П Р О Т О К О Л №44
Днес, 30.01.2019 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. Дамян Ташев Неделчев
3. Димитър Тунчев Димитров
4. Димо Владимиров Димов
5. Елина Георгиева Димитрова
6. Йордан Иванов Михалев
7. Капка Ангелова Радева
8. Кръстю Василев Кръстев
9. Лидия Николаева Димитров
10. Стоян Добрев Гигов
11. Христо Драгомиров Гичев
12. Хюлия Ахмедова Мустафова
13. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е тринадесет общински съветници.
Откривам четиридесет и четвъртото заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №44 от 18.01.2019г.
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.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2018г. / вх.№2116
2.Отчет за изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2018г. / вх.№2120
3.Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2019г. / вх.№2121
4.Приемане бюджета на община Провадия за 2019г. / вх.№2117
5.Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - второто полугодие на 2018г. / вх.№2118
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2018г. / вх.№2099
7.Отчет за изпълнението на актовете на кмета на община Провадия по
влезлите в сила решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2018г. /
вх.№2115
8.Отчет на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2018г. / вх.№2111
9.Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните
данъци на територията на община Провадия. / вх.№2096
10.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия през 2019
г. / вх.№2110
11.Докладни записки с вх.№2100, 2101, 2108, 2109, 2122, 2126, 2127.
1

12.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:17 Общинските съветници Димо Владимиров Димов, Диан Парушев
Николов, Иво Райчов Гочев и Милена Иванова Драгнева присъстват на заседанието
на ОбС Провадия от 09.04 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в проекта за дневен ред в точка единадесет докладни записки да
бъдат добавени докладни записки с вх.№2132, 2135.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване
предложението да бъдат включени в точка единадесет от проекта за дневен ред
докладни записки с вх.№2132, 2135.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: 17-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.“
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.06ч.
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.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2018г. / вх.№2116
2.Отчет за изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2018г. / вх.№2120
3.Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2019г. / вх.№2121
4.Приемане бюджета на община Провадия за 2019г. / вх.№2117
5.Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - второто полугодие на 2018г. / вх.№2118
6.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2018г. / вх.№2099
7.Отчет за изпълнението на актовете на кмета на община Провадия по
влезлите в сила решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2018г. /
вх.№2115
8.Отчет на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2018г. / вх.№2111
9.Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните
данъци на територията на община Провадия. / вх.№2096
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10.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия през 2019
г. / вх.№2110
11.Докладни записки с вх.№2100, 2101, 2108, 2109, 2122, 2126, 2127, 2132,
2135.
12.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
четвъртото тримесечие на 2018г.
а/№2116-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2018г.
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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 760
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 актуализирано разпределение на променените бюджети за
четвъртото тримесечие на 2018г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка – Отчет за изпълнение на програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия през 2018г.
а/№2120-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите
- общинска собственост в община Провадия през 2018г.
Кворум:19 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.09ч.
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 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 761
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9,
предложение 2 от Закона за общинската собственост, 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 2018г.
Кворум:20 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.11 ч.
Трета точка – Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите
- общинска собственост в община Провадия през 2019г.
а/№2121-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2019г.
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 №44 – 762
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, предложение 2 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в община Провадия през 2019 г., съгласно приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в програмата.
Кворум:21 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.15 ч.
Четвърта точка – Приемане бюджета на община Провадия за 2019г.
а/№2117-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане бюджета на община Провадия за 2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На Вашето внимание е проект за решение за приемане бюджета на община
Провадия за 2019г. Проектът за бюджет е в размер на 22 063 490 лв. Основните
разходи, които са включени в разходната част на бюджета са за функция „Култура,
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спорт, почивни дейности и религиозни дейности“ 1 761 339 лв., в това число за
делегирани държавни дейности 742 859 лв., за местни дейности 861 480 лв. и за
дофинансиране на държавни дейности 157 000 лв. Дейности по почивното дело и
социалния отдих – 13 590 лв. Спортни бази за спорта за всички средства в размер на
542 210 лв., като за възнаграждения и осигурителни плащания – 31 910 лв.,
поддръжка на спортните бази – 25 300 лв., 50 000 лв. на спортните клубове на
територията на общината, съгласно приложение. Капиталови разходи в размер на
435 000 лв. за „Открит комплекс за спортна дейност“. За дейност „Читалища“ са
предвидени 531 440 лв. разпределението е в приложението към проекта за решение
на база на указание на Министерството на културата. За Историческия музей
208 719 лв. Обредни домове 59 100 лв. Други дейности по културата 235 050 лв.
