П Р О Т О К О Л № 37
Днес, 10.07.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Янев
2. Блага Петрова
3. Георги Габровски
4. Димитър Димитров
5. Димо Димов
6. Ивайло Илиев
7. Иво Гочев
8. Йордан Михалев
9. Капка Радева
10. Кръстю Кръстев
11. Милена Драгнева
12. Мустафа Ибрям
13. Наталина Златева
14. Стоян Гигов
15. Христо Гичев
16. Хюлия Мустафова
17. Хюсни Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е седемнадесет общински съветници. Откривам тридесет
и седмото заседание на ОбС Провадия, което е извънредно и свикано с покана №37
от 06.07.2018г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен
ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№1839.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Няма.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№1839.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Докладна записка
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а/№1839-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№1660/04.07.2018г. на кмета на община Провадия, относно кандидатстване с проект
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Заповядайте, г-н Филев.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
След като бяха изнесени на страницата на Държавен фонд „Земеделие“
условията за кандидатстване по подмярка 7.2. и стана ясно, че град Провадия е
допустим бенефициент, възложихме и изготвихме технически инвестиционен
проект за ремонт и обновяване на централната градска част. Инвестиционният
проект е в етап на съгласуване в момента. Внесено е предложение до главния
архитект за издаване на разрешение за строеж. Имаме още три дни да
кандидатстваме. Условно проектът е разделен на две части. Парковата част и
площадната част. Ние кандидатстваме за площадната част в размер около 400 000
лв. Проектът е налице, който желае може да го разгледа. По-голямата част остава
парковата част, като при изготвянето на проекта има две количествени сметки. С
водният ефект така да го нарека – шадравана и без него. Това ще се реши на последващ етап от ОбС. По всяка вероятност след обсъждане с гражданите.
Предложението нашето е ОбС да вземе решение за кандидатстване за етап две и
общинска администрация да се опита да направи всичко възможно да внесе
проектното предложение в оперативната програма План за развитие на селските
райони.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаема администрация,
Не мога да отбележа колко съм доволен, че община Провадия най-сетне прие
идеята и работи в посока на обновяване на централния площад и централните
градски части. Аз лично съм повдигнал въпроса още през април и октомври 2016г.
Тогава говорих и за нуждата от енергийно ефективно улично осветление. Надявам
се в проекта да бъде предвидено такова за централният площад, а след това да се
мисли и за подмяна на старото и неефективно и енергоемко осветление във всички
останали части на град Провадия, както и в промишлената зона. След като отбелязах
защо съм доволен ще отбележа и какво ме притеснява, а именно: В миналото
пропуснахме възможности за обновяване на централния площад и уличното
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осветление по програмите „Региони в растеж“, Местната инициативна група, а има
може би и програми, за които в момента не се сещам. Програмата за развитие на
селските райони е може би последния ни шанс. Програмата, процедурата за
изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени
за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, е била
отворена на 13 март и затваря на 13 юли 2018г. Това е този петък. Не Ви ли се
струва, че пак правим нещата малко в последния момент. След три дни приемът
приключва. Преди по-малко от две седмици имахме редовна сесия и сега правим
извънредна, защото пак изтърваме сроковете. Другото, което ме притеснява, както
казах е, че това е последния ни шанс. Консултирах се с фирми, консултанти и по
европейските проекти, и притесненията ни се увеличиха. Според тях, напливът в
последният момент ще е голям и шансът да получим финансиране точно за ремонт
на централния площад е много малък. В тази връзка искам да попитам
администрацията: Какви са критериите по програмата? С колко точки е проектът на
община Провадия? Също, като застраховка, че ремонтът на централната част не се
случи, предлагам на община Провадия, ако проектът не бъде одобрен за
финансиране с европейски средства, общината да използва собствени средства, за да
изпълни проекта. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Как да кажа - кой е първи, кой втори. Аз няма да споря. Искам само да Ви
кажа, че на Местната инициативна група стратегията е одобрена преди десет дни.
Няма възможност там да се кандидатства чисто физически. По програма „Региони в
растеж“ за деветнадесетте града не е имало такава възможност за кандидатстване.
