П Р О Т О К О Л № 29
Днес, 25.01.2018 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. Блага Калчева Петрова
2. Димитър Тунчев Димитров
3. Елина Георгиева Димитрова
4. Иво Райчов Гочев
5. Йордан Иванов Михалев
6. Милена Иванова Драгнева
7. Капка Ангелова Радева
8. Кръстю Василев Кръстев
9. Наталина Младенова Златева
10. Стоян Добрев Гигов
11. Христо Драгомиров Гичев
12. Хюлия Ахмедова Мустафова
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е дванадесет общински съветници. В началото на
заседанието ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на община
Провадия на г-жа Блага Петрова и г-жа Хюлия Мустафова. Г-н Диан Парушев и г-н
Мустафа Али не присъстват. Ще ги връча, когато дойдат.
Откривам двадесет и деветото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№29 от 12.01.2018г.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2017г. /вх.№1535
2.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2017г. /вх.№1537
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2018г. /вх.№1538
4.Приемане бюджета на община Провадия за 2018г. /вх.№1540
5.Годишен отчет за 2017г. за изпълнение на Програма за управление през
мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия. /вх.№1539
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2017г. /вх.№1517
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2017г. /вх.№1534
8.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2017г. /вх.№1530
9.Приемане на Общински план за противодействие на тероризма. /вх.№1533
10.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№1453
11.Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия. /вх.№1485
12.Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия./ вх.№1498
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13.Приемане на План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2018г.
/вх.№1518
14.Докладни записки с вх.№1520, 1525, 1526, 1529, 1531, 1532, 1536.
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:19
Общинските съветници Хюсни Осман Адем, Антон Илков Янев, Георги
Атанасов Габровски, Димо Владимиров Димов, Диан Парушев Николов, Ивайло
Илиев Илиев и Дамян Ташев Неделчев присъстват на заседанието на ОбС Провадия
от 09.04 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов присъства в залата и ще му връча писмения отговор. Кворумът е
деветнадесет общински съветници. Предложения по дневния ред има ли? Няма.”
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2017г. /вх.№1535
2.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2017г. /вх.№1537
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2018г. /вх.№1538
4.Приемане бюджета на община Провадия за 2018г. /вх.№1540
5.Годишен отчет за 2017г. за изпълнение на Програма за управление през
мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия. /вх.№1539
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2017г. /вх.№1517
7.Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2017г. /вх.№1534
8.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2017г. /вх.№1530
9.Приемане на Общински план за противодействие на тероризма. /вх.№1533
10.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№1453
11.Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия. /вх.№1485
12.Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия./ вх.№1498
13.Приемане на План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2018г.
/вх.№1518
14.Докладни записки с вх.№1520, 1525, 1526, 1529, 1531, 1532, 1536.
15.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:20 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.06ч.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям също присъства вече в залата. Ще му връча писмения отговор.“
Първа точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
четвъртото тримесечие на 2017г.
а/№1535-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно извършени промени по бюджета на община Провадия през
четвъртото тримесечие на 2017г.
Кворум:19 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 506
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява промените по общинския бюджет за четвъртото тримесечие на
2017г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата.
Втора точка – Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане
с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2017г.
а/№1537-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за изпълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 507
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на кмета на община Провадия за изпълнение на програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Провадия
през 2017 г.
Трета точка – Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите
- общинска собственост в община Провадия през 2018г.
а/№1538-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Заповядайте, г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Добро утро, уважаеми колеги,
Уважаеми кметове,
Смятам, че управлението на общинската собственост трябва да има, мисля, че
е заложено, но малко по-активно да е, за основна цел привличането на инвестиции и
развитието на икономиката, защото, ако продължим по този път, както се движим,
градът все по-малко и по-малко ще произвежда собствена продукция и ще разчита
основно на държавно делегиран бюджет и въобще нещо, което не сме си го
изработили сами, а трябва да чакаме някой да ни го даде. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 508
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Провадия през 2018 г., съгласно приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в програмата.
Четвърта точка – Приемане бюджета на община Провадия за 2018г.
а/№1540-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане бюджета на община Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Заповядайте, г-н Филев.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Предложението на администрацията за бюджет на общината за 2018г. е в
размер на 19 077 246 лв. Това е общата бюджетна рамка. Приходите са прогнозирани
и предложени на база статистиката и достигнотото предходните години. По
отношение на разходната част сме се съобразили изцяло с предложенията на
граждани, на общински съветници, предложенията, постъпили на публичното
обсъждане на бюджета и докладните записки на кметовете на населени места. Няма
нищо, което да не сме включили от предложенията. По-характерните разходи, които
са заложени са за текущ ремонт на кметствата в с.Кривня, с.Златина, сградата на
Младежкия дом и други сгради. Общо за петдесет хиляди лева. Инвестиционни
разходи за кметствата в с.Бозвелийско, с.Комарево и пенсионерския клуб в с.Венчан
за петдесет хиляди лева. Те са в капиталовите разходи. Шестдесет хиляди лева за
социализацията на археологическия обект Провадия-Солницата. Деветдесет хиляди
лева за превантивни действия, свързани с укрепването на стълбища, подпорни стени
в нашия град. Двеста и четиридесет хиляди за болницата на общината. Двеста
хиляди лева са за текуща дейност и четиридесет хиляди лева за ремонти, като
разходите на тези четиридесет хиляди лева ще бъдат направени след предложение от
страна на ръководството на болницата.Четиридесет хиляди има предвидени за
санитарна резитба на дълготрайната растителност. Осемдесет и пет хиляди и
седемстотин лева за открити площадки за игра на деца в селата Венчан, Тутраканци,
Добрина и Манастир, и една в град Провадия. Близо триста и осемдесет хиляди лева
са предвидени за поддържане и ремонт на уличната мрежа. Това е същественото в
разходната част. В списъка на капиталовите разходи, освен споменатите, детски
площадки и кметства, има заложени двеста двадесет и пет хиляди лева за изграждане
на водопроводи по ул.“Скобелев“, ул.“Овеч“, ул.“Св.Обретенов“ и ул. “Хр.
Смирненски“. Двеста четиридесет и пет хиляди лева за отпочване строителството на
открития комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих на мястото
на бившето ПТУ. За пътища съответно описани в разходите. Продължава се
довършването на пътя Провадия-Добрина-Манастир с общо сто и тридесет хиляди
лева предложение. За Синдел-Царевци, граница общ.Аврен петдесет хиляди лева. За
пътя Комарево-Храброво, ІІІ-208 петдесет хиляди лева. За Градинарово-СнежинаМарково с общо шестдесет и пет хиляди лева плюс старите четиридесет и осем
хиляди лева, които следва да разплатим тази година.
В резултат на дебати на комисията по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности във връзка с постъпило предложение, информация от граждани и спортни
клубове, комисията на двадесет и трети януари се събра, провери информацията.
Установи се, че за състезателната 2016-2017г., отбор деца, родени 2002-2003г. на ФК
„Провадия“, се отказва от участие. В резултат на това, там са осемнадесет деца,
предлагам на стр.11 средствата на ФК „Провадия“ да бъдат намалени с две хиляди
лева и да станат 11 710 лв. Двете хиляди лева да бъдат отнесени към резерва за
спортните клубове, като разпределението, което ще бъде извършено септември или
по-нататък или през годината, на база сегашната или новоприетата наредба, ОбС ще
получи подробен отчет за предложението. Ако има някакви други въпроси, готови
сме да отговаряме.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За ФК „Провадия“ – 13 710 лв. да станат 11 710 лв.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„11 710 лв. и да не се увеличава на никой друг клуб, а само тези да се намалят.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Здравейте, колеги.
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, съветници,
В стремежа си да направим бюджета на община Провадия за 2018г.максимално
справедлив и ефективен нашата група направи консултации и предложи промени,
които в някаква степен бяха приети и отразени в бюджета, за което благодарим на
кмета и администрацията. Същевременно други недостатъци на бюджета останаха
непроменени, като например непрецизирането в списъка на капиталови разходи в
дейност номер 606 основен ремонт на тротоарни настилки град Провадия и основен
ремонт на тротоарни настилки в селата. За кои точно села и улици става въпрос?
Това прави работата на съветниците по-трудна и оставя възможности за
интерпретация за вбъдеще. От нашата група бихме искали да видим бюджет,
ориентиран повече към задържане на младите хора и семействата с малки деца в
нашия град. В съседните на нас общини, Девня и Вълчи дол, отмениха таксите за
детските градини. Защо и ние да не работим в тази посока, ако имаме възможност,
разбира се?
Тази година закрихме сметището за битови отпадъци и това веднага се отрази
на такса битови отпадъци, поради завишения разход за транспорт на отпадъците до
съоръжението в Езерово. От нашата група предлагаме, отново по пример на съседни
на нас общини, община Провадия да мисли в посока за закупуване на собствено
превозно средство за транспорт на битовите отпадъци, което ще понижи разходите
на общината и това ще се отрази благоприятно върху таксата, която плащат
гражданите.
Искам да задам два уточняващи въпроса по бюджета. Във функция
икономически дейности и услуги има предвидени 75 000 лв. за разходи, свързани с
разработването, кандидатстването и отчитането на проекти и програми. Да
прецизирате, за какво става дума? Външни фирми ли ще изпълняват дейността?
В приложение №6, разпределение на държавната и общинска субсидия между
читалищата на община Провадия има предвидена допълваща субсидия за ремонти на
НЧ „Алеко Константинов-1884г.“ гр.Провадия в размер на 70 000 лв. Моля, да
уточните, за какво са нужни тези средства, тъй като читалището има одобрен проект
за милион и е подписан договор за проектиране, строителство и авторски надзор по
проект за енергийна ефективност на културната инфраструктура.
Последно. Завършвам с една молба. От нашата група молим, капиталовия
разход от 40 000 лв. целеви средства и 10 000 лв. собствени средства, предвидени за
ремонт на отсечката Храброво-Комарево, която по наша информация е вече в доста
добро състояние, да бъдат пренасочени за основен ремонт на отсечката ХрабровоОвчага-Черковна, защото ситуацията там е зле, лоша. Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната? Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Не възнамерявах да взимам думата. Ще бъда много кратък. Първо, да поправя
колегата Димов. Недейте да молите. Вие предлагате. Не се молете.
По време на постоянните комисии се въздържах. Гласувах „въздържал се“.
Прегледах 2016, 2017 бюджета. Същото положение беше. През 2017г. въобще не
взех отношение. Въпреки това, че по приложенията, които са приложени се вижда,
че бюджетът се е увеличил спрямо предходната година с два милиона. Т.е. тези
деветнадесет милиона, които ще харчим през 2018г. са разписани в четири листа.
Бюджет-четири листа. Преди година го повтарях и сега пак го казвам – Това не е
бюджет. Защо гласувах на комисиите „въздържал се“ и сега? Мога да гласувам „за“
или „против“, когато имам документ, в случая бюджет, мога да се запозная подробно
с него, да преценя, да си направя изводи и да кажа: Да, съгласен съм. Гласувам „за“
или не, не ме устройва, гласувам „против“. В момента за мен няма проектобюджет за
2018г. Как да гласувам нещо, което го няма? „За“ или „против“. Затова се и
въздържам и днес също ще се въздържа. Колегата Димов спомена ремонт на
тротоари беше. Нали така? Елементарно поне, напишете на тази улица тротоара, в
това село тротоара. За какво говорим? Догодина очаквам два листа да напишете.
Двадесет милиона приходи, двадесет милиона разходи и готово. За мен е несериозно.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„По време на комисиите попитах: Каква е основната цел на бюджета? Кметът
обясни, че основната цел е финансова стабилност. Ивайло Илиев, като говори, че не
вижда, ако съм го разбрал правилно, добра разбивка – Какви пари? За какво точно
ще се дадат? Аз искам да обърна внимание на едно нещо, което би трябвало да е
особено важно за нас. Пак по думите на кмета, единственото нещо, което би могло
да е полезно за Провадия и да ни дърпа напред е туризмът. Предполагам, че знаете,
няма да вкарвам ирония, така както си мислех, но до с.Неофит Рилски се строи
обект, който е с туристическа цел и парите, които се влагат там, от няколко места
чувам, че са към петдесет милиона. Наскоро, лева или евро, петдесет милиона са си
петдесет милиона. Ние, много приятно ми стана, че заделяме в този бюджет
шестдесет хиляди лева за социализация на солницата. Това, което последно научих
във връзка с Неофит Рилски, обекта, че ще има реплики и на солната ни
цивилизация. Би трябвало, щом според твърдото убеждение на кмета, единствения
изход за Провадия е туризма, най-малкото да се сравняваме с околните около нас, за
да виждаме къде се намираме. Защото, ако онези отделят или по-скоро те получават
по програма и вярват, че това е частна инициатива, инвестиция и програма, все пак,
там на границата има едни петдесет милиона. Ние тук сме с шестдесет хиляди.
После, друго нещо искам да кажа. Едно от основните неща, които определят
икономиката на държава или на община, са транспортните връзки. Мисля, че ние
можем да разсъждаваме само в посока север-юг, накъде можем да заложим
разрастване, ако въобще е възможно или някакви стъпки, които да ни изведат по7