На общинската болница са отделени 133 000 лв. Капиталовата програма е в
размер на 2 123 194 лв. Основното е за пътя Провадия-Петров дол-граница община
Ветрино,
Блъсково-Храброво-Овчага-Черковна
и
Провадия-ТутраканциБозвелийско. Преходен обект е пътят Черноок-Градинарово-Снежина. Откритият
комплекс е преходен обект. Спортните площадки са преходен обект. Нов обект за
много голяма сума със съфинансиране е „Ремонт и обновяване на централна
градска част“. Предвидени са 427 894 лв. Това са по-големите обекти в списъка за
капиталови разходи. Средствата, които община Провадия ползва за проекти и
програми са предмет на следваща докладна записка и там са описани подробно.
Община Провадия се е съобразила с предложения, получени на публичното
обсъждане на бюджета. За тротоарите на населените маста от 30 000 лв. средствата
са завишени на 70 000 лв. и са включени тринадесет населени места в общината. За
града са 150 000 лв. За уличната мрежа на населените места са включени 500 000
лв. в бюджета, като 200 000 лв. са за града и 300 000 лв. за населените места.
Принципът на разпределение, специално за населените маста, по 3 000 лв. базова
сума и останалите 128 000 лв. са разпределени по 13,50 лв. на жител. Имаше
предложение за облагородяване на парк Минерални бани. В Дейност „Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда“ са предвидени 40 000 лв. за
извършване на санитарна резитба на дълготрайната декоративна растителност. От
тях ще заделим средства за този парк. Ако имате някакви въпроси, готов съм да
отговарям.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на председателите на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ и ПК “Финанси,
бюджет, местни данъци и такси“, за да прочетат становищата на комисиите. Г-н
Кръстев, заповядайте.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 6 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ прие предложението
сумата за основен ремонт на мостово съоръжение на Крепост „Овеч“ от 15 000 лв.
да се завиши на 25 000 лв. Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се”
приема проекта за решение с гласуваното предложение.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 7 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд-се“ прие предложението
сумата за основен ремонт на мостово съоръжение на Крепост „Овеч“ от 15 000 лв.
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да се завиши на 25 000 лв. Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се”
приема проекта за решение с гласуваното предложение.“
Кворум:21 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.15ч.
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 кмет,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Дойде новата година. Дойде новият бюджет. Дали ни харесва бюджетът?
Винаги един бюджет може да бъде по-добър. Така е. Истината е, че и самите
средства винаги са ограничени. Разполагаме с това, което имаме. Парите са
ограничен ресурс, както казах, трябва да се харчат рационално, пестеливо. Когато
са публичен ресурс, трябва да се харчат прозрачно. Понеже е ограничен, много от
дейностите, които искаме да ги видим в бюджета, понякога се налага да ги
отлагаме. От нашата група искаме да благодарим и да отбележим, че сме доволни,
че пътят Черковна - Овчага е заложен в бюджета и ще бъде реализиран. Надяваме
се скоро да видим реализацията му. Има няколко неща, които се отнасят за
безопасността на хората. Които са предложени от жителите на населените места,
съответно чрез техните представители – кметовете. Тези неща не са залегнали в
бюджета. Те са малки неща. Това, което искам да кажа, това са малки неща, които
смятам, че няма да имат нужда от големи разходи. Пак казвам, те са свързани с
безопасността на хората. Давам примери и ще Ви предложа. Три неща са и ще ги
предложа на вниманието на общинските съветници и ще искам да ги гласуваме, ако
сте съгласни.
В село Черковна Здравната служба има нужда от частичен ремонт на покрива.
В момента медицинското лице, което посещава селото се налага да прави
прегледите в кметството. Създава се неудобство и смятам, че няма да ни струва
много средства, за частичен ремонт става въпрос. Няма да ни струва много средства
да го оправим покрива на Здравната служба. Село Манастир от няколко години
заявява, че има нужда от почистване и продълбочаване на реката. Това е една
дейност, който се забавя с годините и в един момента става някаква бела. Ние
подкрепихме предложението да си купим багер – община Провадия. Този багер по
принцип трябва да се използва за общинските нужди. Тази дейност, това
продълбочаване на реката и почистване в село Манастир е такава дейност. Мисля,
че няма да ни струва много скъпо да го извършим с наша техника. В село Овчага
също от няколко години има в искането им към община Провадия почистване на
деретата. Знаете, от година на година вали все повече. Получават се едни големи
водосбори, затлачва се и в един момент става някаква бела. Да обърнем малко
внимание и да почистим тези дерета, да сме спокойни, че няма да се случи нищо.