Не имало, защото, ако е имало община Провадия щеше да кандидатства. Не знам,
Вие, къде сте ги видели тези възможности? Но Ви казвам, че в Местната
инициативна група няма възможност, защото тя действа от десет дни. В „Региони в
растеж“ не е имало такава възможност. Имало е 2007-2013г. по Оперативна
програма „Регионално развитие“, тогава администрацията, ръководена от г-н Георги
Янев е подготвяла проект, който не е одобрен. Всички други възможности са сега.
Искам да Ви кажа и трябва да се убедени, че ние сме направили всичко възможно. В
момента, в който са били ясни възможностите за кандидатстване, кои бенефициенти
са допустими и за какви суми са допустими. Естествено е, че ако нямаме
одобрението на Държавен фонд „Земеделие“ ние и администрацията ще търси
възможност със собствени средства. Но проектът в най-оптимистичният финансов
вариант ще струва около милион и осемстотин хиляди лева. Четиристотин хиляди е
малкият етап, площадната част на юг от водния ефект и милион и четиристотин
другата част. Като, естествено, осветлението ще бъде подменено. Ако има нужда ще
бъдат подменени канализациите, водопроводите. Имам предвид, ако има нужда
основно за дъждовната канализация. Но имайки примера от снощи, дъждът беше
изключително проливен, колегите работят от пет и половина сутринта. Градът няма
големи щети. Има в северната промишлена зона. Свличанията от нашите два ската
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са огромни. Камъни и тиня. Няма как при такива дъждове да не се свлича. Тук малко
се отклонявам. Да не се свлича тиня и да не се задръстват канализациите. Всичко в
централната градска част, ако някой ден, Живот и здраве, имаме възможност да
извършим ремонт, ние трябва да го направим така, че след приключване на частта,
по която нашите съграждани ще ходят, отдолу да не остане компрометирана
инфраструктура. Надземната е лесна. Пейки, друга паркова мебел, кошчета.
Осветлението също е предвидено. Пак го повтарям за цялостна подмяна с
енергоспестяващо. Не искам да влизам в спор с Вас кое, кога е било възможно, но
пак Ви казвам на страницата и на програма „Региони в растеж“ и Държавен фонд
„Земеделие“, съответно план за развитие на селските райони, налична е още и
страницата на Оперативна програма „Регионално развитие“, може да се види кога и
какви възможности е имало за кандидатстване. Не приемем упрека, да завърша с
това, че администрацията е чакала последния момент. Напротив, ако видите
проектът май месец е бил готов, но съгласуването му не зависи от администрацията.
Вие поне се занимавате със строителство. Защото сега имаме такава възможност.
Вече имаме съгласуване от всички институции. Притеснява Ви разходът за
извънредната сесия ли? Ако Ви внеса проект, който не е съгласуван, ще има
упреци- Защо проектът не е съгласуван? Защо сега го внасяте?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Благодаря за отговора на кмета Филев. Действително програмата е била
„Регионално развитие“. Грешка при изчитането. Искам да попитам. Само въпросът,
който поставих. В тази връзка искам да попитам администрацията: Какви са
критериите по програмата? С колко точки е проектът на община Провадия? Това ни
интересува, за да можем да преценим имаме ли шанс да го спечелим този проект?
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Точките ще станат ясни, след като ги оцени комисията. Ние ще
кандидатстваме по всички критерии за максималния брой точки. Това, че ние ще ги
запишем не значи, че комисията ще ги приеме и утвърди. Например за пътищата за
проектът, с който кандидатствахме за малко над пет милиона двадесет точки от тези,
които ние заявихме не бяха признати. Сега, аз конкретно, не мога да Ви кажа точно
колко точки ще заявим. Дали максимално допустимия или ще бъдем реалисти и ще
оценим това, което имаме фактически. Да, състезателен е принципът, но такъв е
регламента. Ние участваме в едно състезание. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, питания по докладната има ли? Г-н Кръстев, заповядайте.“
Изказване на арх.Димитър Кръстев-главен архитект
„Уважаеми граждани,
Общински съветници,
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Аз разбрах вчера, аз съм главният архитект, ако някой не знае, че ще се прави
ремонт на площада Провадия. Вчера сутринта ми беше представен проекта.
Нямаме никаква проектна готовност. Не знам как този проект ще бъде одобрен. Не
знам, защо този проект не е представен тук пред Вас? Той трябва да бъде приет на
ОбС. Няма да влизам в подробности чисто административни- какво следва, за да се
одобри този проект? За половината площад няма устройствен план, за половината
пешеходна зона. Ако ще се работи, ще се работи само тази площ, която е в момента.