близо до по-сериозния транспортен коридор, какъвто, според мен е магистралата. В
бюджета не виждам такива. Ако смятаме, че е невъзможно и на комисиите го казах,
то остава да ни, каквото ни предложат и най-лошото да е, да се съгласяваме, но
мисля, че е редно както за общинската администрация, така и за нас, като ОбС, да
търсим варианти, които да ни бутат напред. А не да разчитаме само на финансова
стабилност, защото тя сама по себе си не произвежда кой знае какво. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания? Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Към д-р Неделчев искам да се обърна. Ето, това имах предвид, че няма
бюджет. По принцип бюджетът - това са намеренията на общината как ще харчи
парите. На никой не му е станало ясно - Как ще се харчат? Имаме едни справки,
приложения, няколко, в които реално с думички е написано, какво има в справките.
Ние не го виждаме от самите справки. Няма ги намеренията. Ето тези суми, които са
за Солницата. Редно беше да се разпише:Какво се възнамерява с тези средства да се
направи? Какво ще се постигне? Какво се планира? Това обяснявам, че това не е
бюджет. Имате стари бюджети, погледнете ги. Между осемдесет и сто страници са.
Не мога да се съглася-четири листа. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Ще започна отзад напред.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Г-н Неделчев,
За да се развиват нещата така, както трябва и да се влагат в определени насоки
средства първото и задължително е финансова стабилност. Когато една община няма
финансова стабилност, тя влиза в групата общини за финансово оздравяване. Тя не
може да харчи нищо освен да си плаща задълженията. Това е записано в Закона за
публичните финанси. По отношение на туризма, да, аз смятам, че е насока, в която
община Провадия трябва да се развива, но без да забравяме развитието на селското
стопанство, преработващата промишленост. На територията на общината вече има
малко предприятие, което прави консерви. Промишлеността. Ние имаме две
промишлени зони, общо сигурно са над хиляда декара, в Провадия-южна и северна.
На комисии, Вие, казахте за инвестиции на зелено и индустриални паркове. При
наличие на тези промишлени зони, които не са развити, трудно някой би дал
държавни средства за индустриален парк. Самият факт, че частично собствеността
на промишлените зони се променя и се появяват предприятия, които започват да
функционират, говори, че там трябва да вложим, в сега действащите ни промишлени
зони.
На г-н Ивайло Илиев. Г-н Илиев, не знам, каква бланка трябва да бъде
бюджетът. Ние работим на стандартната бланка от Министерството на финансите.
Там намеренията се описват с думи. В справките, специалисти, като Вас, могат да
разберат за какво става въпрос. И не е важен обемът, страниците на бюджета, а
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наистина да се видят насоките и там, където ще се харчат средствата. При
положение, че от тези деветнадесет милиона, единадесет са делегирани от държавата
дейности, те директно отиват към второстепенните разпоредители. Всеки от тях си
има бюджет. Едва ли очаквате да изискаме бюджетите на училищата и да ги сложим
тук. Наистина, свободните средства, с които общината разполага и може да прави
някакви политики са капиталовите разходи и средствата, насочени за някаква целева
дейност. Това в случая е Провадия-Солницата. Вярно е, че с малко пари тръгвамешестдесет хиляди лева, но ние, първо, трябва административно да оправим обекта и
скицата, и ПУП, предварителния, който Ви показах на комисии, да можем да го
стартираме. Трябва да сменим предназначението на три хиляди и шестстотин кв.м.
от тези близо десет. Три хиляди и шестстотин кв.м. предлагам на този етап, за да са
по-малко разходите. Да изградим паркинг и пункт за продажба на билети. В
момента, в който ние започнем физическо изпълнение Провадсол са обещали те да
започнат отвътре алеята. Ние трябва да преодолеем административната част.
По отношение на такса смет. Тук вече отивам на въпросите на г-н Димов.
Такса смет не е вдигана. Това, което ще ни е необходимо, близо половин милион за
заплащане на средствата за третиране на отпадъците в инсталацията за механично и
биологично третиране в Езерово е от резерва. Вие виждате наличните ни средства.
Бюджетът в този му смисъл нараства в сравнение с миналата година, защото и
наличностите се увеличават, и очакваме близо един милион отчисления да ни се
върнат от РИОСВ. Това съм го казвал нееднократно на комисии и на заседание на
ОбС. По отношение на тротоарите. Като мине есенно-зимния сезон и в града, и в
селата ще бъдат обследвани участъците. Вие ще получите подробна информация
улица по улица, участък по участък и населено място по населено място.
За пътя, съгласен съм. Да не ме обвинят в пристрастие прехвърлете средствата
към Храброво-Овчага, защото знаете, че за Комарево така и така се говори. Аз
казвам, че принципно съм съгласен. Идеята беше, пътят Храброво-Комарево ІІІ-208
да стане цялостно завършен. От моста до входа на населеното място има един много
тежък участък и от табелата вече след Комарево до ІІІ-208 също има развален
участък. Идеята беше да се завърши този път и следващата година, например да се
насочат средствата за, не само Храброво-Черковна, а и Овчага-Черковна, защото със
сто и тридесет хиляди лева, които залагаме сега за Манастир и Добрина, надяваме се
да сме приключили обекта, да можем да заложим там, но ако искате. Както
прецените.
По отношение на читалището в Провадия. Читалището направи докладна до
мен и до председателя. Тя можеше да Ви бъде раздадена, но ситуацията е следната.
Има дарение на стойност над сто и десет хиляди лева нови столове. Тези нови
столове, за да се монтират в зрителната зала трябва да се демонтират старите, да се
направи конструкция и да се монтират. За това са необходими по КСС седемдесет и
седем хиляди лева, но няма такава възможност, предлагаме 70 000 лв. Аз ще помоля
докладната на почивката да я раздадем, да я имате и да я видите. Тези средства не са
предвидени в проекта за енергийна ефективност. Проектът за енергийна ефективност
опакова сградата, за да не излиза топлина от нея, когато се разходва газ, ток и т.н.
Лятото да не влиза отвън горещина.Така, че няма дублиране на средства. В
ситуацията, когато има възможност да получим дарение около сто и десет хиляди
лева беше, по памет, ще е грехота ние да не инвестираме в общинската сграда. Тя не
е на читалището. Всички сгради на читалищата в общината са общински. На база и
на предложенията на съветниците ние сме заложили и ремонти на други сгради. Аз
не искам да влизам в спор с никой от Вас, нито да водя война. Тук са главният
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счетоводител, специалиста по бюджета, и на г-н Илиев и на други специалисти,
които са професионалисти в счетоводната дейност, ние ще им предоставим бланката,
която пращаме в Сметната палата, когато бъде приет и изготвен окончателния
бюджет на общината. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Аз ще взема също становище по отношение на бюджета за 2018г., като изразя
личното си мнение по отношение на този бюджет. Аналогично на миналогодишния
бюджет искам да кажа, че този бюджет, който се предлага е един стандартен
традиционен бюджет, който обезпечава текущите дейности, свързани с приходи и
разходи. Преди малко г-н Димов каза, че предложенията от страна, така да кажа, на
нашата опозиция, които сме направили по време на комисии, по време на
обсъждането на бюджета, са приети в по-голямата си степен. Ние го отчитаме това
нещо и поради тези причини няма да бъдем като кон с капаци и да гласуваме
„против“ само и само, защото сме в опозицията. По отношение, обаче на това, което
аз чувствам и мисля, че би следвало да се случва е с този бюджет да можем да
търсим път към привличане на инвестиции, създаване на работна среда, повишаване
на ефективността в здравеопазване и други дейности. Съгласен съм с г-н Илиев,
наистина, мисля, че съвсем малко усилие ще коства на общинска администрация да
направи малко по-подробна рекапитулация на отделните разходи. Съгласен съм
паралелно и с г-н Филев, че има неща, които като събития могат да възникнат и след
определен период, но винаги знаете, че е съвсем елементарно да направим промяна
на бюджета и да пренасочим съответни разходи, при необходимост, мисля, че това,
което г-н Илиев го каза трябва за бъдещия бюджет да бъде направено. Искам да
коментирам и това, което г-н Дамян Неделчев каза по отношение на туризма и едно
от основните пера за някакви приходи към община Провадия. Да, но нека да не
забравяме, че ние не разполагаме с такива дадености, които грубо ще го кажа-няма
как да докараме морето до Провадия. Там ще има един капацитет, но той не е
определящият за икономическото развитие на община Провадия. Затова казвам, че в
тази посока трябва да се мисли повече за развитието на другите икономически
дейности - селско стопанство, промишленост, защото те са определящи. Те създават
работните места основно. Не съм съгласен с това, което каза г-н Филев, че на база на
това, че имаме индустриални зони е трудно да се привлекат или да се търсят,
доколкото разбирам по някакви програми, финансиране за изграждане, например на
индустриален парк, да се обособят зони, места, които да са предвидени за
привличане на външни инвеститори. Какво имам предвид? Защо казвам това нещо?
Защото в крайна сметка по-голямата част, да не казвам на сто процента, всичко е
частно. Трудно някой може да влияе на частника и да му вменява да взима някакви
решения, за това, мисля, че тук пътя, за да бъдем по-коректни, пътят е да правим
максимално, да обезпечим с всякакъв род дейности развитието на частната
инициатива за развитието на тези частни предприятия, но паралелно с това
общината, като общинска администрация, трябва да търси своите резерви със
собствеността, с която разполага за привличане на такива инвеститори. Малко ще
вметна тук, защо не съм съгласен с г-н Филев, тъй като на няколко пъти
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коментираме промишлените зони. Аз Ви казвам, че все още осветление там няма.
Лятото не се почиства във вида, в който е. Общински съветници подават сигнали за
пръскане на боклуци и т.н. при положение, че има, предполагам, инспектори в тази
администрация, на които им се плаща за да ходят, да гледат какво се случва.
Несериозно е от наша страна да ставаме и да казваме - там има боклуци, оттатък
клоните на кв. „Север” висели и няма кой да ги отреже. Такива неща. Това са съвсем
малки неща, които, мисля, че има хора, които трябва да ги вършат тези неща.
Искам в заключение, само да кажа, защо, още веднъж, подкрепяме бюджета.
Защото, когато човек критикува нещо, не го харесва, той трябва да каже, както г-н
Илиев, каза - ще промените това и това. Ние от наша страна тук, като общински
съветници, също не сме били толкова дейни с някакви по-капитални предложения.
Аз се сещам за малко неща. Едното нещо е за парка, което г-н Неделчев иска да
развием за туризъм и т.н. Нека през тази година да има повече инициатива, като
предложения от страна на общинска администрация и от нас, уважаеми колеги.
Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Тук по предложението за прехвърляне на капиталовия разход от отсечката
Храброво-Комарево, просто, уточняващ въпрос: Ако подходът, ако е направен
единият подход към селото в смисъл от ІІІ-208 главният път към Комарево, ако има
там нещо да се довършва, да направим поне единият подход към селото, да е
довършен, да няма дупки и да е в добро състояние. Например Храброво-Комарево,
другият директният път, ако например и там остават някакви средства, тях да
прехвърлим към отсечката Храброво-Овчага-Черковна, за да можем да подобрим
състоянието по-бързо там. Това ми е предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания, питания?
Колеги, аз и г-н Михалев ходихме да погледнем тази отсечка, това са около
триста и петдесет метра, които трябва да се завършат. Отсечката е на влизане от
с.Храброво от моста вляво.”
Изказване на Димо Калушев-кмет на село Комарево, общ.Провадия
„Точно пътят от Храброво до моста в Комарево той е завършен. Направен е. От
пътя Провадия-Дългопол към село Комарево и миналата година направихме една
улица с нов асфалт и от края на тази улица до моста, тази отсечка, тя е малка, тя
трябва да се довърши. Иначе, пътят е готов. Направен е. Само да се довърши, за да
може да се свърже Провадия-Дългопол с Храброво.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Той е направен. От моста в селото Комарево.”
Изказване на Димо Калушев-кмет на село Комарево, общ.Провадия
„Тя е малко в селото и затова.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Тя минава покрай канала.”
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Изказване на Димо Калушев-кмет на село Комарево, общ.Провадия
„Минава покрай канала.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Малко повече яснота да внеса. Пътят Храброво-Комарево, четвъртокласният
път, който се води започва от третокласния път Храброво-Блъсково и завършва на
третокласния път Айтос-Провадия. През самото село Комарево има една отсечка,
която минава покрай канала. Тя е четвъртокласен път. Там минава и ученическият
автобус, който извозва децата сутрин. Тя е най-разбита. Около триста, триста и
петдесет метра трябва, за да се довърши цялата отсечка. Но пътят е четвъртокласен.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания, питания? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Благодаря на г-н кмета за уточнението. Тогава оттеглям това предложение. Да
я завършим тази отсечка тогава и да направим, догодина в бюджета да заложим
средства. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Очевидно няма други становища и питания по докладната. Аз щях да взема
отношение по изказването на г-н Илиев, но няма да го направя, защото няма смисъл.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 509
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г., ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2018г. и Наредбата за условията и реда
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Провадия,
Общински съвет - гр. Провадия реши:
1. Приема бюджета на община Провадия за 2018г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 19 077 246 лв., съгласно Приложение №1 и
Приложение №1.1. в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 579 083 лв., в
т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 700 190
лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 74 722 лв.
1.1.1.3. Временни безлихвени заеми в звената на делегиран бюджет - 8 040 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2017г. в размер на 796 131 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 498 168 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи - 917 100 лв.
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1.1.2.2. Неданъчни приходи - 1 870 407 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 529 400 лв.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия - 1 356 900 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 172 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности - 755 700 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - /-/ 30 000 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми - 56 636 лв.
1.1.2.7. Друго финансиране - /-/ 109 808 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2017г. в размер на 2 508 728 лв., в т.ч. 1 200 000 лв.
средства по срочен депозит.
1.2.По разходите в размер на 19 077 246 лв., разпределени по функции, дейности
и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.1.3. За делегирани от държавата дейности в размер на 11 579 083 лв.
1.1.4. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от
изравнителна субсидия на делегирани от държавата дейности в размер на 649 067 лв.
1.1.5. За местни дейности в размер на 6 849 096 лв.
2. Приема програма на капиталовите разходи в размер на 1 341 328 лв.,