Предлагам тези три важни неща, за мен, да ги гласуваме. Ако е възможно да
ги включим в бюджета.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, моля да ги повторите, за да бъдат записани.“
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Изказване на Димо Димов
„Първото, частичен ремонт на покрива на Здравната служба в с.Черковна.
Второто, в село Манастир почистване и продълбочаване на реката. Третото,
почистване на деретата в село Овчага. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
За здравната служба в с.Черковна. Ние имаме предвидени средства за текущи
ремонти в бюджета. Ако не се налага някакво конструктивно изменение на покрива,
средствата просто ги има. Ще се включи в обектите, в които ще се извърши
интервенция. Сега от Вас го чувам.
По отношение на деретата, искам да кажа, че за всички дерета, които са в
регулацията на населените места ние имаме изготвени проекти, които са внесени в
Комисията за възстановяване и подпомагане. Такъв е и Манастир. Аз съм съгласен
там, където багера може да свърши работа - ще я свърши, но голяма част от
деретата са за друга техника. Основно драглайн за реките. Съответните проекти са
готови и са депозирани там. Когато комисията прецени и има възможност, ще ги
финансира. Ние извън регулацията на населените места не можем да харчим
общински средства. По отношение на такива превантивни дейности в бюджета има
40 000 лв. предвидени. Ако нашият багер може да върши работа, ще финансираме.
Средствата ги има за текущи ремонти на сгради – общинска собственост, защото
годината е дълга и настъпват всякакви ситуации. Един покрив протича, друг не.
Средствата за текущи ремонти на сгради ги има и за превантивни действия.
Големите средства, които ще са ни необходими за продълбочаване на реките и
почистване на деретата са изготвени и изпратени в Комисията за възстановяване.
Имаме такива проекти. Въпрос и воля вече на комисията и на Министерски съвет е
да ги финансират.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Аз за първи път чувам, че в Черковна ходи медицинско лице и оказва помощ
– здравна помощ на населението. Кметът на населеното място тук ли е? Кой лекар
ходи там? Амбурса, Ранков. Те за да ползват Здравната служба на вашето село
трябва да сключат договор за наем. Където и да се намират лекарите по селата и поточно за Здравните служби, те плащат наем. Наем се заплаща и за сградата и за
апаратурата, ако има апаратура. Може да я няма и да си я носят. Тогава няма
проблеми. Трябва да плащат наем. Тези неща ще се отработят. Явно има пари ще се
възстанови, но трябва да знаят двамата лекари, че трябва да дойдат в общината и да
сключат договор. Иначе ползването е незаконно.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Благодаря на г-н кмета, че вникна в проблема и вече има действия, които са
предприети. За Здравната служба само да кажа. За докторите, те ще си сключат
договор с общината и ще плащат наем, когато има на какво да плащат наем. Те сега
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на един капещ покрив, кой ще плаща наем? Дайте да го отремонтираме и после ще
им искаме наем. Така по реда на нещата. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Ще поискам малко разяснение по новият проект за решение. Точка
седемнадесет. Доколкото разбирам на база на точка седемнадесет за определен тип
временни безлихвени заеми кметът ще взема решение да го прави без допитване до
ОбС. Искам разяснение за точка седемнадесет текста и точка седемнадесет едно.
Това е единия ми въпрос.
Вторият въпрос, който искам да поставя на вниманието на колегите тук. В
някои разговори с някои от кметовете и кметските наместници се е изказало такова
едно мнение и виждане, че някой път им се налага да дават някакви лични средства
в някои частни случаи. После няма откъде да си ги осребрят. В проекта за решение
виждаме, че представителните на кмета на общината са от порядъка на десет, а на
председателя на ОбС на пет. Естествено, нямам нищо против това. С риск да бъда
обвинен в някакъв популизъм искам да направя предложение да се заложи в
бюджета от резерва, ако кметът и председателят на ОбС решат и от тяхната сума да
се отдели малко, на кметовете и на кметските наместници да бъдат предоставени
представителни от порядъка на сто и петдесет до триста лева. Това ми е
конкретното предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
Точка седемнадесет я има във всеки проект за решение. За какви заеми става
въпрос? Първо, за проектите, по които община Провадия работи. В момента има
заеми в размер на 459 000 лв. отпуснати са по различните проекти и след като
управляващият орган ги верифицира парите се възстановяват. Средствата, които се
отпускат за дейности за делегираните бюджети основно са за учебните заведения разходите за пенсии, за читалищата. Тези са средствата, които отпускаме и до края
на съответната година, когато Министерски съвет ги възстанови на учебните
заведения, ние си ги вземаме.
По отношение на представителните в Закона за бюджета на държавата и в
Закона за публичните финанси само две са лицата, за които е допустимо да се
гласуват представителни разходи в общината. Аз нямам информация някъде в
страната, освен, ако няма някакъв самостоятелен бюджет кметството, съответно със
счетоводител, всичките му функции за контрол – вътрешен и всякакъв, да има
представителни разходи. Те като ги сметнем няма да са много от порядъка на пет,
шест хиляди лева. Три, четири да са, може да ги вземем от резерва. Въпросът е Как да ги дадем без да нарушим закона? Кои кметове и кметски наместници плащат
от джоба си аз не знам. Това, което е свързано с дейността на кметството по един
или друг начин ние го финансираме. Те си поръчват и купуваме. Когато има труд
назначаваме човек и на граждански договор плащаме. Варианти имаме. За
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представителните в момента конкретен отговор аз не мога да дам. За първи път
чувам за такова нещо.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Благодаря на г-н Филев за отговора. В крайна сметка аз съм направил едно
предложение, след като няма законова възможност за това нещо, нормално е и
оттеглям това предложение да не го подлагаме на гласуване. Казвам мотивите
какви са. Аз не убеждавам, че голяма част от кметове и кметски наместници са
правили такива изявления, защото аз не комуникирам с толкова много хора. Един,
два пъти имам случаи, в които се казва, че се е наложило на някои да дадат, нещо да
направят, за бензин, на някого малко да помогнат с някой лев на хора, които им
висят на главата. Това ми беше ситуацията. Благодаря за отговора и наистина
оттеглям предложението си.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Дами и господа,
Първото, което искам да кажа е въпрос. Предвидено ли е коритото на река
Провадийска нагоре от моста до стадиона за това, което споменахте вече за
продълбочаване, защото там всички виждаме, че растителността избуява и има
натрупване на тиня, която не прави разлика на коритото над моста и надолу това,
което е с бетонна значима конструкция. Това ми е единият въпрос.
Другото, което искам да предложа. Тези 25 000 лв., които даваме за ремонт на
моста. Консултирал съм е с хора, които работят както по конструкции така и с
дърво. Мисля, че средствата ще бъдат достатъчни, за да се извърши ремонта с помалко пари. Предложението ми е да се извършат необходимите процедурни
действия, за да се промени конструктивно моста, което от една страна ще даде
възможност забележителности, които са скрити в момента от моста да станат
достъпни. Имам предвид виждали сме от директора на музея представени макети.
Има достъп до такава информация, че преди първата порта, която е консервирана
как се казва реставрирана, която за хората от моето поколение и по-предишните си
я спомняме. Да не я описваме в изказването ми. Второто, което ще постигнем с една
промяна в конструкцията е да попречим на АТВ и мотори да минават по моста,
което създава условия да се отделят в бъдещето допълнителни средства за ремонт.
Защото моста е предвиден за пешеходен туризъм, а не за преминаване на моторни
превозни средства.
Второто предложение, което искам да направя е да се отделят 100 000 лв. в
бюджета, които да бъдат използвани за превръщане на крепост „Овеч“ в
туристически обект с определен пропускателен режим. Казано по друг начин - да
може крепостта да се затваря в 17.00ч, 18.00ч. и да се отваря сутрин в 8.00ч. или
9.00, което да бъде чрез охрана. Ще се даде възможност да се изпълнят определени,
различни мероприятия, които да повишат интереса и атрактивността на града. Ако
сравним различни туристически и културни обекти, които има на територията на
общината и на града само това, което съм запомнил може и да греша, но доколкото
си спомням за миналата година има отчетени 38 000 посещения, които са от
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организиран туризъм. Т.е това, което е дошло в града ни с туристическа цел. В
същото време има немалко неорганизиран туризъм т.е. интересът към този
туристически обект е голям. Ако направим така, че да има определен
пропускателен режим, ние ще можем да извършим други мероприятия, които да го
направят още по-атрактивен. Постъпленията в бюджета на общината да станат позначими. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Уважаеми съграждани,
Ще започна отзад напред. Няма нужда от 100 000 лв. Първото, което ще
направим е да поискаме една виза за проектиране от държавата. Да ни разреши да
проектираме върху неин имот. Чак тогава, ако бъдем допуснати, ако ни е разрешено
да проектираме съоръжения в държавни имоти, ще използваме средствата, които
имаме в бюджета за проектиране. Като му дойде времето ще се заделят средствата
за СМР. За да е недостъпна крепостта вечер това означава ограда навсякъде. Това
означава. Всичко друго няма да ограничи достъпа. Сега, в туристическия сезон,
седем дни в седмицата ние имаме хора на двата входа – и от източната, и от
западната страна, но те след седем часа или лятно време по-късно се прибират.