Няма как да се обхване целия площад. Другото е улица, което е на север. Не знам
как ще се развият тези неща. В момента се прави доклад. Твърди се, че проектът е
съгласуван. Нямам информация за това. Вчера на Експертен съвет извънредно
внесох проекта за да го гледат експертите. Също излязохме със становище, че
проектът е непълен. Нещо, което касае Вас, искам да му обърнете внимание при
евентуално приемане на проекта в ОбС. Това е достъпната среда. Въобще не е
засегната в проекта. Това са редица обществени сгради на площада, които остават
пак без достъп за хора с увреждания. Проблем, който съществува отдавна и мисля,
че сега е времето да се запише. Не са засегнати и много други аспекти чисто
инфраструктурно. Проектът няма част ВиК, което е много важно да има. Първо,
заради претенциите на ВиК дружеството. Второ, защото старото отводняване не е
доказано дали може да работи по този начин. Ако може да работи, нека
проектантите, експертите да го кажат в проектите си. Така. Главно засягам достъпа
и второто, което, може би, не е толкова съществено, дизайна на това как ще
изглежда самото площадно пространство. Както разбирате, оставаме без фонтан.
Поне аз така разбрах в малкото време, в което можах да се запозная с проекта. Не
съм се запознал и се изказвам малко неподготвен. Толкова време ми беше
предоставено. Аз вчера имах Експертен съвет и преди Експертния съвет в рамките
на половин час трябваше да се запозная с оскъдния проект за площадно
пространство, който ми беше представен. Това е. Просто сигнализирам. Мисля, че е
важно, за това се появявам и на сесия.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Бих искал да попитам: Какво ще загубим, ако кандидатстваме по този проект,
чисто финансово, в случай, че не бъдем одобрени?“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Разходите, които биха били непокрити при отхвърляне на проектното
предложение са разходите за заседанието на сесията и за проектиране. Проектът си
остава. За достъпната среда. Всички Вие знаете, че сградите и на банките, и на
магазините, и на заведенията не са общинска собственост. В насоките за
кандидатстване не е допустимо да извършваме интервенции в чужди сгради. Когато
получим забележките на архитекта, ние ще отстраним пропуските. Така винаги се е
случвало във всички проекти.
Да отговоря на въпроса. Т.н. воден ефект, който не е воден ефект от
единадесет години, знаете кога беше запълнен. Има два варианта – с него и без него.
За проектирането на централната градска част се говори от нова година. Да, ако не
бяхме допустими, нямаше да кандидатстваме. Щяхме да търсим собствени средства.
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Но проект се готви, така че и на заседание на ОбС, и на комисии, аз съм го
казвал, и в администрацията. Дъждовната канализация, който е станал в шест часа
сутринта, специално на центъра е видял, че работи. При този проливен дъжд, който
смъкна тонове камъни и кал в промишлените зони, както и д-р Гочев, сега ми каза и
по ул.“Петко Шидеров“ и до болницата, площадът освен ниските му части, които
така да кажем една част от него има хлътвания и са образувани локви, водата беше
отведена. За водопроводите. Те са нанесени в проекта. Реално има действаща една
чешма в северната част на парка, който сега не е обект на кандидатстване. Наистина,
има един проблем – на север от банката и от аптеката се води улица. Това е факт. До
там е парк. Нататък се води улица независимо, че от четиридесет години не е улица.
Не е решено, като устройство, но и това е въпрос на решение. Има механизъм такъв.
Описано е в Закона за устройство на територията. Аз не искам с никой да влизам в
конфликт и такъв диалог - Трябва ли да кандидатстваме или не?Според мен – трябва
да кандидатстваме. Решението е Ваше. До внасянето на проекта и след това до
издаването на разрешение за строеж имаме един медец. Имаме един месец до
издаване на разрешение за строеж, а до внасянето три дни.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз също съм на мнение, какъвто и да е проектът - може и десет плочки да се
сменят, ние трябва да гласуваме положително и да търсим финансиране за този
проект. Призовавам и аз да го подкрепим. Не мога да си отговоря, обаче, на въпроса:
Защо проектът в момента не е пред нас, ние да го видим? Ние не знаем реално,
какво гласуваме? Рискуваме в бъдещето да имаме още един тип проект от рода на
воден ефект, фонтан, да имаме и подобен вид площад. Нали, нещо такова да се
получи. Благодаря.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Да го обясня, уважаеми съветници, простичко. Кандидатстваме за тази част,
която е на юг от водния ефект за смяна на настилката, на плочите. Ако има нужда и
на някаква подземна инфраструктура, също да се смени и уличното осветление.
Защото знаете, че уличното осветление от ЦКБ към съда не работи в момента. Това
е, за което кандидатстваме. Другата част от проекта, която е парковата част, може да
го види всеки, да го разгледа, тук е на Вашето внимание, ще бъде приета
окончателно след решение на ОбС. Аз не се наемам да кажа самостоятелно и да Ви
предложа дали да остане т.н. воден ефект, който не е никакъв воден ефект. Не знам
Експертния съвет колко се е разхождал в града да види, че няма шадраван и воден
ефект. И то го няма от единадесет години. Аз си спомням кога се зарина - 2009 или
2010г. Това ще е решение на ОбС. По всяка вероятност след публично обсъждане.
Има два варианта на количествени сметки с него и без него. Що се отнася до
устройствената част, до алеите - в парковата част е предложено само едно нещо –
уширяване на алеята към паметника. Да стане права, да се вижда от централната
част. Когато искат хората да отидат до паметника без да заобикалят.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Ще помоля общинска администрация да разясни, след като кандидатстваме с
този проект - Трябва ли с този проект преди това общинските съветници да са
запознати и да са го приели на сесия? Защото в момента ние ще гласуваме да
кандидатстваме по някаква програма . По моя информация, вероятността, проектът
дори и да е изряден, е около нулева. Предвид средствата и предвид сроковете.
Средствата – имам предвид остатъкът по тази програма и периода от няколко дни.
Оказва се, хайде за нас няма да говоря, дори и главния инженер на общината не знае
за какво става въпрос. Архитект, извинявам се. Лапсус. Извинявам се. Моля да ми
бъде отговорено.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми съветници,
Уважаеми г-н председател,
Времето за внасяне за всички е еднакво. То е тринадесети. Оттогава започват
да гледат проектите. Това не влияе. Проектите не се гледат на пръв по време, пръв
по право, а на чисто състезателен принцип. По отношение на средствата. Да го
гласувате, не. Да сте запознати, да. Проектът е налице. Кога бяха разнесени?
Материалите бяха изпратени в петък, ако не се лъжа. Вчера можеше всеки да се
запознае, но проектът е тук. Сега, ако търсим под вола теле, може да се намери в
случая, но пак Ви казвам, ние не можем да преценим на този етап - какви са ни
шансовете? И за улиците бяхме, как да кажа, с по-малко точки, но сключихме
споразумение. За пътищата не можахме. Да, парите са малко. Това е факт. По
първият прием при средства около триста милиона внесените проекти бяха за
деветстотин милиона. За шестстотин милиона проекти не са финансирани момента.
И нашият отговор е такъв, че няма средства. Нашите точки са четиридесет и две за
пътищата. Толкова са одобрени от оценяващата комисия. Тук, да, средствата са
малко, но ние не знаем колко и какви проекти ще има и колко проекти ще има с
тези, които са с повече точки от т.нар., които получават за слабо развити и селски
райони. Двадесет или тридесет точки, които ние няма да получим. Ние това не
можем да го знаем на този етап. Предните проекти, по които кандидатствахте,
сигурен съм, по които ние кандидатствахме с решение на ОбС, сигурен съм, че
никой не е искал проекти. Факт е. Сега, проектът е тук и можете да го разгледате.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Арх. Кръстев, иска да вземе отношение“
Изказване на арх.Димитър Кръстев-главен архитект
„По отношение на въпроса – дали трябва да е приет на общинска сесия
проектът?Площадът трябва да е приет на общинска сесия, както всяка една
публична собственост. По отношение на достъпната среда – това е предмет точно на
този проект. Достъпната среда е част от площада.Това е общинска територия. Ако
задължим отделните обществени сгради – магазини, банки и медицински центрове,
пощенски офиси и т.н. да си изградят сами рампите, това означава да им отстъпваме
право на строеж. Защо да не стане това с този проект в момента? Това си е
общинска площ и е редно да стане. Проектът на площада без достъпна среда е
незаконосъобразен. Има наредби, които не са изпълнени с този проект в момента.
Следващото нещо, което не се сетих да го кажа предния път. Това е достъпът на
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автомобили – пожарен автомобил, линейка. Тези неща трябва да са предвидени в
проекта. Откъде да се случват? Как да се случват? Има нова наредба транспортна.
Нямаме транспортна комуникационна част към проекта. Нещо, с което това нещо се
регулира. Вярно е, че е пешеходна зона, но има прилежащи паркинги и достъпи на
специални автомобили, като пожарна, линейка и прочие. Доста неща има за
доизчистване в проекта. Апелирам, Вие сте хората в местния парламент, които
трябва да разгърнат този проект и да го обсъдят на първо четете и да го приемат на
второ четете, защото при така сгънат проект, не знам какво ще гласувате. В момента
доколкото разбирам, защото и за това не съм запознат, не знаех, че ще има днес
сесия, не знам какво е написано в докладната – Гласува се самото внасяне на
проекта за финансиране или приема проект?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев,
Проектът на решението е следния:Дава съгласие община Провадия да
кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения.“
Изказване на арх.Димитър Кръстев-главен архитект
„Добре, тогава мисля, че всички сме „за“ да се финансира и да се направи
площада. Въпросът е: Каква ни е готовността за това нещо да се случи? Защото едно
такова финансиране става с разрешение за строеж. В момента нямаме такава
възможност.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Ще гласувам „за“ този проект, защото всеки един проект е шанс нещо да се
надгради, нещо да се построи, нещо да се случи. Всеки един проект е шанс за град
или за село. Ще дам два примера. Преди години община Провадия кандидатства за
изграждане на депо. Спомняте ли си г-н Илиев?Няколко наши съграждани
направиха инициативен комитет и направиха всичко възможно този проект да не се
случи. Ще дам и втори пример. По проект „През очите на времето“.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да се придържаме към докладната.“
Изказване на Милена Драгнева
„Добре. Приемам забележката.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Последно изказване.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Казвам реплика.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Второ изказване е. Да заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Надявам се повече да не вземам думата и не искам да я вземам. Предвид, това
което за пореден път се случва. Няма да коментирам предходното изказване. Ясно е
там. Опитвам се да броя до десет, защото мога да кажа по-тежки думи. Тесният
партиен вот.
Уважаеми дами и господа,
За пореден път много пъти съм изказвал мнение, да не казвам по-тежки думи,
се опитват да ни поднесат така нещата – един вид да ни заблудят. Да не казвам, че са
неистини. Ако обичате, не ме прекъсвайте. В момента ще гласуваме по проект за
реконструкция на централен площад. Мислите ли, че ние не би следвало да знаем за
какво става въпрос? Г-н кмета, току що ни казва, че проектът е на бюрото, на масата
пред него и можем да се запознаем. Някой знаел ли е за какво става въпрос вчера?
Току що разбрахме, че дори и главният архитект е бил запознат за половин час с
този проект камо ли ние. Разбирам общинските съветници от БСП, че те вали, гърми
каквото и да правят – черното бяло ще кажат, но ще гласуват „за“. Въпросът.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, моля по същество. Аз ще предложа нещо, което ще го подложа на
гласуване. Дайте да не влизаме в излишни полемики.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Въпросът ми още веднъж е същия към общинска администрация. Трябва ли
ОбС да гласува проекта, с който ще се кандидатства за реконструкция на центъра.
Моля за отговор. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще направя едно предложение.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
За пореден път говорим за една неосведоменост. Как да кажа, аз не мога да
свърша работата на съветниците и да прочета това, което те трябва да прочетат. На
13 юни сме качили инвестиционното предложение. Това, което е преди един месец
на страницата на общината са записани - Характеристики на инвестиционното
предложение. Да ги чета ли? Описание на основните процеси. Територията, която е
обхваната. Всичко е описано. На стр.5, г-н Димов. Това е обявление за
инвестиционното предложение с неговите характеристики. Проектът е наличен.
Всеки от вас може да се запознае. Вие казвате, че не сте запознати. Аз вместо Вас не
мога да го прочета. По отношение на устройство на територията. По Законът за
устройство на територията не съм убеден, че на този етап проектът следва да се
гласува от ОбС. Проектът, като технически проект. Аз Ви казах това, което мен ме
притеснява – наличието или не на водния ефект. Не за първи път го казвам. Ще се
вземе и след публично обсъждане решението. Но да се обвиняваме тук, че нямаме
информация. Информация има и тя е на страницата на общината. Единственото
официално място, където ние казваме нашите намерения и обяви. Всичко, което е
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необходимо, съгласно Закона за устройство на територията е качено там. Ако
трябва, ще го прочета.
Обява
на основание чл.4, aл.2 oт Наредба за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда, Община Провадия,
Уведомява, че имa следното инвестиционно предложение:
„Ремонт и
обновяване на централна градска част нa гp.Провадия“, УПИ V, кв.59 пo плана на
гр.Провадия
1.Характеристика нa иивестидионното предложение:
Настоящото инвестиционното предложение ,,Ремонт и обновяване нa
централна градска част нa гр.Провадия“, УПИ V, кв. 59 пo плана нa гр.Провадия
предвижда извършване на cтpoитeлнo-мoнтaжни и peмoнтни paбoти зa изгpaждaнe
нa oбнoвeнo плoщaднo пространство за жителите нa гр.Провадия и повишаване
качеството на жизнената им среда чрез:
-Полагане на нови настилки;
-Доставка и
монтаж на
подходящо съвременно и хармонизирано
парковообзавеждане, включващо пейки, кошчета за отпадъци, велосипедни
стендове, eл. стьлбове и др.;
-Изграждане нa ново енергоспестяващо парково осветление.
2.Описанне на основннте процеси, капацитет, обща използвана площ;
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателнн
или
поддържащи дейностн, в т.ч. ползване на еъществуваща или необходимост от
изграждане на нова техническа
инфраструктира (пътища/улици, газопровод,
електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на
изкопите, ползване на взрив;
Територията, предвидена за реновиране попада в УПИ V „зa парк“, кв. 59 пo
плaнa на гр.Провадия, с площ 18 900кв.м. Имотьт е общинска публична собственост,
съгласно AOC № 869/08.06.2001 г.
B момента централния площад е покрит с бетонни плочи. Алейната мрежа е
частично ремонтирана. Haблюдaвaт се участьци с изразена неравност, липсващи
бордюри. Част от осветлението не функционира. Теренът е с равнинен характер,
равномерен наклон и имa изградено отводняване за дъждовната вода.
B зoнaтa нa плoщaдa имa висока дървесна растителност в много добро
фитосанитарно състояние, която ще се запази.
Инвестиционното
предложение предвижда изпълнеине
на строителномонтажни работи, включващи дейности пo облагородяване и благоустрояване подмяна на настилки, разполагане на парково обзавеждане (пейки, кошчета за
отпадъци, епектрически стьлбове и велосипедни стендове), изграждане на ново
алейно осветление.
Разбиването нa съществуващата настилка ще се извърши механизирано,
посредством багери със специални приспособления - пневматични чукове и ръчно с
помощта на къртачи. След премахване на съществуващата настилка ще cе
извършват изкопни работи до достигане на проектните коти.
Съществуващата настилка ще се подмени с бетонни плочи с размери 90/30,
60/30 и 30/30 см., дебелина 8 см. и цвят: варовиково сиво, базалтово сиво и
графитено сиво. Плочите с по-светьл цвят (варовиково сиво и базалтово сиво) ще
cc използват за допълнително подчертаване на основното пешеходно направление
и ще напомнят за солта - важен елемент от историята на гр.Провадия.
Съществуващите партери cc запазват, като cc повдигнат на височина 40 см. и ce
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поставят дървени пейки. Ho този начин cc създават пространства с възможност за
сядане, разговор и социални контакти. Съществуващата на тези мсста висока
дървесна растителност осигурява засенчването и създаването на комфортно
пространство за сядане.
За оформянето на зелените плoщи cc предвижда изпълнение на декоративни
бордюри с аналогична повърхностна обработка и цвят, и размери 20/5/100 см. Ще
cc извърши оформяне нa короните на съществуващите дървета. B съществуващите
озеленени плoщи ше cе достави и разстеле слой хумус, ще cc засее тревна смеска и
ще cc засадят многогодишни цветя.
Отводняване на цялата територия ще cе осъществява пo съществуващата
дъждовна канализация. Предвижда cе подмяна на старите решетки с нoви за
съществуващ линсен oтвoднитeл.
Предвижда cc и велоалея, която ще cе означи с водещи ивици от същата
Настилка, каквато е на площада, с еднакъв цвят. Средната разделителна линия
ще cc изпълни от коризонтална маркировка тип студен пластик. B началото
и края на велоалеята ще cе поставят знаци.
За съществуващия шадраван cе предвижда, ако се приеме, запълване и полагане
на нова настилка.
Проектната разработка дaвa възможност зa пoeтaпнo изпълнение
на
строително-монтажните работи: първи етап - oт ул. „Димитьр Грънчаров“ дo зоната
на Часовниковата кула и втори етап - oт Часовниковата кула дo ул.„Ал.
Стамболийски“.
С инвестиционното пpeдлoжeниe не cе предвижда изграждане и/или промяна
нa нова техинческа инфраструкryра и използване на взрив.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение
нямa връзка със съществуващи и oдoбpeни с устройствен или друг план дейности.
4.Местоположение нa площадката
Територията, предвидена за реновиране попада в УПИ V ,,за парк“, кв. 59 пo
плана на гр.Пpoвaдия, с плoщ 18 900 кв.м. Имотът с общинска публична
собственост, съгласно AOC №869/08.06.2001 г.
Територията, предмет на инвecтициoннoтo предложение нe попада в
границите на защитени територии пo смисъла на Зaкoнa за защитените територии,
нo попада в границите нa зaщитeнa зона от екологичната мрежа Натура 2000.
5.Природни ресурси, предвидени за използване пo време на строителството
и експлоатацията:
По време на строитслството ще cе използват следните природни ресурси: вода,
пясък, трошен камък, желязо, горива. Ho време на сксплоатацията ще се използва
предимно вода и горива за поддържане на декоративната растителност.
6.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на
третиране
Пo време на строителството - Бетон, чугун и стомана, смесени битови отпадъци
Пo време на сксплоатация на инвсстиционното предложение ще cе образуват
предимно смесени битови отпадъци.
Отпадъците, генерирани пo време на строителството и експлоатацията на
инвecтициoннoтo предложение ще cе третират, съгласно разпоредбите на Закона за
управление на отпадъците и поднормативните актове пo прилагането му.
7.Отпадъчни води, които се очаква да се генерират и предвиждания за
тяхното третиране: Пo време на реализация на инвестиционното предложение ще
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cе формират битови отпадъчни води oт работниците на обекта. За задоволяване
на санитарно-битовите потребности на работниците пo време на СРД, ще cе
разположи химическа тоалетна.
8.Очаквани общи емисии на вреднн вещества във въздуха – описано е.
9.Опасни химични
вещества, които се очаква да бъдат
налични на
площадката на предприятието/съоръжението:
Заинтересованите лица могат да подават писмени мнения, становища и
възражения, относно инвестиционното предложение в 30 (тридесет) дневен срок
от датата на съобщаването му.
Колеги, преди един месец инвестиционното предложение е било налично.
Проектът е изготвен май месец, но не е бил съгласуван. Аз го казах.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам 15 мин. почивка, за да може, който иска да се запознае с проекта.
Съгласни ли сте? Който е съгласен с така направеното мое предложение, моля да
гласува.
Това е моето предложение. Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Аз съм „за“ да разгледаме проекта, въпреки че последния момент няма да
можем да го променим. Оказва се, че самият технически проект не е качен на сайта
на общината и обществеността не е запозната, както и главният архитект не е
запознат. Благодаря на кмета Филев, че изчете цялата техническа спецификация на
проекта, но ОбС това - общо взето, колко желязо и камък ще влезе в проекта, нас не
ни интересува. Нас ни интересува – архитектура, достъпност. Цветът е важен. Да,
съгласен съм. Пак призовавам колегите. Аз силно се съмнявам, че някой ще гласува
отрицателно, но призовавам, всички да гласуваме положително, дори с риска да
гласуваме някаква недомислица грандиозна отново. Благодаря.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Тонът на заседанието преминава всякакви граници. Искам на г-н Димов да му
кажа, че технически проекти на страницата на общината не се качват. И на никоя
страница на никоя община в България не се качват технически проекти. Ако ми
посочите. Ще дойдете на място, за това е обявлението. Всеки гражданин, всеки
общински съветник може да дойде на място и да се запознае.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми дами и господа,
Не ми беше отговорено отново на въпроса. Искам мнение от юристите на ОбС.
Трябва ли проектът, за който гласуваме, с който ще кандидатстваме да бъде приет от
общинските съветници? Моля, за мнение. Благодаря.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
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Под думата проект се разбира две неща. Технически проект по смисъла на
ЗУТ това е: Работният проект, който е на бюрото, на масата. Той се приема от
главния архитект. Инвестиционното предложение, с което кандидатстваме,
проектът, който ще внесем в Държавен фонд „Земеделие“ трябва да бъде гласуван
от ОбС. Кажете ми, Вие за три години, колко работни проекта сте гласували тук в
ОбС, с които сме кандидатствали? Не трябва да се гласуват. Не трябва.
Кандидатствахме с проект за улиците, кандидатствахме с проекта за пътищата.
Кандидатствахме с проект за пожарната, за читалището, за тази сграда, за
Сапаревата къща. Нищо от това не беше гласувано. Техническите проекти по
смисъла на ЗУТ не се гласуват от ОбС. Ако ОбС желае може да разгледа и също да
даде бележки за отстраняване в проекта, ако има такива, които съответстват на
действащото законодателство. Ние тук подменяме основно плочите и осветлението,
и оформяме короните на дърветата. Живот и здраве, ако се стигне до изпълнение. И
обществено обсъждане не е необходимо. Аз, като кмет се притеснявам единствено
за наличието или не на водния ефект т.н. воден ефект, защото този воден ефект е
изграден, когато аз бях зам.-кмет и първата му копка аз съм я правил. Факт е, че
2009 или 2010г., не помня кога, или 2008г., той беше заринат. Това е повече от десет
години. Вие го виждате. От всеки сто посетители на Провадия и граждани
деветдесет и пет казват: Това нещо грозното, докога ще седи тук. Това го казват на
мен. Не знам на Вас дали са го казвали, но не е от моята компетентност да взема
такова решение самостоятелно, за това бих го подложил на публично обсъждане. Да
попитаме гражданите желаят ли го или не го желаят, ако дойде време за
изпълнението му, защото може и да остане, и да се премахне.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Юристите ги няма в залата. Явно са ангажирани. Заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Помолих за отговор от юристите на ОбС Провадия. Имаме нужда от
юридическа консултация. Нямах желание кметът отново да ми отговаря. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Юристите ги няма в залата. Явно са ангажирани, така че няма как да Ви
отговорят в момента. Сесията е извънредна. Аз предлагам петнадесет, двадесет
минути почивка, за да можем да се запознаем с проекта.
Подлагам на гласуване предложението, което направих току-що. Който е „за“
моето предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“-12, „против“-3, „възд.се“-2 Предложението се приема.
Двадесет минути почивка.“
Почивка от 09.55ч. до 10.15ч.
Кворум:16 Общинският съветник Ивайло Илиев не присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът след почивката е шестнадесет общински съветници. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
13

1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по Процедура чрез подбор
на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020г., с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Централна градска
част на гр.Провадия, кв.59/V по плана на гр.Провадия“.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020г., а
именно:
Стратегическа цел 3:Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси-предпоставка за икономически и социален напредък;
Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда;
Мярка 3.1.10.Реконструкция и модернизация на централен градски площад;
Ще кандидатствате. Трябва да се допълни и предварително изпълнение на
основание чл.60, ал.1 от АПК, защото в самото решение го няма. Кметът ще го
допълни: На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение. Ще се добави, като трета точка.“
инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Към проекта за решение добавяме трета точка: Настоящото решение подлежи
на предварително изпълнение, съгласно чл.60, ал.1 от АПК.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №37– 634
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по Процедура чрез подбор
на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020г., с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Централна градска
част на гр.Провадия, кв.59/V по плана на гр.Провадия“.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020г., а
именно:
Стратегическа цел 3:Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси-предпоставка за икономически и социален напредък;
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Приоритет 3.1.Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда;
Мярка 3.1.10.Реконструкция и модернизация на централен градски площад;
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 10.20часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК :

…………………. Г.Тунчева
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