съгласно Приложение № 3.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер
на 755 700 лв., съгласно Приложение № 3.1.
3. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 г. в

местните дейности и в делегираните от държавата дейности /без звената от
системата на образованието, които прилагат делегирани бюджети/, съгласно
Приложение № 4.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1. За изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината - 7 130

лв. в т.ч.: 6 500 за Общинска администрация и 630 лв. за Общински съвет.
4.2. Помощи по решение на Общинския съвет 32 000 лв., в т. ч.
4.2.1. Помощи за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани 20 000лв.
4.2.2. За подпомагане лечението на деца със специфични заболявания 10 000лв.
4.2.3. За стимулиране на граждани при организирано в общината кръводаряване
2 000 лв.
4.3.
За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане лица 1 000 лв., при разход за едно погребение 180 лв., включващ - ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, некролози или
други траурни принадлежности.
4.4. За мероприятия от културния календар на общината с общоградски, национален
и международен характер - 20 000 лв.
4.5. За конкурс „Светослав Обретенов” - 20 000 лв.
4.6. За превантивни дейности за намаляване вредите от бедствия и аварии в размер
на 90 000 лв.
4.7. Средства за текущ ремонт на уличната мрежа - 500 000 лв., в т.ч. 27 000 лв. с
източник на финансиране приходи по §40-00 “Постъпления от продажба на
нефинансови активи“.
4.8. Субсидии за:
4.8.1.Читалища - 120 000 лв., съгласно приложение № 6
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4.8.2. Спортни клубове - 50 000 лв.:
4.8.2.1.СК „Тайфун” - 3 200 лв.
4.8.2.2. СКЛА „Фидипид” - 5 130 лв.
4.8.2.3. ТПД „Орлови скали ” - 4 270 лв.
4.8.2.4. ФК Бозвелийско - 4 820 лв.
4.8.2.5. ФК Провадия - 11 710 лв.
4.8.2.6. ФК Атлетик - 11 385 лв.
4.8.2.7. УСК СОУ - 2 485 лв.
4.8.3. За покриване на разходи извън обхвата на финансирането от Здравната каса,

на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” ЕООД - 240 000 лв.
4.9. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по 4.8.1 и 4.8.3.
4.10. Разпределението, разходването и отчитането на средствата от клубовете се
извършва по реда на приетата от Общинския съвет Наредба № 20 за условията, реда
и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристически
дружества в община Провадия.
Приема следните лимити за разходи:
За представителни цели на кмета на общината в размер на 7 860 лв.
За представителни цели на председателя на Общинския съвет 3 930 лв.
Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3 на сто върху
плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.4. За работно и представително облекло, както следва:
5.4.1. На кметове, зам. кметове и кметски наместници - 300 лв.
5.4.2. На всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера - 250 лв.
5.4.3. Разпределението на средствата се осъществява след споразумение между
работодателите и синдикалните ръководства и пропорционално на отработеното
време.
5.5. Дофинансиране на общообразователни училища - 42 912 лв. в т.ч.:
5.1.1. За слети паралелки на ОУ с.Славейково - 26 496 лв.
5.1.2. За слети и маломерни паралелки на НУ с.Снежина - 5 472 лв.
5.1.3. За слети и маломерни паралелки на ОУ с.Житница - 8 640 лв.
5.1.4. За маломерна паралелка на ОУ с.Градинарово - 2 304 лв.
5.6. За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане” във връзка с
дейности извършвани в полза на общината - 1 000 лв.
5.7. За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за нуждите на
кметствата - 44 800 лв.
5.7.1. Разпределението на средствата е извършено на база брой население по настоящ
адрес и е както следва:
- населено място с население над 1000 жители - 3 500 лв.;
- населено място с население от 500 до 1000 жители - 2 700 лв.;
- населено място до 500 жители - 1 500 лв.
5.7.2. Разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски наместник
след предварително подадена заявка.
5.8. Подпомагането на лечението на служителите от общинска администрация,
съгласно КТ и КТД - 30 000 лв.
5.9. Финансово участие в размер на 30 000 лв. в Регионалната система за управление
на отпадъците - регион Провадия.
5.10. За разходи по отпечатване на общинското информационно издание „Провадия
плюс“ - 10 000 лв.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
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6. Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата им в друго населено
място и обратно, както следва:
6.1. За педагогическия персонал във функция „Образование“ при условия и по ред,
определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно
Приложение №8.
6.2. За персонала зает в училищното здравеопазване и Преходно жилище с. Бързица
в рамките на 85% за ползващите обществен автомобилен транспорт и 100% за
служителите от „Общинска администрация” и „ЦСРИ” от действително
извършените разходи, съгласно Приложение № 9.
7. Одобрява

индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 4 038 028 лв., съгласно Приложение № 5.
8. Определя разпоредителите е бюджет от по-ниска степен по бюджет на

Община Провадия, съгласно Приложение №7

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1. Максимален размер на плащания по общински дълг за 2018г., не може да

надвишава 15% от сумата от средногодишния размер на собствените приходи и
общата изравнителна субсидия за последните три години;
9.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018г., не може да
надвишават 5% от сумата на приходите и общата изравнителна субсидия по
последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
10. Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да

бъдат поети през 2018г. в размер на 2 044 450 лв.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018г. в размер 6 814 832 лв.
12. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат

събрани през бюджетната 2018г. в размер на 69 586 лв.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
13.2. В частта на местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи;
13.4. Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 13.1, 13.2 и 13.3.
14. Възлага на кмета на общината:
14.1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска

степен;
14.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители;
14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
15

разпределението.
14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
14.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от

временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства
от Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и по други международни програми, включително и на
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
15.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но
не по-късно от края на 2018г.
15.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
16. Упълномощава кмета:
16.1.Да ползва временно свободни средства по бюджета на общината за текущо

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от
държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и се
спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
16.2.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
16.3.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
17.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.”
Почивка от 10.10 ч. до 10.25ч.
Кворум:20
Пета точка – Годишен отчет за 2017г. за изпълнение на Програма за управление през
мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия
а/№1539-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно годишен отчет за 2017г. за изпълнение на Програма за
управление през мандат 2015-2019 г. на кмета на община Провадия
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове,
Страница четвърта-Приоритети в работата на община Провадия за периода
2015-2019г. Приоритет №1, Ефективност на образователната, социалната и здравната
системи и създаване на условия за равни възможности. Искам да задам горе долу
реторичен въпрос: За каква ефективност на образователната система става въпрос?
Защото тук в залата нееднократно е споменавано, че става въпрос за втора степен
или втори разряд разпоредители с бюджета. Ако говорим за закупуване на интернет
система, доколкото си спомням ставаше въпрос за гимназията, това го постига
ръководството на училището. Мисля си, че ние като ОбС и общинската
администрация, нямаме особени услуги за това. И ми се струва, че, ако говорим за
ефективност на образователната система, ние на живо трябва да измислим такива
мероприятия, които да показват не чрез бюджета точно, че насърчаваме стремежът
към по-високо образование, защото, ако попитате учениците в училищата на тях
бюджет кой знае колко не им говори много. Ако да кажем сме организирали
викторини на определени теми дали ще са по техническите предмети, или
хуманитарните, това по-лесно ще достигне до съзнанието на младите хора. След
това. Пак в приоритет №1, Приобщаване на младите хора към живота и развитието
на общината. Според това, което чух на комисиите ние реално приобщаване на
младите хора към живота и развитието на общината не сме извършили. И на
конкретните ми въпроси горе долу беше отговорено, че това не може, че това не
може. Това не може. Защо го има в приоритета тогава?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Неделчев,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Когато казваме ефективност на образователната система, първо, тя може да се
случи, ако децата са в училището. Работата на общината е да ги обхване. В този
аспект тя върши тази дейност. Тя обхожда триста, четиристотин, петстотин адреса
децата, заедно с кметовете на населени места, които нямат намерение да учат, първо,
да влязат в образователната система. Второ, тези, които в населеното си място нямат
учебно заведение да ги транспортира до най-близкото съседно. До тази година
общината го правеше сама. Сега го правят учебните заведения със съдействието на
общината. Другата възможност е развитие на различни таланти в ОДК. Освен това,
инвестира се в спортната инфраструктура. Децата да могат да се занимават и със
спорт. Историческият музей, галерията правят Дни на отворени врати. Инициативи
има общината. Това имам предвид. По отношение на високите резултати на
зрелостните изпити. Да, това си е заслуга на учебните заведения, но за първите
четири аспекта, които изброих, ние работим в тази насока.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания? Г-н Неделчев.”
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Изказване на Дамян Неделчев
„На комисиите, на които съм присъствал, в сесиите, също така, безспорно е, че
общината прави това, за което Вие говорихте, г-н кмете. Сигурно голямата част от
родителите, ако бъдат попитани, ще Ви кажат, че образованието, образователната
програма, система е много натоварена и има много излишни неща. Сега, сигурно,
както родителите така и ние, като общински съветници, вярно е, ако се каже, че не
сме специалисти, така е. Добре, вкарали сме, обаче казвам, вкарали сме учениците в
училището. Да, но не всички деца са, как да кажа, толкова мотивирани и толкова
надарени, че да отговарят интересите им на високата, как да кажа, високите
изисквания, които поставя тази образователна система към всички деца. Не само
към най-надарените. Аз затова това имам предвид, като казвам ефективност.
Ефективността не може да е насочена само към най-надарените и най-мотивираните
деца, защото, според мен, няма спор, че заради свободата, която сега имат
родителите да записват децата си в което и да е училище в по-малките населени
места, като Провадия и селата, мнозинството от децата не са толкова
заинтересовани, тъй че да покрият изискванията, които тази образователна система
поставя пред тях. Затова си мисля, че ние можем да вложим малко повече усилия, че
и ония, които вече сме вкарали в сградата на училището да намират по време на
времето, което прекарват в това училище, неща, които да ги привлекат и да им
отворят интереса. Това имах предвид. Не отговорихте нищо за това второто, което
казах - за приобщаване на младите хора. Аз поне не веднъж мисля, че казах да
кажем, че по време на ваканцията можем, така си мисля аз, без да има кой знае каква
административна, административен начин и това да бъде административно
изпипано, можем да покажем на младите хора какво се работи в общината. Тези
млади хора, като го видят това нещо, че ние сме ги поканили, както се правят Ден на
отворените врати за Народното събрание, може би и в Министерския съвет да го
правят, ние не сме по-секретни, като структура и можем чрез едни такива мерки да
покажем на младите хора, и не само на учениците имам предвид, да покажем, че ние
не сме изолирана институция, която не се интересува от мнението на младите хора,
за това - Какво се случва и как се управлява общината? Какъв е животът на
общинска администрация и ОбС? Аз веднъж казах. Току що го казах. Ден на
отворените врати. Една седмица учениците, от което и да е училище. Ето това се
работи в общината. По този начин. Има такъв отдел, такъв отдел.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има Ден на отворени врати, г-н Неделчев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
д-р Неделчев,
Ден на отворените врати, община Провадия, прави всяка година. И го прави
съвместно и с учебни заведения, и с други институции на територията на общината,
които проявят интерес, включително и частни дружества, включително и общински
съветници в дружествата си или дейността, с която се занимават. В общината по
инициатива на съответните класни ръководители, директори на учебни заведения,
цели класове идват. Отделя им се необходимото време да им се разясни: За какво е
общината? Какво работят служителите? Какви услуги извършват? Как става
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събирането на приходите и съответно как става разходването на средствата? Това им
се обяснява. Правим го. Ако има някакви други идеи също бихме ги включили, но
Ден на отворените врати съвместно с повечето институции в Провадия ние правим.
Това е ежегодно.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„Въпросът, който обсъждаме, според мен има много по-друг характер. Ние
бяхме Народна Република, сега сме Република. В Конституцията пише, че сме
социална държава. Доколко и как сме социална? Виждате последните данни на
Националния статистически институт сочат, че около десет процента от населението
в България притежават над осемдесет и два процента от националното богатство.
Задълбочава се диференциацията в обществото. Частни училища предлагат
обучение, което не могат да си позволят обикновените хора. Всичко това говори, че
ние не можем да дадем равен старт на всички хора, което за мен е трагично. В тази
връзка, това, което се прави от общината, според мен, отговаря на възможностите и
на потенциала. Наистина, може да се направят и повече неща, но нещата, според
мен, по принцип са сбъркани в социалния подход, защото нямаме всички
възможност за равен старт. Може от частната детска градина до частния
университет. Едни могат да си го позволят, други не могат.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, аз ще взема отношение по приоритет две-Развитие на техническата
инфраструктура, градска среда и ефективно управление на ресурсите. Може би, като
препоръка да се приеме. В тази част виждам, например - хоризонтална маркировка,
основен ремонт, текущ ремонт и т.н. Моето разбиране за развитие на техническа
инфраструктура, какво е? Самата дума развитие означава създаване на нещо ново.
Не мисля, че текущият ремонт или направената маркировка са развитие на градската
среда. Това е екзистенс минимума. Просто това са неща, които са толкова
наложителни, както въздухът, който дишаме. Ако не дишаме, умираме. Какво имам
предвид? Кога имаме развитие? Когато построим една сграда. Когато създадем нова
спортна площадка или изградим нов път. Ако стоим в бараката си, в която живеем от
време на време да сменяме някоя керемида, защото протекло т.е. сме извършили
текущ ремонт или сме се спънали на някоя плочка на плочника и я отремонтираме.
Това за мен не е развитие. Т.е. в този втори приоритет аз искам да виждам, точно
така, нещо ново. Както ето в точка шест - полагане бетонови бордюри. Може да е
нищо, но е нещо ново. Нещо, което по някакъв начин развива инфраструктурата.
Ремонтите, поддържането на градинките - това не е развитие. Между другото имам
един въпрос. Зацветени са 12,2 дка. Поне аз така го разбира. Означава, че дванадесет
декара - дванадесет хиляди квадратни метра за засети с цветя, което за мен е. Така е
написано. Разбирам, че това е площите, които се косят, а не зацветени. Добре.
Благодаря. Пише зацветени и аз го разбирам, че са посети цветя. Разбрах.
Препоръката ми е - Догодина в този отчет искам да видя създаване, изграждане на
нова инфраструктура, нови сгради, игрища. Това е развитие. Ремонтите не са
развитие. Благодаря. ”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
Принципно съм съгласен. Само ще вметна, че като казваме зацветяване по ІІІ208 има зацветяване и косене едновременно. Но площта е дадена, като цяло, не
всичко е цветя. Сега, има инфраструктура, която буквално е изчезнала при нас. Това
са част от канализациите. На много години са и част от водопроводите. Загубите на
вода са шестдесет, шестдесет и пет процента. Там Асоциацията по ВиК изготви план
за целия район на Варненска област. По отношение на новите комплекси съм
съгласен. Тази година, живот и здраве, трябва да започне новата спортна площадка
да се изгражда, но трябва да ремонтираме и градския стадион. За нова спортна зала,
каквато има предвидена в първо училище, трудно мога да кажа, че уредим или, че
ще намерим средства.Първо, трябва да съхраним наличната инфраструктура.
Особено тази, която е амортизирана на повече от седемдесет процента. Има улици,
все още, в Провадия, на които в последните тридесет години не е правен ремонт, а
колкото и да правим не успяваме. За нова пътна инфраструктура, да, съгласен съм.
Трябва да направим достъпа до крепостта от източната страна. Той е в момента
очакален и след всеки пороен дъжд чакълът е на пътя за Добрина. И ние запълваме
дупки и харчим повече пари и в същото време не можем да стигнем до
разбирателство с Държавното лесничейство да го асфалтираме. Ако посочите, Вие,
нещо, което трябва да направим, за което ОбС реши ние ще възложим проектиране и
съответно ще търсим средства за изграждането му. Аз, освен спортната зала, пътят
от източната страна на калето, площадката, тя вече е гласувана преди малко и
стадиона, за нова инфраструктура не се сещам, която да е поискана от гражданите.
Защото тези неща, които казвам, са искани и от Вас, включително, за стадиона.
Приемам го, но решава ОбС, влагаме средства в проектиране и търсим финансиране.
Това е редът. Собствените ни средства Вие ги виждате. Реално свободните са
четиристотин, петстотин хиляди и се разпределят по мое предложение и след
Вашето решение. Това са ни инструментите за въздействие, като изключим
европейските средства, по които сме допустими за финансиране.Там кандидатстваме
за сгради и блокове. Сега ще се отвори програма „Региони в растеж”. Ще
кандидатстваме за още три блока или четири, за които имаме готови доклади за
енергийна ефективност и технически паспорт. Чакаме резултат за проекта ни, който
е за милион и петстотин хиляди лева за уличната мрежа на Провадия от фонд
„Земеделие”. Чакаме резултат за болницата от Националният доверителен еко фонд.
И има една информация, с която ще Ви запозная на следващите заседания на
комисиите на ОбС, свързана с минералния извор. Имаме отговор от Министерството
на околното среда и водите.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Като говорим за нова инфраструктура, на мен ми се ще в един момент да се
случи и изграждането на път, който да улесни достъпа до Северната промишлена
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зона. Защото, знаете, сега се заобикаля покрай Ветеринарната лечебница, ако има
път. Този въпрос го повдигам, вярно, не за първи път. Може би съм станал досаден с
него, но за мен това е безспорен факт. Обикаляме през града, за да стигнем до
Северната промишлена зона. Ако има път, който да е в началото на града някъде,
достъпът ще бъде по-лесен. Съответно, струва ми се, това ще улесни едни
евентуални бъдещи инвеститори, защото ми се струва, че Северната промишлена
зона е по-голямата, а пътят до нея е по-труден. Докато при Южната промишлена
зона от главния път има едно отбиване и лесно се стига до нея.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Аз, като чета докладната, разглеждаме отчета за 2017г., а сега започнахме да
правим мостове под реката. Какво става? Не знам. Добре. Какво става в града с тези
автомобили и коли? Започнахме един тунел да правим, замразихме го. Сега ще
правим мостове. Ние не мислим за транспорта и колите в града. Станахме, като в
София. Не можем да дишаме. Сега тръгнахме мостове да правим. Аз искам даже и
закрит басейн да има, обаче в джоба си имам двадесет лева. Чудя се с тях да обядвам
ли или плувки да се купя. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Парушев, заповядайте.”
Изказване на Диан Парушев
„Колеги,
Взимам думата, защото тук започваме да се присмиваме и да се подиграваме
на колегите. Това, което Дамян Неделчев коментира има резон в него, защото има
възможност. На половина някъде отсечката е направена. Принципно казвам, защото
подходът към град Провадия преди Атол има отбивка черен път, който минава през
мост. Оттам отива до черен път пак, отива до бившето Военно поделение, а до него
има положен асфалт. Настина, сега трудно е в момента да започнем да работим в
тази посока, защото това е финансово също трудно, но просто апелирам, да не се
бъзикаме тук един друг и за всяко едно предложение да се подсмихваме. Това е.”
Изказване на Христо Гичев
„Преди да се направи някакво предложение е хубаво този, който прави
предложението действително да преразгледа всички материали, да прочете малко
повече закони, да се информира, относно статута на земята и дали има такава
възможност да бъде проектирано това, което ще бъде предложено. Аз мога да Ви
кажа, че фирма АСМ ЕООД, която е Зърнобазата - за нея говоря специално, пет
години ходи по мъките, защото й беше продаден парцел, който нямаше достъп до
път. Всичко там се водеше държавен поземлен фонд и много трудно успя да се
пребори с държавната администрация да й бъде учредено право на преминаване.
Хубаво е, хубави са всички предложения, но е хубаво и да бъдем запознати и преди
това да проучим как стоят нещата и тогава да правим някакви предложения. Аз съм
за всякакви предложения. Заповядайте.”
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Изказване на Диан Парушев
„Г-н Гичев, всички тук, присъстващи общински съветници, са избрани знаете
по какъв ред. Те не са избрани на база тясна специализация. Всеки от нас помага
колкото може, но аз съм против Вашия коментар по една единствена причина, че по
този начин не се разсъждава. Не може да спъваме някаква идея. Не напразно има
общинска администрация, където са назначени тесните специалисти, които работят в
определени сфери. От нас се иска да дадем някаква идея, а дали тя е осъществима
или не и какъв е пътят има кой да го каже, защото всички постижения, направени в
науката в историята на човечеството понякога се дължат на смахнати идеи, но
именно те в последствие се оказват най-качествени. Не искам да говоря за такива
възвишени работи, но по принцип, нали, нека ние да си имаме възможността да
дадем предложенията без да сме направили обстойните проучвания, за които
говорите, г-н Гичев, защото ние не сме специалисти и не разполагаме и с това време
да го правим. При нас идва някаква идея, като обикновен жител, страничен
наблюдател, нали, казваме тук, а има хора, които ще кажат осъществимо ли е или не.
На база на това нещо аз имам едно питане, което имах по отношение на детска
площадка. Има отговор. Като му дойде времето, ще взима отношение и по същия
начин ще задам въпрос на това, което ми е отговорено. Защото и аз, например съм
дал едно предложение за една площадка там елементарна, където да ритат деца.
Казва се, че не може - да. Има си специалисти, които са казали, но аз съм го
предложил. В крайна сметка аз не разполагам с този капацитет да отделя време, да
знам къде да питам, кого да питам, кои закони и т.н. Има си хора за тази цел.
Благодаря Ви.”
Изказване на Христо Гичев
„Като общински съветници имаме право, наистина, да задаваме въпроси и да
се обръщаме към компетентните органи в общинска администрация. Доколкото ми е
известно, обаче на този въпрос, който беше зададен преди малко, не е ходено
абсолютно никъде и с никой не е коментиран. За мен е несериозно да се изправяме
на микрофоните и да даваме предложения без да сме търсили начин за
разрешаването на даден проблем. Това исках да кажа, ако ме разбирате правилно.
Приветствам всяко едно предложение щом е за развитието на община Провадия. Има
общо и стоя твърдо зад думите си. Няма смисъл да влизаме в полемики. Г-н
Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„За това са ни избрали да си носим товара и от такива изказвания. Аз искам да
Ви обърна внимание, г-н Гичев, върху следното. Какво казахте, Вие? Пет години
фирма АСМ ли беше? Се бори с държавната администрация. Моята мисъл е не само
частната фирма да се бори с държавната администрация, а това, което зависи от нас,
ката община, взимам за пример думите на г-н Николов, не само това, което зависи, а
и повече да направим, за да може да се стигне до един резултат, който ще ни даде
възможност инвеститорите да са някъде в града, за да може да има покачване на
произведена продукция, брутен продукт и т.н. АСМ се борели с държавната
администрация и ние да направим останалата част. И ние да направим. По мои лични
канали, както се казва, съм се наслушал, какви затруднения са имали и с ВиК и с
Енерго. Вие казахте за пътищата. Те се борят. Да, сигурно има частен интерес, но
този частен интерес означава и работни места в нашия град. Там може би двадесет,
тридесет, петдесет човека ще работят и работят в тази фирма. Т.е. ние имаме
интерес, като община да не оставяме всичко. Виждате държавата или поне моето
мнение, държавата е субект, който гледа на малките населени места или има интерес
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да развива големите населени места. Само, че ние преценяваме, че сме една дребна
риба, която не може да се сравни със София, с Пловдив, с Варна. Ако се замислим,
че тази община е двадесет и една хиляди човеци, логиката на тази държава, която в
момента имаме, тези двадесет хиляди човека трябва да ги закрием, да ги преместим,
да ги отпишем, да не съществуват, само че това са двадесет хиляди човека.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев, заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми колеги,
Имам чувството, че вече се отклоняваме много от темата, която разглеждаме.
Това е отчет за 2017г. Сега, ако имате нещо по отчета. Да, прав е г-н Гичев. Само
преди седем дни имахме комисии. На комисиите пълно мълчание. Идва заседанието
на ОбС и се излиза пред микрофоните. Гледа се отчет, а се правят предложения. Има
точка шестнадесета в дневния ред за днес, където са питания, отговори на питания,
предложения и т.н. Като имате някакви предложения, които вече не касаят
докладната, има шестнадесета точка. Там ще ги задавате въпросите. Сега гледаме
отчет, а правим предложения за пътища, за надлези, за подлези и т.н. Няма нищо
общо с материала, който разглеждаме. Изкривяваме работата. Никой не забранява на
общинските съветници да питат, да правят предложения. Има си точки. Гледайте
дневния ред и да работим по дневния ред.”
Кворум: 19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други 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
17 гласа „за”, 1-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 510
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл.44, ал.5, предложение 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия
реши:
1.Приема годишен отчет за 2017г. за изпълнение на програма за управление
през мандат 2015-2019г. на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Обяснение на отрицателен вот на Дамян Неделчев
„Гласувах „против”, за да мога да изкажа следната логика. Ако не направим
изводи на база на това, което ни се е случило в миналото, изводи, които ще ни
помогнат за бъдещето, изводите са безсмислени.”
Кворум: 18 Общинският съветник Наталина Златева не присъства в залата.
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Шеста точка – Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2017г.
Кворум: 19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
а/№1517-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя. Докладната е пред Вас.
Има и справка. 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 №29 – 511
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
отчета за дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2017г.
Седма точка – Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по
решения на ОбС Провадия за второто шестмесечие на 2017г.
а/№1534-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно изпълнение на актовете на кмета на община Провадия по
влезлите в сила през второто шестмесечие на 2017г. решения на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №29 – 512
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчета за изпълнението актовете на кмета на община Провадия по
влезлите в сила решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2017г.,
приети на заседания през периода от месец юни 2017г. до месец ноември 2017г.
Кворум: 20 Общинският съветник Наталина Златева присъства в залата.
Осма точка – Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г.
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а/№1530-Докладна записка от Милена Драгиева Полизанова-зам.-кмет на
община Провадия и председател на МКБППМН-Провадия, относно отчет за
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 513
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за
2017г.
Девета точка – Приемане на общински план за противодействие на тероризма
а/№1533-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на общински план за противодействие на тероризма
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Планът, който е представен на Вашето внимание заедно с предложението,
което беше направено на комисия от Димо Димов е съгласувано от Държавна
агенция национална сигурност. Планът е съгласуван и изпратен по компетентност в
Регионална дирекция на полицията и Пожарната за съгласуване.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ да
прочете предложението на комисията.“
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията гласува с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” предложението за
допълнение в т.3 на плана - Възможни сценарии за осъществяване на терористични
актове на следния текст допълнение: „- атака с моторно превозно средство при
масови мероприятия“. Има се предвид, знаете, че в Германия, във Великобритания,
25

във Франция имаше атаки с моторни превозни средства. Към сега съществуващите:
задействане на взривно вещество в обекти, използване на огнестрелно и хладно
оръжие, вземане на заложници за шантаж да се прибави и моторно превозно
средство. Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за
решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Питането ми е към общинска администрация:Този план качен ли е в момента
на страницата на община Провадия? Т.е. с докладните, предполагам, че е качен.
Редно е да се свали, защото някой не дай си Боже терорист може да се запознае.
Според мен е редно да няма достъп до него. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Още днес ще бъде свален. Няма да подлагам на гласуване това предложение,
което е направено. То е включено. 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 №29 – 514
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16, ал.6 и чл.22, ал.2 от Закона за
противодействие на тероризма, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема общински план за противодействие на тероризма.
Десета точка – Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия
а/№1453-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за
изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия на ОбС
Провадия, приета с решение №4-40 по Протокол №4/12.02.2008г., изм. и доп.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №29 – 515
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.9 от Закон за местните данъци и такси, чл.5, ал.1, т.6 от
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”,
Общински съвет Провадия:
1.Изменя „Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия“, както следва:
1.1.В раздел „Други услуги“ на Приложение 1 към чл.53 на наредбата приема –
точка 003.4 Ползване на залата за дегустация във Винарна в арх.резерват „Вароша“ –
15 лв./ден.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Единадесета точка – Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци
на територията на община Провадия
а/№1485-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за
изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия
Кворум:20 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 516
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси, Общинският съвет
Провадия:
1.Приема изменение в Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия, както следва:
§.1.В чл.41, ал.4 думата „триколка“ се заменя е „триколесно превозно средство,
определено в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 януари 2013г., относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и
четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013г.)“;
§2.В чл.41, ал.8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки и
извънгабаритни товари“ се заличават;
§3.В чл.41, ал.9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки и
извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.
2.Изменението на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия влиза в сила от 01 януари 2018г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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Дванадесета точка – Изменение на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия
а/№1498-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно проект за изменение на Правилник за организацията и дейността
на Общинския съвет Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Едно допълнение ще направя от моя страна. В §3 на решението само да
отменим изречение три от ал.1 на чл.15. Текстът на целият член е: „Председателят на
ОбС получава възнаграждение, което се определя в зависимост от определената
продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при
намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност,
определена от ОбС. Размерът на възнаграждението на председателят на ОбС не може
да бъде по-голямо от размерът на възнаграждението на кмета.” Ето това изречение „Размерът на възнаграждението на председателят на ОбС не може да бъде по-голямо
от размерът на възнаграждението на кмета на общината.” Предлагам да бъде
заличено от ал.1 изречение трето.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с направената
промяна от вносителя и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 517
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия, както следва:
§1. Отменя т.3 на чл.10, ал.1;
§2. Отменя т.8 на чл.14, ал.1;
§3. Отменя изречение 3 от ал.1 на чл.15.
Тринадесета точка – Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия
през 2018г.
а/№1518-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия
през 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 518
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.57, ал.2 от Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия, Общински съвет
Провадия:
1.Приема план за заседанията през 2018г. – съгласно Приложение №1.
Четиринадесета точка – Докладни записки
а/№1520-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 519
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 години недвижим имот, находящ се в гр.
Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно: помещение №16 с площ от 9
кв.м., намиращо се в дворно място, цялото с площ 2485 кв.м., съставляващо
урегулиран поземлен имот №VII в квартал 57а по плана на града, при граници за
помещението - улица, от двете страни дворно място, помещение №17, при граници
за УПИ - улица, улица, улица, УПИ №ХV1-979, УПИ №VIII-980, УПИ №ІХ-981,
улица, УПИ №Х-983, УПИ №ХV-977, съгласно Акт за публична общинска
собственост №1336/07.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен съд
Провадия под №199, том XII, входящ регистър №2419 от 09.12.2010 год., изменен с
Акт за поправка на публична общинска собственост №1336к от 21.12.2010 год.,
вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №148, том XIII,
входящ регистър №5131 от 22.12.2010 год.
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.
б/№1525-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
тръжна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ I /едно/, в кв. 95 /деветдесет и
пет/ по регулационния план на с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна с площ от
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1320кв.м. /хиляда триста и двадесет квадратни метра/, съгласно АОС №1861
/20.09.2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 520
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1861 от 20.09.2017г., вписан под
№64, том X, дело №1846/20.09.2017г., в Служба по вписванията към Агенция по
вписванията при Районен съд Провадия, намиращ се в село Славейково, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ от 1320кв.м. /хиляда
триста и двадесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ І /едно/, кв.95 /деветдесет и пет/ по регулационния план на село Славейково,
при граници и съседи: улица, улица, УПИ ІІ-374, УПИ ХІ-общ.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 2567 лв. /две
хиляди петстотин шестдесет и седем лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Кворум:20 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства в
залата.
в/№1526-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
тръжна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХI /единадесет/, в кв.95
/деветдесет и пет/ по регулационния план на с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна
с площ от 1650кв.м. /хиляда шестстотин и петдесет квадратни метра/, съгласно АОС
№1862/20.09.2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
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„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 №29 – 521
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1862 от 20.09.2017г., вписан под
№66, том X, дело №1842/20.09.2017г., в Служба по вписванията към Агенция по
вписванията при Районен съд Провадия, намиращ се в село Славейково, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ от 1650кв.м. /хиляда
шестстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ ХІ /единадесет/, кв.95 /деветдесет и пет/ по регулационния план на село
Славейково, при граници и съседи: улица, улица, УПИ І-общ., УПИ Х-374.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3210 лв. /три
хиляди двеста и десет лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
г/№1529-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на сграда - бивше общежитие на четири етажа, със застроена площ от 100
кв.м. и утвърждаване на продажната цена на общински недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в урегулиран поземлен имот /парцел/ IX /девет /,
в кв. 8 /осем/ по регулационния план на гр. Провадия по АОС №1529/04.03.2013г.
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.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 522
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и „ЕС ТРАНСПОРТ“
ООД с ЕИК203323854, със седалище и адрес на управление в с.Бенковски,
общ.Аврен, обл.Варна, ул. „Места“ №8, собственик на имот, съгласно нотариален
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акт, вписан в Служба по вписванията при Районен съд Провадия под №75, том IV,
дело №661, вх. регистър №1529/16.05.2017г., с площ от 7468 кв.м. /седем хиляди
четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, включени в урегулиран поземлен
имот №IX /девет/ в кв.8 /осем/ по регулационния план на гр.Провадия, ведно с
построените в това дворно място Административна сграда с площ от 132 кв.м. и
Бетонов възел с площ от 153.10 кв.м., чрез продажба на изградената в посочения
недвижим имот сграда - бивше общежитие на четири етажа, със застроена площ от
100 кв.м. - собственост на община Провадия, находяща се в урегулирания поземлен
имот, съгласно Акт за общинска собственост №1529/04.03.2013г., вписан в Служба
вписвания към Агенция вписвания при Районен съд Провадия под №178, том II, дело
№395, входящ регистър №1009/05.03.2013г.
2.Определя цена за продажба на имота по т.1 в размер на 8 933,90 лв. /осем
хиляди деветстотин тридесет и три лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Кворум:19 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова не присъства в
залата.
д/№1531-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? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №29 – 523
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 Минка Димитрова Стоянова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Генерал
Манзей” №32 се отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Атанас Василев Стайков с адрес: гр.Провадия, ул. „Божур” №25
се отпуска парична помощ, в размер на 400,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Стойчо Панайотов Стойков, с адрес: ул. „Св. Св. Кирил и
Методий” №92 се отпуска парична помощ, в размер на 400,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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1.4.На лицето Мариета Иванова Димитрова, с адрес: гр.Провадия, ул.”Стефан
Караджа” №50 се отпуска парична помощ за подпомагане лечението на детето
Светлозара Стефанова Жечева, в размер на 400,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Златка Георгиева Венкова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Шипка”
№32 се отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Невянка Кирилова Христова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Цар
Освободител” №132 се отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети е Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето Асен Стефанов Христов, с адрес: с. Кривия, общ.Провадия, не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи
на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсват
разходооправдателни документи.
2.2.На лицето Атанас Димитров Атанасов, с адрес: с. Житница, общ.Провадия
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсват
разходооправдателни документи.
2.3.На лицето Живка Денчева Бойчева, с адрес: гр.Провадия, ул. „Цар
Освободител” №59 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии
за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди липсва здравословен инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова присъства в
залата.
е/№1532-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за учредяване на отстъпено право на строеж,
след провеждане на публичен търг с явно наддаване за изграждане на 12 броя гаражи
в имот-частна общинска собственост, съставляващ урегулиран поземлен имот
/парцел/ І /едно/, в кв.36 /тридесет и шест/ по регулационния план на гр.Провадия по
АОС №787/18.01.2001г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Преди сесията е раздаден нов
проект за решение на общинските съветници с нова т.2 с текст: В търга по т.1 се
допускат за участие само лица, собственици на жилищни обекти в кв.36 по плана на
гр.Провадия. Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
В началото на сесията ни бяха раздадени, беше раздадено ново решение по
тази докладна без да е подписано, без да има съгласувал, изготвил. Просто на един
лист написан текст отгоре със заглавие решение. Г-н Гичев, преди малко, много
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правилно прочете за какво се отнася докладната, относно приемане решение за
учредяване на отстъпено право на строеж. В това ново решение, което е без никакъв
подпис от никой, точка едно е променена, като е записано, че ние, ОбС, по т.1
обявяваме провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на
строеж да изграждане на дванадесет броя гаражи и т.н. След това в точка две ние
определяме условията в търга, като допускаме за участие само лица, собственици на
жилищни обекти в кв.36 по плана на гр.Провадия. Ако юристите бяха в залата, в
момента щях да имам въпрос към тях, но така или иначе отсъстват. Въпросът ми към
тях щеше да бъде т.е. в момента е реторичен: Дали ОбС може да обявява провеждане
на публичен търг? Също дали ОбС може да определя правилата, по провеждането на
този търг, публичен. Според мен, ОбС може за учредява единствено отстъпеното
право на строеж, а след това - обявяването на публичния търг, определянето на
правилата, това са си работа на общинска администрация. Ние не сме хората, които
да обявяваме публичен търг за учредяване на право за строеж за изграждане на
дванадесет броя гаражи. Предполагам ме разбрахте, какво искам да кажа. Колегата
Димов междувременно малко повече проверки е направил. Той ще Ви запознае. В
тази връзка, моето предложение е, тази докладна да я оттеглим за следващата сесия
т.е. да бъде изготвена, както трябва, защото доколкото разбрах има разминавания. В
плана на град Провадия липсват постройки. Не са отбелязани, а в същото време в
тази докладна, която ни е раздадена в плана за застрояване тези постройки са
вписани по-точно начертани, докато в плана, който е в техническа служба там
липсват. Т.е. тези различия да могат да бъдат изгладени. Да бъдат изготвени, както
трябва докладната и решението, и да я гласуваме. Предложението ми е да бъде