Първото, което ще направим е да поискаме една виза за проектиране в държавен
имот. Ако ни се разреши, действаме нататък.
По отношение на самото съоръжение на моста да се измени конструкцията,
аз съм голям песимист. Защото съоръжението се изгради по програма „Фар“ преди
2007год. Преди влизането на България в Европейския съюз и преди затягане на
нормите. Още тогава се обсъждаше, че никой няма да ни разреши да има движещи
части на това съоръжение. Ако има движеща част, то ще е само за гледане. През нея
няма да се минава. Напълно съм съгласен да намерим варианта да ограничим
моторите и АТВ. На комисии от всички общински съветници това е обсъждано, но
без да изменяме конструкцията на моста.
По отношение на продълбочаването на река Провадийска от Военния завод на
север. Още 2012-2013г. подготвихме проект, като тогава министър на вътрешните
работи беше г-н Цветанов. Беше на посещение в Провадия и бяхме точно там.
Поиска да се продълбочи реката, за което бях посъветван да пусна проект в
Комисия за защита на населението. Подготвихме проект и го пуснахме, но не ни
разрешиха на нас да кандидатстваме, защото дигата от страната на Военния завод е
държавна, а от страната на кв.“Север“ е общинска. Ако забелязвате всяка година
ние почистваме дигата от храсти и дървета от нашата страна. А държавата не
почиства в тяхната част. Всяка година правят проверки. Те виждат, че от нашата
страна е почистено и казват, че са добре нещата. Продълбочаването и тук може да
стане с драглайн, защото движението на дигата при движение на МПС, хора и
животни тя пада, но продълбочаването, ако се извърши ще е много по-ефективно.
Специално за река Провадийска на север от регулацията ангажиментът е на
„Напоителни системи“ и всяка година ние ги сезираме, а нашата част я чистим.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.“
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Изказване на Дамян Неделчев
„Кратко отношение към отговора. Благодаря на г-н кмета, че заяви, че ще
бъде направено искане към държавата за изготвяне на виза за проектиране на техен
терен. Благодарността ми, обаче искам да бъде последвана от следното
разсъждение. Тази година е последната година от мандата. В предшестващите
мандати е извършено нещо, но крайно недостатъчно. Сега се сещаме какво да
направим и пак има условности, ако някой ни даде. Много бавно се случват нещата
в нашия град. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте. Г-н Неделчев, да разбирам ли, че си оттегляте
предложението за 100 000 лв. Не го оттегляте. “
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Искам да обърна внимание на колегите във връзка със спортните площадки в
града. Беше коментирано на комисии, а и от миналата година стои на дневен ред.
Да конкретизирам за какво става въпрос. Имаше предложение дори и частично по
места в града, колкото е възможно, да се постегнат междублоковите пространства
било, спортните площадки, за което кметът даде съгласие. Това, което ще кажа,
пропуснах на комисиите да кажа, от миналата година коментираме. В посока за ЖП
гарата около военните блокове има една бивша спортна площадка, която вече е
обърната на паркинг. Мисълта ми е да имаме предвид в текущата година. Мисля, че
няма да коства кой знае какво. Това ми е препоръката.
Искам да обърна внимание на страница 46 има една таблица, където ми се
спря погледа и ще Ви обясня защо. Става въпрос за читалищата дофинансирането,
субсидиране по Програма развитие на читалищната дейност. Какво ми направи
впечатление? В предложенията, в цифрите има голяма разлика в предложенията и
има три, четири пера празни. Естествено, попитах на комисията и ми се даде
отговор, но не ми стана много ясно. Искам, ако може малко разяснения.
Предполагам, че освен отбелязаното - дейност, предполагам, че критерий е брой
жители в населеното място. В тази връзка.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Това са четири читалища в с.Венчан, с.Тутраканци, с.Славейково и
с.Снежина, които по указанията на Министерството на културата и работата на
комисията, която е назначена с моя заповед, а там участва председателят или
секретаря на съответното читалище. Тя се състои от служители от общината и
двадесет и двама представители на читалището. Те работят по тези правила. Няма
ли дейност няма и допълващи средства. Съжалявам, но стимулът, който иска
държавата да направи е да финансира там, където има дейност. