тази сделка и по отношение на Баните. Да не стане така, после
общината да се чуди дали да прекрати инвестиционния договор или не, предвид на
парите, които би платила.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Не случайно, процедурата тече от миналата година. Повече от половин
година. Процедурата, условията за участие, всичко се съгласува с МВР, МО, ДАНС
и Областна управа. Проектът за решение, който Ви е предложен, ако не беше
получил положителни указания, да го кажа, положително решение от тези
гореизброените министерства и агенции, не би бил на Вашето внимание. Нямаше да
бъде проект за решение. Искам да Ви кажа, че те много подробно и много ясно са
гледали документацията - първоначалната и проекта за решение, включително до
запетайките са ни връщани, не знам колко пъти. Комисията, като такава всеки член
има право по закона. Комисията взема решение. Решението, аз, като кмет на
общината съм го изпратил на тези министерства и агенции и съм получил тяхното
съгласуване, съответно съм го сложил и на Вашето внимание. Сега това, което
коментирате, в рамките на близо десет месеца по Закона за достъп до обществената
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информация, всеки от Вас можеше да го има. Това, което г-н Николов каза. Ние не
можем да изискаме банкова гаранция за инвестиции. На този язовир договорът му е
прекратен с предния наемател точно за неизпълнение на задълженията му.
Общината, констатира ли неизпълнение на задълженията, прекратява договора.
Ежегодно докладът за неизпълнение на инвестиционната програма и съответно
платената или неплатената концесионна такса е основание на концедента, който е
общината да прекрати договора. Аз не виждам аналогия как можем да направим с
Минерални бани, защото те бяха по Закона за приватизация и 2009 год., когато аз
бях общински съветник, имаше възможност да се търси някаква отговорност от
дружеството, което закупи Баните, тя беше пропусната. Но тук отлагането на
взимането на решение или невзимането ще доведе до едни ангажименти на
общината, които не са леки по изпълнение на указанията и задълженията ни за всеки
язовир. Ще загубим съответната концесионна такса и не се знае какво ще се случи
по-нататък. Аз също не познавам фирмите и не ги знам колко са сериозни, но или
ще платят, или няма да платят. Или ще започнат първата година с инвестиционната
програма, или няма да започнат. В тези случаи ние имаме правата да прекратим
договора. Сега, чисто хипотетично не знам какво би се случило. Дали няма да бъдем
съдени от спечелилата фирма за пропуснати ползи, ако отхвърлим решението, което
е минало, забележете, на съгласуване от МВР, МО, ДАНС и Областен управител.
Рискът е от няколко аспекта. Има възможност да се даде язовира на концесия,
фирмата да е сериозна и да изпълни инвестициите. Има възможнаст да се даде
язовира на концесия, фирмата да не е сериозна, да се опита да излови рибата, да
източи водата и да изчезне без да плати. Да, такъв риск има. Има възможност да не
се гледа решението, ако прецените и да се запознаете с протоколите по Закона за
достъп до обществена информация всеки от Вас ще пусне заявление и ще си получи
информацията, и ще носи отговорност, ако я разгласи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми дами и господа кметове,
Четири министерства се споменаха, които е трябвало да защитят не само
нашия интерес, а и пак нашия, като част от цялата държава. Разгледали го,
разгледали го и накрая решили, че в последните три години от един
двадесетгодишен период на някой му се позволява да направи инвестиции. Г-н
Илиев, много добре го обясни. Взех думата само за да кажа на тази държава ли
трябва да вярваме, която ни защитава по този начин. Накрая ще ни изкарат виновни,
че не сме гласували „за”, когато те, по моята проста сметчица, явно са заобиколили
нашия интерес и са го направили в интерес на някой друг.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания? Г-н Илиев. Реплика на репликата.
Заповядайте, г-н Илиев.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Не искам да ме разбирате погрешно. За мен няма значение дали е тази,
другата, трета, пета фирма. Важното в случая е да е законно. Цялата процедура да е
протекла законно и нашето решение да е на база на законни решения. На база на
информация. Пак казвам, на база на информация. В момента се опитват да ми
обяснят, че член, който задължава членовете на комисията и консултантите да не
разпространяват информация-това важи и за нас общинските съветници,
собствениците. Не съм съгласен. Не съм съгласен и мога да споря. Казват,
юрисконсултът преди малко спомена, че закона по някой път, мисля, че така беше,
изисквал да се предоставя и да не се предоставя. Няма такова нещо. Някой път
изисквал, някой път не изисквал. След като са заложени критерии, трябва да се
изпълняват. Има ли нередовност - прекратява се. Назначава се нов конкурс, търг и
т.н. Откъде знаете, че ако в момента се отложи процедурата и се насрочи, че няма да
дойдат други фирми, които ще вдигнат цената на концесията? Откъде, от 16 300 лв.,
по спомен, мисля, че беше, може да стигне и 20 000 лв., откъде знаете? В момента
казвам и винаги съм го казвал - върховенство на закона. Има ли върховенство на
закона всичко върви. Няма ли нищо не върви. В случая, какво искаме? Елементарно
да се спазва процедурата. Всичко да е по законен ред. Никакъв проблем. Защо да не
гласувам? Но в момента, първо, нямаме информация и като се сдобием с нея по
неофициален път, казвам неофициален път, защото е от страницата на община
Провадия. За мен официалният път е звеното да ми предостави информацията.
Приключвам. Ще направя едно предложение. Да го отложим или назначаване на
нова процедура. Добре, благодаря, няма да правя предложение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Само една реплика на г-н Илиев. Процедурата е преминала през всички тези
министерства и е гледана за законосъобразност. Тя е законна. Прекратяваме. Ще
тръгнем нова процедура да правим и ще отнеме половин или една година. Отделен
въпрос. През тази година общината трябва да назначи хора и да се грижи за язовира.
Но фирмата, която е спечелила, как смятате, че ще реагира?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Тунчев, заповядате.”
Изказване на Димитър Тунчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги и гости в тази зала,
Имам две предложения. Едното, да дадем думата на г-н Янко Янков, защото за
втори път му се цитира името и във връзка с минералните бани, че е дал някаква
консултация или нещо друго. Да чуем думата на г-н Янко Янков. Съобразно
мнението му и на законността, щом е член на комисията.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Тунчев, другото предложение.”
Изказване на Димитър Тунчев
„Да прекъснем споровете и да гласуваме.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на г-н Тунчев да бъде дадена думата
на г-н Янко Янков, който е изразил особено мнение. Който е съгласен, моля да
гласува. Гласуване: „за”-11, „против”-1 , възд.се” -8 Приема се.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Янков.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация” в община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Дами и господа, общински съветници,
Само искам да кажа, че не разбрах какъв коментар или съвет съм дал по
отношение на Минерални бани. Там нямам касателство. На комисията беше
цитирано моето име във връзка с това, че съм присъствал на представяне на
програмата, която може да финансира ползването на минералните извори.
По отношение на докладната за концесията, считам, че доста обстойно съм
изразил становището си. Това е мое мнение и мое право, като член от комисията.
Съжалявам само, че понеже се чу коментар, че съм гласувал „за”. Да, пише го, но не
може човек, който гласува „за” в същото време да подпише целият протокол „с
особено мнение”. Ето, сега правя уточнение на гласуването.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да не влизаме в диалог. Нека г-н Янков да се изкаже.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация” в община Провадия
„Моето гласуване в протокол №3 е различно. По отношение на информацията,
която съм изложил в становището си, законодателят е посочил какво трябва да има .
Процедурата, да, тя е съгласувана с всички инстанции, с които трябва да бъде
съгласувана, преди обявяването й. Специално за дисковете говоря, има изискване да
бъдат поставени. Цитиран е законът в кои части точно в становището, което съм
предоставил към особеното мнение. По отношение на инвестицията аз съм
скептично настроен. Възможно е да се случи, но това е, пак казвам, мое мнение,
произхождащо от правото ми да бъда член на тази комисия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Янков. Г-н Атанасов.”
Изказване на Анатои Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Ако приемете решението, фирмата, която е отстранена или в хипотеза второ
място, трето при повече. Тя има право да обжалва решението.То си е по закон.”
Изказване на Галина Георгиева-юрист ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
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Налага се да бъдат направени няколко уточнения. На първо място, по
отношение на законосъобразността при представяне на документите. Всички
цитираха чл.52. Пропуснахме чл.58, ал.2 от Закона за концесиите, от който се
посочва, че концедентът т.е. ОбС приема решението си въз основа на конкретни
документи доклада и протокола на комисията. Нищо друго. Всичко станало е въпрос
на лична преценка и нужда всеки общински съветник да си събере каквито иска
документи и откъдето иска. По отношение на заличаването и тази декларация. Аз
съм категорична, че след като няма предвидено изрично изключение, че
концедентът може да се запознае с тази документация, то той попада в общата
хипотеза за недостъпност. По отношение на възможностите, тези възможности са
посочени в същата алинея втора на чл.58 да приемете решението за определяне на
концесионер или, ако сте намерили някои недостатъци, те да бъдат отстранени.
Прекратяването на процедурата за концесия може да бъде допуснато единствено
при констатирането на законови нарушения каквито в случая няма. Естествено е, че
всеки, който е недоволен, а това би бил участникът, който е предложен да бъде
определен за концесионер ще обжалва едно такова решение. Да, има възможност да
обжалва и да търси обезщетение за вредите, които са му причинени в резултат на
това, че неоснователно е била прекратена процедурата. Не, може да гласувате и
„против”, ако сте открили някакво си законово нарушение на процедурата, каквото в
случая няма. Нищо конкретно не беше посочено, като нарушение на законната
процедура и не е установено. Аз затова започнах с това, липсата на информация,
това е Ваше желание да разберете повече отколкото закона изисква. По отношение
на законосъобразността и върховенството на закона, напълно е спазена
разпоредбата. Представени са и доклада, представено е предложението, както и
доклада на комисията. Нищо друго законът не изисква да бъде представено на вас, в
качеството си на концедент. По чл.52 задължително се заличава информацията,
затова сме категорични. И в договора също. През цялото време на изпълнение на
тази процедура информацията не може да бъде разпространявана. Защото
напрактика означава, че ако на Вас Ви е достъпна, в смисъл на концедента е
достъпна инфорация, която не следва да бъде разгласена и за Вас изрично не е
предвидена забрана за разгласяване, Вие може да я направите достояние на всяко
трето лице.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има предложение за прекратяване на дебатите. Който е съгласен с
предложението за прекратяване на дебатите, моля да гласува.
Гласуване: „за” -20 , „против” - 0, „възд.се” - 0, кворум: 20. Приема се.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: На основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 58, ал.2, т.1, чл. 59, ал.1 и ал.4 от Закона за
концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за концесиите,
Решение №10-191 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Провадия за откриване на
процедура за отдаване на концесия на обект публична общинска собственост,
поземлен имот №000150 с ЕКАТТЕ 04457, с площ от 182.880 дка в землището на
с.Блъсково, община Провадия, и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актуван с
Акт за публична общинска собственост №500/ кад. от 23.10.2000 година, протоколи
№1 от 17.10.2016, №2 от 26.10.2016 и №3 от 25.11.2016 година по чл.48, ал.2 от
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Закона за концесиите на комисията, назначена със заповед № 2195 от 28.07.2016
година на кмета на Община Провадия и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за
концесиите на Кмета на Община Провадия:
І.Определя „ВИ ЕН ДЖИ ПАУЪР” ЕООД, ЕИК 201670564, със седалище и
адрес на управление в с.Просечен, общ.Суворово, обл.Варна, УПИ ХІІ-76, кв.11,
представлявано от Георги Костадинов, за концесионер на обект публична общинска
собственост, поземлен имот №000150 с ЕКАТТЕ 04457, с площ от 182.880 дка в
землището на с.Блъсково, община Провадия, и начин на трайно ползване
„ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична общинска собственост №500/ кад. от
23.10.2000 година.
ІІ.В съответствие с резултатите от проведената процедура и решението за
откриване процедурата за предоставяне на концесия условията, правата и
задълженията на страните се конкретизират, както следва:
1.Управление, поддържане и експлоатация със средства, осигурени от
концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, недвижим поземлен имот №
000150 с ЕКАТТЕ 04457, площ от 182.880 дка в землището на с. Блъсково, община
Провадия, и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична
общинска собственост №500/23.10.2000 г., срещу правото на концесионера да
експлоатира обекта на концесия, предлагайки възможност за активен отдих и спорт
на гражданите и гостите на община Провадия.
2.Допълнителен предмет на концесията:
- извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
- извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
- извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
- постоянно наблюдение на язовирната стена;
- запазване на фауната и флората в района на язовира;
-задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
-извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения
3.Други стопански дейности - извършване на други разрешени от закона
стопански дейности, свързани с основната дейност - развлекателни и атракционни
дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
-напояване;
-организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
-спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
4.Цена на концесията 16 200,00 лв. Концесионната вноска се превежда по
банков път по сметката на Община Провадия или се заплаща в брой в касата на
Общината.
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Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за
предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор
и се издължава:
За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен
срок от сключване на договора ;
За всяка следваща година от срока на концесията - до 30-ти юни на
съответната година.
Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок
след края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който
ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на
Националния статистически институт през изминалия период.
5.Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава
да направи в обекта на концесията 1 803 410,00 лева. Разпределението на средствата
по график за изпълнение на видовете дейности са посочени от участника в
Инвестиционно предложение, който представлява неразделна част от концесионния
договор.
6.Определя концесионерът да разкрие 22 работни места.
7.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор - За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на
годишното концесионно възнаграждение дължимото от концесионера плащане се
прихваща от Концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът
дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок.
8.Срок на концесията - 20 години.
9.Концесионерът е длъжен да изпълнява изцяло всички задължения на
Концедента и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредбата за условията и реда
за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и
на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /Обн.
ДВ бр.80 от 14 окт.2016 г./ и в други действащи в тази област нормативни актове.
ІІІ.Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в
съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
ІV.Определя Кмета на Община Провадия като орган, който да сключи договор
и да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнение на договора, с изключение на тези по прекратяването му и като орган,
който организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
V.Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото
решение, Решение №10-191 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Провадия за
откриване на процедура за предоставяне на концесия и предложената от „Ви ен Джи
Пауър” ЕООД оферта за участие в откритата процедура.
VІ.Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след
представяне на предвидената гаранция, необходимите документи съгласно Закона за
концесиите и при условията, определени в него.
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VІІ.Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност,
пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от уведомяване на
заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
Гласуването е поименно.
Резултати от поименното гласуване:
Кворум:20
„за” -9
„против” -5
„възд.се”-6
Проектът за решение не се приема.
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 323
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 58, ал.2, т.1, чл. 59, ал.1 и ал.4 от
Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за
концесиите, Решение №10-191 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Провадия за
откриване на процедура за отдаване на концесия на обект публична общинска
собственост, поземлен имот №000150 с ЕКАТТЕ 04457, с площ от 182.880 дка в
землището на с.Блъсково, община Провадия, и начин на трайно ползване
„ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична общинска собственост №500/ кад. от
23.10.2000 година, протоколи №1 от 17.10.2016, №2 от 26.10.2016 и №3 от
25.11.2016 година по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисията, назначена
със заповед № 2195 от 28.07.2016 година на кмета на Община Провадия и доклад по
чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на Кмета на Община Провадия:
Не приема проект за решение със следното съдържание:
І.Определя „ВИ ЕН ДЖИ ПАУЪР” ЕООД, ЕИК 201670564, със седалище и
адрес на управление в с.Просечен, общ.Суворово, обл.Варна, УПИ ХІІ-76, кв.11,
представлявано от Георги Костадинов, за концесионер на обект публична общинска
собственост, поземлен имот №000150 с ЕКАТТЕ 04457, с площ от 182.880 дка в
землището на с.Блъсково, община Провадия, и начин на трайно ползване
„ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична общинска собственост №500/ кад. от
23.10.2000 година.
ІІ.В съответствие с резултатите от проведената процедура и решението за
откриване процедурата за предоставяне на концесия условията, правата и
задълженията на страните се конкретизират, както следва:
1.Управление, поддържане и експлоатация със средства, осигурени от
концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, недвижим поземлен имот №
000150 с ЕКАТТЕ 04457, площ от 182.880 дка в землището на с. Блъсково, община
Провадия, и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична
общинска собственост №500/23.10.2000 г., срещу правото на концесионера да
експлоатира обекта на концесия, предлагайки възможност за активен отдих и спорт
на гражданите и гостите на община Провадия.
2.Допълнителен предмет на концесията:
- извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
- извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
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- извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
- постоянно наблюдение на язовирната стена;
- запазване на фауната и флората в района на язовира;
-задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
-извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения
3.Други стопански дейности - извършване на други разрешени от закона
стопански дейности, свързани с основната дейност - развлекателни и атракционни
дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
-напояване;
-организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
-спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
4.Цена на концесията 16 200,00 лв. Концесионната вноска се превежда по
банков път по сметката на Община Провадия или се заплаща в брой в касата на
Общината.
Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за
предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор
и се издължава:
За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен
срок от сключване на договора ;
За всяка следваща година от срока на концесията - до 30-ти юни на
съответната година.
Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок
след края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който
ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на
Националния статистически институт през изминалия период.
5.Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава
да направи в обекта на концесията 1 803 410,00 лева. Разпределението на средствата
по график за изпълнение на видовете дейности са посочени от участника в
Инвестиционно предложение, който представлява неразделна част от концесионния
договор.
6.Определя концесионерът да разкрие 22 работни места.
7.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор - За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в
касата на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в
размер на 50 % от годишната концесионна вноска, която му се връща след
изтичането на договора. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на
годишното концесионно възнаграждение дължимото от концесионера плащане се
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прихваща от Концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът
дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок.
8.Срок на концесията - 20 години.
9.Концесионерът е длъжен да изпълнява изцяло всички задължения на
Концедента и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредбата за условията и реда
за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и
на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /Обн.
ДВ бр.80 от 14 окт.2016 г./ и в други действащи в тази област нормативни актове.
ІІІ.Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в
съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
ІV.Определя Кмета на Община Провадия като орган, който да сключи договор
и да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнение на договора, с изключение на тези по прекратяването му и като орган,
който организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
V.Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото
решение, Решение №10-191 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Провадия за
откриване на процедура за предоставяне на концесия и предложената от „Ви ен Джи
Пауър” ЕООД оферта за участие в откритата процедура.
VІ.Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след
представяне на предвидената гаранция, необходимите документи съгласно Закона за
концесиите и при условията, определени в него.
VІІ.Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност,
пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от уведомяване на
заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.”
Обяснение на отрицателен вот от Ивайло Илиев
„Обяснение на отрицателен вот, кратко. Гласувах „против”. Не, защото
процедурата е объркана, неразбории с документи и т.н. Гласувах „против”, че за
мен, казвам, за пореден път, целенасочено не се дава информация на общинските
съветници. Т.е. прикрива се. Юристите много добре цитираха Закона за концесиите,
където решението се взима на база на прококола и доклада. Оказва се, че
протоколът е заличен с десет листа, които са най-важната информация в цялата
процедура. Доколкото си спомням, другият участник е нямал такава декларация за
конфиденциалност – Защо в протоколите липсва финансово-икономическата му
обосновка? Ето и заради това гласувах „против”.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Обяснение на отрицателен вот от Диан Николов
„Обяснявам отрицателния си вот. Аз, като цяло съм „за” даване на този язовир
на концесия, но предвид на двадесетгодишен срок, който е изключително голям и
поради липсата на гаранции по отношение на инвестиционната програма. Защото,
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ако нямаше този двадесетгодишен срок, ако нямаше и тази голяма инвестиция и
тази цена беше на концесията, мисля, че всички щяхме да гласуваме „за” и да си
минат нещата. Благодаря.”
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Общински съветници искат почивка. Искате ли да дадем почивка? Добре.”
Кворум:18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
з/№932-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Не.Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства в
залата.
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за”-19
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 324
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Назмие Ахмедова Назифова, с адрес: гр. Провадия, ул. „Желез
Йорданов” №81 се отпуска парична помощ, в размер на 250,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Пламена Иванова Веселинова, с адрес: гр. Провадия, ул. „Юрий
Венелин” №6 се отпуска парична помощ, в размер на 400,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Любомир Христов Христов, с адрес: гр. Провадия, ул. „Георги
Кирков” №7 се отпуска парична помощ, в размер на 50,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Веска Димитрова Колева, с адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав”
№11 се отпуска парична помощ, в размер на 500,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014 г. на следните лица:
2.1.На лицето Пламен Тодоров Пилафтиев, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”,
бл.14, вх.А, ет.1 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент.
2.2.На лицето Любомир Христов Христов, с адрес: гр. Провадия, ул. „Георги
Кирков” №7, Заявление №889/23.01.2017 г. не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - Заявлението да се отнесе по компетентност към
Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
и/№933-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Кворум:18 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 325
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов, чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева с адрес: гр.Провадия, ул.”Цар
Освободител” №132 в размер на 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.
2.Средствата за финансово подпомагане по т.1 да се осигурят от бюджета на
община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация и изпълнение на настоящото решение.
Кворум:17 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства в
залата.
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й/№940-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на решение №16-286/25.01.2017 г. за приемане на бюджета на
община Провадия за 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-жа Полизанова. Допълнение от г-жа
Полизанова-зам.-кмет на община Провадия.”
Кворум:16 Общинският съветник Диан Парушев Николов не присъства в
залата.
Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Ще направя две допълнения към тази докладна. Първото, поради допусната
техническа грешка в списъка на лицата и длъжностите, които имат право на
транспортни разходи във функция „Образование” по бюджета на община Провадия
за 2017 год. на стр.4 от списъка на пътуващите учители от ОУ ”В.Левски”
с.Бозвелийско се заличава вписаната под №15 Снежанка Стоянова Тодорова, тъй
като по длъжност не спада към педагогическия и в списъка на лицата и
длъжностите, които имат право на транспортни разходи във функция „Образование”
по бюджета на община Провадия за 2017 год. се добавя под №3 Румяна Ганчева
Михалева, учител в ДГ, трудов договор №121-02/10.09.2012 г. по направление
Провадия-Градинарово и обратно, вид транспорт ведомствен/обществен.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:18 Общинските съветници Наталина Младенова Златева и Хюлия
Ахмедова Мустафова присъстват в залата.
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за”-17
„против”-0
„възд.се”-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 326
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 от
16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на
разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Общински съвет Провадия изменя
т.8.1. от решение №16-286/25.01.2017 г. в следния смисъл:
1.За педагогическия персонал във функция „Образование” при условията и
по ред, определен в Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за
възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на
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педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и
училищното образование на министъра на образованието и науката, съгласно
Приложение №8а, неразделна част от настоящото решение.
2.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК.
к/№946-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№440 от 14.02.2017 г. на кмета на община Провадия, относно приемане на
тригодишна бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2018-2020 г. в
частта на местните дейности
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №17 – 327
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с
разпоредбите на РМС №37 от 19 февруари 2017 г. за бюджетната процедура за 2018
г. и писмо БЮ-1 от 08 февруари 2017 г. на Министерство на финансите, Общински
съвет Провадия:
1.Одобрява бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Провадия, съгласно
Приложение № 8 към БЮ-1 от 10 февруари 2017 г. на Министерство на финансите;
2.Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите
предприятия за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите към 31 декември на
съответната година на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД, съгласно
Приложение №10а към БЮ-1 от 10 февруари 2017 г. на Министерство на
финансите.
Тринадесета точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за изказвания и питания на общински съветници. Г-жо
Петрова, заповядайте.”
Изказване на Блага Петрова
„Искам да поставя два въпроса. Единият, от които съм го поставяла преди
няколко години: Възможно ли е в нашият град да се организира еднопосочно
движение на моторните превозни средства? Визирам ул.”Дунав” на пазара, която е
и тук около „Глобул” – ул.”Димитър Грънчаров”, защото е изключително
натоварено. И други улици в карето, ако има възможност и на други места в града.
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Улиците са тесни, когато движението е в двете посоки има много спрели коли и
пешеходци. Запозната съм, тук, в района на площада пред Автогарата, ул.”Димитър
Грънчаров”, през деня е нещо ужасно. Това е единият ми въпрос. Разбира се,
съгласувано с органите на реда. Визирам полицията.
Другият ми въпрос, който искам да поставя, е за двете нови неравности по
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” т. нар. легнали полицаи. Бяха направени, мисля,
есента. Искам да знам – Коя е фирмата, която е извършила тези дейности? Колко й е
платено и има ли някаква гаранция? Защото още със самото направяне, бяха в
безобразно състояние. Кога ще бъдат оправени, за да не си трошим колите? Това са
ми въпросите. Моля, Ви, отговорите да не бъдат като тези за табелите.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Калчева,
Ще отговоря още сега на втората част от въпроса. Дружеството извършило
асфалтирането по рамковото споразумение и направата на тези изкуствени
неравности е „Пътища и мостове” и вече им е изпратено, съгласно договора, искане
за отстраняване на проблемите в срока на гаранцията за тяхна сметка. На следващ
етап, ще Ви отговоря, точно колко е платено за тези две изкуствени неравности.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„В подкрепа на това, което казахте, г-жа Калчева. Ако не може да се
организира еднопосочно движение, по-скоро, аз мисля, че няма нужда да е
еднопосочно. Ако се поставят знаци, които да забраняват спирането, даже, или поне
паркирането на коли по „Дунав” ще се облекчи достатъчно движението. А това,
освен, че осигурява път през града, дава възможност по тази улица да се разположат
търговски обекти. Достатъчно странични улици има, в които да се паркира.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев,
От мястото си ще кажа, че точно това, което предлагате Вие не е
целесъобразно, тъй като няма достатъчно места за паркиране. Най-рационалното
решение е да бъде еднопосочно. Там има две платна и да могат да се паркират
колите. Това вече след съгласуване.
Други становища и изказвания? Няма. Преминаваме към четиринадесета
точка.”
Четиринадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Общинска адиминистрация щеше да прави презентация по два проекта:
„Повишаване енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия” и
43

„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна
безопасност и защита на населението - Провадия” след изказванията на граждани,
но като виждам няма. Така ли? Пропуснал съм го. Бяхме го съгласували с тях да
бъде в точка четиринадесет. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието
на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.05 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 №922
решение №17-316
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

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 №924-1
решение №17-318
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

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 №924-2
решение №17-319
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

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 №925
решение №17-320
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №929
решение №17-321
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №930
решение №17-322
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

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

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №931
решение №17-323
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №932
решение №17-324
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчев

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №933
решение №17-325
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

53

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №940
решение №17-326
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V

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

54