оттеглена за следващата сесия. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, съветници,
Тази докладна записка така притеснителна леко поради непълната информация
по нея и последствията, което може да доведе тя след себе си. В тази връзка искам да
задам няколко въпроса. Първо, в предоставеният ни акт за общинска собственост от
2001 г. е отразено, че има отстъпено право за строеж на осем гаража, но понеже в
акта не е отразено, питам: Кога е учредено отстъпеното право на строеж и
реализирано ли е то? Вторият ми въпрос е: Съществуват ли тези гаражи? Третият
логичен и морален въпрос е: Няма ли да ощетим другите живущи в блока? Двата
жилищни блока, построени в УПИ І в кв.36 се състоят от седемдесет и пет
апартамента. Според таблица четири „а“ от Наредба №2 от 29.06.2004г. за
планиране и проектиране на комуникационно транспортните системи на
урбанизираните територии на всеки апартамент се пада едно място за паркиране и
гариране. Според мен, дори в момента, думата на закона не може да бъде спазена,
защото трябва да имаме седемдесет и пет паркоместа. На предоставеният ни план за
застрояване има отбелязани тринадесет паркоместа, които в действителност, обаче,
към момента не могат да бъдат изградени или използвани, защото входовете на
съседните имоти, включително един магазин, гледат към тях. На тяхното място има
изграден плочник, поставени са пейки и други съоръжения. Повтарям въпроса: Няма
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ли да ощетим другите живущи в блока и как ще разделим дванадесет гаража на
седемдесет и пет апартамента? Четвъртият ми въпрос е: Защо в решението за
учредяване на отстъпено право на строеж квадратурите на отделните гаражи са
различни? Не е ли по-добре новоизградените гаражи да са еднотипни, естетически
издържани, с еднакви размери и квадратура? Последният ми въпрос: Защо
учредяваме отстъпено право на строеж за гаражи в този случай, а да отказваме,
когато поискат, например, също отстъпено право на строеж от кв.“Север“? Къде ще
поставим разделителната линия? Какви са критериите? Това, което колегата, Ивайло
Илиев спомен става дума, че на плана за застрояване, който ни е предоставен има
отбелязани на ул.“Димитър Грънчаров“ шест гаража, които, обаче, на скицата,
заверена от 2018г. ги няма нанесени. В техническа служба ми казаха,че те са имали
разрешение за строеж тези гаражи и според тях са законни, но не успяха да ги
намерят нанесени на никакви скици и никакви планове. Каква е ситуацията с тези
шест гаража, искаме да попитаме? Понеже, за да гласуваме тази докладна записка
трябва да сме сигурни, че скиците и плановете са коректни. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Доколкото знам на ул.“Димитър Грънчаров“ не са шест, а са четири. Такъв
спомен имам, че са четири гаража. Ето една служебна скица аз съм изискал.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми г-н председател,
Има искане от група граждани. Искането е процедирано от общинска
администрация. Попълването на кадастъра за реално построените монолитни гаражи
става по искане на собственика. За тези, които са стоманени, ламаринени, временни
съоръжения няма как да бъдат нанесени. Вие сте ги видели всичките. А в плана за
застрояване и в ПУП-план за застрояване е посочено, какво може да стане и как да
се постигне целта. По отношение на това, за строителството преди тридесет,
четиридесет години и сега, е очевидно, че блоковете и в кв.“Север“ и по-големите
блокове, които са над тридесет апартамента, нямат достатъчно паркоместа. Това е
факт. Недостатък в целия град има от паркоместа и неслучайно още преди седем,
осем години, не помня точно колко, ОбС, тогава взе едно негласно решение за
мораториум върху отстъпването на право на строеж, както и на продажбата на
жилища от общинския жилищен фонд. Две неща. И до момента, сега сме вече
седмата година, откакто аз съм кмет, такива предложения на вниманието на ОбС не
са представяни. Изключения има няколко в нашия град. Едното е около тези два
блока, тук до Черния мост, там, където е Супермаркетът на Наркооп и още един
блок, където могат да бъдат предоставени правата на строеж, но това, все пак, е
решение на ОбС. Аз процедирам документа. Има желание на наши съграждани и аз
го представям на Вашето внимание със съответните реквизити-план за застрояване и
оценка на правото на строеж. Ако решите да няма. Няма. По отношение на
изтеглянето на докладната записка няма проблем да я изтегля. Въпросът е: Каква
допълнителна информация можем да съберем? Кадастърът, ако собствениците на
монолитните гаражи не поискат няма как да го попълним. Да, и аз минавах няколко
пъти оттам да видя състоянието. В момента се колебая, какво да Ви кажа. Аз самият,
като съветник, преди седем, осем години, съм гласувал „против“ отстъпването
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правото на строеж, защото парадоксите в нашия град са такива, че когато има гараж,
даден собственик, през деня той, ако няколко пъти ходи до имота си или до
околоблоковото пространство не вкарва колата в гаража, заема още едно паркомясто.
Това го виждам най-редовно в кв.“Север“, макар че там клетките са малко. Навреме
беше преустановено, но там и недостигът на паркоместа е най-голям. По отношение
на проекта за решение. Параметрите на всеки един търг, концесия, основните, се
утвърждават от ОбС. Иначе, конкретните правила по ЗОС, ЗК или някой друг закон
ги определя администрацията. Но, както на предходни заседания утвърдихте
правилата за концесиите така и тук, при тази тръжна процедура, ограниченията
трябва да се сложат. Те не са мои правомощия, това са ограничения, г-н Илиев, само
живеещите в квартал 36, това са двата блока, къщите, които са от долната страна на
ул.“Патриарх Евтимий“, както е по скица. Това е ограничение и следва до го наложи
ОбС. Аз не мога да го наложа.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Извинявайте, че ще се намеся. В ЗМСМА чл. 21, ал.1, т.8 Общинският съвет
приема решение за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и
кметства. Аз считам, че проектът за решение е правилен. Това е мое мнение.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Проектът за решение е съгласуван с юристите на ОбС. Планът за застрояване
е такъв. Проектантът така е преценил. Те и на другите места, и до военните блокове,
бяха така с различни размери още преди десет години, като правихме процедурите за
учредяване на право за строеж. Тук вече е въпрос на решение на всеки един
съветник. Докладът е на Вашето внимание, ако решите. Ако можем да Ви дадем
някаква допълнителна информация.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз си спомням, че при първият план, който беше - единият гараж беше даже
обърнат и беше с по-голяма площ. Още преди много години, когато се правеше
точно на тази улица, единият гараж беше обърнат на обратно. Входът му беше от
към страната на Пожарната. Такъв беше планът тогава навремето.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„В този аспект оттеглям докладната записка, за да могат общинските
съветници да придобият нова информация. Каквато ние имаме, ще Ви я
предоставим, включително и за това-Кога е учредено това право на строеж, което е
записано в акта и дали е реализирано? В каква част? Откога е заповедта за
учредяване правото на строеж? Това ще проверим и в каква степен е реализирано,
защото със заповедта трябва да има указание и какво да се случи. Оттеглям доклада
до ОбС. “
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Оттеглена е докладната. Да, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, за да не възникнат въпроси следващият път. Молба е към община
Провадия да обърнем внимание отново на новото решение. Според мен, трябва да
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има ново решение. ОбС не може да обявява провеждане на публичен търг.
Обявяването на публичен търг го правят общинската администрация. Ние сме
законодателя. Ние можем да дадем съгласие, да отстъпим право, а оттам нататък
вече общинска администрация.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Дава съгласие за обявяване на публичен търг.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Така. Да бъде извършена справка или сверка, не знам как да го кажа. Скица от
08.01.2018г. Р.Тончев, г-н Тончев, не знам, първата буква не се вижда, току-що
раздадена от г-н Гичев, с нанесени гаражи, четири. Същата скица пак от 08.01.2018г.,
пак подписана от същия господин, без нанесени гаражи. Т.е. притеснява ме, един и
същ документ с две различни визии. Това ме притеснява. Т.е. и това да бъде
уточнено. Нямам нищо. Не. Защо се получава така, че един и същ документ е с две
различни информации? Една и съща дата е. Едни и същи подписи. Едни и същи
номера на скиците. Т.е. скицата е 257. Тази скица с нанесените е 257.Тази, без
нанесените гаражи е също 257. Т.е на една и съща скица едната е с, другата е без.
Това е притеснително. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Вчера, следобед ми я донесоха.“
Изказване на Диан Николов
„Вече се обърках. По принцип мога ли да правя предложения по тази докладна,
която касае предмета на докладната. Не точно по нея, но по принцип ще направя два
коментара. Г-н Илиев преди малко коментира за изложението на докладната.
Наистина, предложението идва от г-н Филев, като кмет той внася докладната с
искане ОбС да му вмени определени процедури. Редно е докладната, да бъде,
наистина, изписана в този дух. Вторият момент, относно липсата в плана на
Провадия на тези постройки към другата улица, четирите монолитни гаражи, които
са изградени, за които се казва, че там има извършена процедура по законов ред със
съответният план за застрояване, Вик, ток и т.н., приемателен документ. Странно ми
е как собственикът, след като реализира отстъпеното право на строеж, е получил
документ за собственост на влязла сграда, приета по определен акт. Мисля, че Акт
16. Не знам дали е така вече. Той, като получи документ, той трябва да покаже къде
му се намира това нещо по някакъв начин. Това е на база на плана. Не съм
компетентен, но просто изразявам едно становище. Така, до тук по отношение на
коментарите.
Сега, принципно ние, като група обсъждахме ситуацията около тази докладна.
Не сме против правото определени хора да могат да закупят отстъпено право на
строеж и да се изградят там гаражи. Изградени ли са, не са ли изградени, ще ги
узаконяват сега в момента? Затова ли всяка площ на гаража е направена така, както
съществува в момента и впоследствие да се оформя само по документи и да не се
бута нищо, да се събаря. Мен това нещо, като цяло не ме вълнува толкова. По-скоро
ме вълнува друг един такъв аспект на ситуацията и затова правя предложение
общинска администрация да обмисли вариант преди внасянето на тази докладна
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отново за разглеждане дали не е редно предвид на ситуациите в община Провадия,
защото това не е частен случай, явно има доста такива места, които остават висящи.
Смятам, че е редно да се тръгне по една процедура, която да изчисти изцяло тази
ситуация в община Провадия, за да не стои непрекъснато така на парче да се
решава. Преди малко г-н Кръстев направи един нюанс с неговото изказване за
равноправие говори той. Мисля, че е редно да има възможност на подходящи места
да се случат същите неща. Дали с отстъпено право на строеж? Дали чисто паркови
места, за които например да се отдават целогодишно под наем? Като правата за
ползване например да имат пак живеещите в съответните жилищни блокове, но да се
търси комплексно решаване. В тази връзка правя това предложение общинска
администрация да излезе с мнение, със становище и с виждане: Как да бъде решен
въпросът с вече застроените такива места? Единият въпрос е. Вторият въпрос: Във
връзка с възможните такива места около други жилищни блокове да се отреди, тези
площи да влязат в плана, с предложение да влязат тези площи в плана, а вследствие
вече приет план и фиксирани паркоместа и места, например за изграждане на
гаражи, които ще се продават с отстъпено право на строеж или евентуално, ако е
удачно места, за които например да се играе на търг и годишно да се ползват срещу
някаква наемна цена. За да няма такъв коментар между собственици кой къде
паркирал, как паркирал. Някой имал три, пет коли. Някъде стоят с години и не ги
бутат и такива неща. Това е моето предложение. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Докладната е оттеглена. Преминаваме към докладна записка №1536. Г-н
Неделчев, не Ви видях, извинявам се.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Аз имам също молба към общинска администрация. Дали е възможно да се
мисли в посока подземни гаражи.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да преминаваме ли към следващата докладна записка?“
ж/№1536-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане решение за предоставяне на имоти - полски пътища
които не са необходими за пътен достъп до имотите, както и напоителните каналите,
които не функционират, публична общинска собственост, за ползване за землището
на село Комарево
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №29 – 524
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Общински съвет предоставя имотите публична общинска собственост –
проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите, както
и напоителните канали, които не функционират, за ползване на заявителите подали
заявления до комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, описани в Приложение към
Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, за землището на с. Комарево, общ.Провадия за
2017-2018 стопанска година.
2.Определя годишна наемна цена в лева за декар за ползване през стопанската
2017-2018г. на проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до
имотите, както и напоителните канали, които не функционират, в размер на средното
рентно плащане за землището на с.Комарево, общ.Провадия, определено от
комисията по §2е от ЗСПЗЗ, назначена от директора на ОД“Земеделие“ - Варна.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Петнадесета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на общинските
съветници на въпроси, зададени на предходното заседанието на ОбС Провадия. Г-н
Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До
г-н Диан Николов-общински съветник
Относно: Предложение за площадка в пространството под ж.п. надлеза и
ремонт на съществуващата спортна площадка на ул.“Янко Сакъзов“ до военните
блокове
Уважаеми г-н Николов,
Отговор на въпроса за площадка под ж.п. надлеза: Изграждането на спортна
площадка в района на северния надлез до Хлебозавода е невъзможно. Посоченото
място с част от уличната мрежа. Попада в сервитута на съоръжението.
Отговор на въпроса за ремонт на сьществуващата площадка: Съществуващата
детска площадка па ул. „Янко Сакъзов“№19 е отразена в кадастралния план на гр.
Провадия. Същата може да се преустрои в спортна, като се изгради ограда от
оградна мрежа с височина до 3 метра и поставят съоръжения за спорт. Имаме
предвид на този етап да се направи само оградата и врати. Настилката да остане
такава, каквато е в момента.
Искам да отговоря на г-н Мустафа Ибрям. Неговият въпрос е точно за тази
площадка. Отговорът е същия.
Уважаеми г-н Ибрям,
Съществуващата детска площадка на ул. „Янко Сакъзов“№19 е отразена в
кадастралния план на гр. Провадия. Същата може да се преустрои в спортна, като се
изгради ограда от оградна мрежа е височина до 3 метра и поставят съоръжения за
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спорт, а именно врати за минифутбол с размер 3м. на 2м. Текущият ремонт ще бъде
извършен през настоящата година. Средства са предвидени.
До
г-жа Блага Петрова-общински съветник
Уважаема г-жо Петрова,
Относно: Липса на указателни пътни знаци по трасето от лечебницата до
магазин LIDL
Съгласно писмо с изх.№1426/28.12.2017г. на Сотир Цацаров-главен прокурор
на Република България и писмо с изх.№93-01-24/03.01.2018г. на инж. Живко
Боговски-директор на Дирекция АРОК при Агенция „Пътна инфраструктура“ се
сформира комисия от представители на ОПУ Варна, ОД на МВР гр.Варна и Община
Провадия, които да извършат проверка на състоянието на пешеходните пътеки в
населените места на територията на ОПУ Варна и дали съответстват на
нормативните изисквания на Наредба №2 от 17.01.2001г. за сигнализация на
пътищата с пътна маркировка. Съвместната проверка ще започне до края на месец
януари 2018г. и ще приключи до края на месец февруари 2018г. Във връзка с
дадените заключения и предписания в протоколите на проверката ще бъдат
предприети необходимите действия в съответствие с нормативните изисквания и
ОбС ще бъде информиран за това.
До
г-жа Хюлия Мустафова-общински съветник
Уважаема г-жо Мустафова,
Относно: Стопанисване на пътя от гара Провадия след помпена станция
Улицата е общинска собственост, съгласно Закон на общинската собственост.
При строителството на зърнобаза „АСМ Мотана” е изпълнена от тях битова
канализация от базата до гара Провадия. Има издадено разрешително за строеж №10
от 28.02.2013г. След направата на канализацията и възстановяването на асфалтовата
настилка от и към зьрнобазата, движението с тежкотоварни автомобили се увеличи
многократно и настилката не е оразмерена за автомобили с толкова голям тонаж и
започна да пропада. Изпращани са уведомителни писма с изх.№РД2600-2135
/20.11.2014г. за пропадания на настилката над канализацията, част от които са
възстановени. В момента има улягане на цялото трасе, за което ще им изпратим
уведомително писмо и искане за възстановяване на трасето.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Неделчев за нови питания. Коментар на това, което прочете
кмета? Заповядайте, г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Относно отговорите на г-н Филев. Малко, като че ли за трети път
коментираме това място, което е там под ж.п. надлеза. Принципно отговорът е:
Посоченото място е част от уличната мрежа. Попада в сервитута на съоръжението и
там не могат да бъдат изграждани такъв тип съоръжения. Предният път говорих там.
Принципно това законова разпоредба ли е? С фиксиран закон? Коментирахме там.
Аз съм страничен гражданин. Виждам там, че има построена постройка. Сложено е
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преместваемо временно съоръжение, което до преди няколко години
функционираше, като магазин. То как е сложено? Или тогава нормативната база е
била една, а сега е друга? Аз предният път просто коментирах: Дали е възможно да
се направи запитване, коментар със съответната организация, която е извън обсега на
община Провадия и да се пита там - Има ли такава възможност? Това ми беше
питането. А не просто да се каже - това е извън правомощията на община Провадия,
като място. Не е имало такава практика и въпросът го приключваме до тук. Това е
коментарът ми.
По отношение на тази докладна искам само да коментирам, но искам да
направя едно питане към общинска администрация, касаещо обявленията в сайта на
община Провадия. Искането ми е продиктувано от ситуацията по обсъждане на
бюджета на община Провадия. Предложението ми е следното: Да се обмисли дали е
удачно софтуерът, който е свързан с тази програма за сайта на община Провадия при
определен тип мероприятия, които са от обществено значение и с по-голям интерес,
както бюджета на общината дали не е удачно например, като се чукне на сайта
първо да излезе едно обявление: На еди коя дата предстои обсъждане на общинския
бюджет. То го има по някакъв начин. Аз не казвам, че го няма, но за да стигнеш до
него има малко повечко процедури. Просто това е питането ми и като предложение
същевременно, ако е удачно. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Разбрах питането на г-н Николов. Съгласен съм. Специално обявата за
публичното обсъждане на бюджета беше сложена и на страницата на бюджета, и на
обяви и съобщения. Но така е направен сайта, че така се въртят четирите или петте
последни обявления. На втория, третия ден отиват на втора страница. Трябва да
влезеш в обяви и съобщения, и да го видиш. На основните новини, които са сложени
стоят последните две, като изключим Провадия-Солницата и историята на Провадия,
последните две и пак трябва да слезеш надолу. Ще го помислим.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Само да допълня, като препоръка. За обсъждането на бюджета, общественото, аз
разбрах, може би, в десет и половина, след като е приключило. Десет и половина говоря вечерта. Звъннаха да ме питат: Какво се е случило? Аз бях учуден, защото не
знаех. Препоръката ми е, ако е възможно, защото не влизам всеки ден в сайта на
общината и особено да се ровя по менютата да търся, къде има обява. Едно е в момента,
като влезеш в сайта на общината, първо, най-отпред ти се отваря честването на Христо
Ботев. Ако беше публикувано там, който влезе в първият момент ще го забележи и ако
има интерес ще го прочете. Молбата ми е или препоръката ми е, ако може, поне ние сме
общински съветници, да ни уведомявате кога ще е следващото обсъждане, обществено,
на бюджета, за да можем да присъстваме, защото ние нямаме възможност да гадаем
днес ли, утре ли, или всеки ден да влизаме да проверяваме, кога ще е. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за нови питания. Заповядайте, г-н Неделчев.“
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Изказване на Дамян Неделчев
„За мой срам аз не съм най-компетентния в интернет, обаче като напишете гугъл
и когато има актуализация запълва Ви се прозорчето. Има актуализация. По-важно
нещо от бюджета на общината. Христо Ботев няма какво да го говорим. Като си
неграмотен българин ще си останеш такъв и сто пъти да ти го кажат, но като касае
нещо лично нас, като общност, сигурно има начин. Мога да се обзаложа, че това, което
казва, г-н Илиев, да ти светне веднага, само да влезеш в сайта на общината и екранът ти
да се запълни със съобщения. Има начин да стане. Не е възможно ли? Тогава, искате ли
да се обзаложим на мои разноски, понеже става въпрос за брат ми, го докарвам и тогава
невъзможното ще ни се види, как да кажа, много безотговорно изказване.”
Кворум:19 Общинските съветници Иво Райчов Гочев и Блага Калчева Петрова
не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Принципно приемам препоръката на общинските съветници. Има два аспекта
обявата. Първо, че ние трябва да имаме удостоверяване кога е качен по закон и да
можем да го удостоверим. На двете места ние можем да удостоверим. Това, което Вие
предлагате, всеки ден ще я качваме, което няма да е удостоверение и тогава ще е найотгоре. Приемам препоръката. На две места ще удостоверяваме кога сме я качили, че
сме спазили закона в съответния срок, а на трето ще се качва всеки ден, за да е найотгоре и да я виждат всички, защото иначе бутнем ли я изчезва датата и часа и
процедурата става неспазена.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз, като една идея малко по-млад, повече съм се ровил в интернет, може би. За да
не си усложняваме работите да качваме много пъти и т.н. просто на всеки сайт в
интернет може да се добави такава функционалност, като се зареди сайта да излиза
един изкачащ прозорец. Този изкачащ прозорец реално взема статията, новината,
каквото е публикувано и го изкарва най-отпред на сайта. Може би сайта в момента няма
такава функционалност, но тази функционалност тя може да се добави от един
програмист. Предполагам, че няма да струва и повече от двеста, триста лева. За
допълнителен модул за изкачащ прозорец. Да, те кодовете ги има и в интернет. Зависи
на какъв език е написан сайта. Нали, да не изпадаме в такива подробности, но може да
се добави, лесно ще е . Няма да се усложнят работите, няма нужда да се качва по два,
три пъти новината или съобщението. Просто един добър програмист ще може да го
изпълни за кратко и бързо.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за нови питания, изказвания на общински съветници. Виждам
д-р Неделчев е нетърпелив, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Тази точка я има, нали? За работата на ОбС на сесията. Като я има означава, че
ще я изпълняваме. Така си мисля.
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Първият ми въпрос е: Има ли яснота кой е виновника за излива на тази хлъзгава
материя преди около месец по ул.“Св.Св.Кирил и Методий“? Дали има яснота? Ако е
известен виновникът, понесъл ли си е санкция, ако закона го позволява?
Вторият ми въпрос е: Възможно ли е, понеже се провеждаха едни неофициални
разговори, между групите в ОбС, разговори с кметовете на Дългопол и Руен, общините
Дългопол и Руен, дали са провеждани? Понеже г-н кмете, Вие казахте, че има едни
тридесет и седем километра от прохода, от Айтоският проход. Ако се направят тези
тридесет и седем километра, как да кажа, Провадия, като точка от този проход, който е
важен, най-удобен, ще се използва по-често. Ако трафикът се натовари още повече през
града заради по-добрия проход, може би ще имаме, как да кажа, по-сериозно основание
да кажем – тогава и обходния ни път трябва да се направи.
Последният ми въпрос е т.е. кратко разсъждение. Струва ми се, че е възможно да
бъде, отварям скоба, много добре съзнавам, че не съм юрист, струва ми се, че е
възможно да бъде атакувано в съда несъгласието на Държавно лесничейство за
асфалтиране на пътя там зад калето, защото Вие сам казахте – очакалява се, при всеки
дъжд чакълът слиза долу в Добринското дере. Ако не са съгласни да го очакалим т.е да
се асфалтира този път това означава ли, че пътят го няма. Ако го няма, ние тогава, защо
даваме пари? Въпросът ми не е: Защо харчим пари? Но си мисля, при едни добри
адвокати, ще можем да си извоюваме.Това ми е въпросът.“
Кворум:18 Христо Драгомиров Гичев не присъства в залата.
Заседанието се ръководи от Йордан Иванов Михалев-зам.-председател на ОбС
Провадия.
Йордан Иванов Михалев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, сега ще имате ли отговор?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми д-р Неделчев,
Уважаеми общински съветници,
По отношение на разлива. Разлята бе мазна течност по цялото протежение на
„Св.Св.Кирил и Методий“, „Генерал Манзей“ и ІІІ-208 в посока гр.Тервел. Има взети
проби и полицията, по всяка вероятност, ще разбере състава на материала какъв е. Има
информация, по всяка вероятност, и за моторното превозно средство, но при нас не е
дошла официална информация, която да мога да съобщя нито за състава на материала,
който е бил разпръснат, нито за собственика на моторното превозно средство, нито чия
собственост е материала, защото МПС-то може да е наето. По отношение на качеството
на ІІІ-208 Айтос-Тервел, това е в посока Айтос пътя, всеки кмет - аз, като кмет на
Провадия, кметът на Дългопол, кметът на Руен си правим предложенията до Агенция
„Пътна инфраструктура“ за извършване на ремонт. От участъкът до магистралата, от
магистралата до Провадия е добър. От Провадия до границата с община Дългопол
имахме само един участък, много тежък и опасен, там, където беше скокът преди
кантона до Комарево. Областно „Пътно управление“ го отремонтира. Бързо го
отремонтира. Там беше станал инцидент. По отношение на моста, там където изгоря
автомобил, там също направиха ремонт, но нямам представа дали нещо допълнително
ще правят. Ще Ви информирам, ако разбера. В нашата част пътят ІІІ-208 е в
сравнително добро състояние.“
Йордан Иванов Михалев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-н Кръстев, заповядайте.“
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Изказване на Кръстю Кръстев
„Преди три заседания поставих въпроса за нерегламентираното преграждане на
река Манастирска. Оказа се, че това не е язовир общинска собственост. Напоителни
системи казват-не е наше съоръжение. Реките са държавна собственост, но
съоръжението си стои и дори сега е изградено и допълнително още едно заграждане в
по-горната част. Стотици кубика вода стоят под напрежение, защото дигата, която е
изградена е чисто самодейна. Които са по-възрастни знаят, седемдесет и шеста година
имаше едно голямо наводнение от обилен дъжд, залял около тридесет къщи в Житница.
Вследствие на това наводнение -направи се корекция на реката, изгради се дига, обаче
сега тази дига, като е преградена, наводниха се, след второто преграждане, около
петдесет декара, които попадат под нивото на реката. Наводниха се, кооперацията там
протестира, но това е по-малката беля. Голямата опасност е пролетта да не стане някое
наводнение. Не знам това съоръжение, чия собственост е, но е на територията на
нашата община. Трябва да се вземат някакви мерки, защото могат да се получат много
трагични последици.“
Кворум:19 Христо Драгомиров Гичев присъства в залата.
Заседанието се ръководи от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания на общински съветници? Няма. Преминаваме към
шестнадесета точка.“
Шестнадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища и предложения на граждани има ли? Няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.26 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 №1535
решение №29-506
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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 №1540
решение №29-509
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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 №1453
решение №29-515
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1520
решение №29-519
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1525
решение №29-520
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1526
решение №29-521
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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 №1529
решение №29-522
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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 №1531
решение №29-523
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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 №1536
решение №29-524
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V

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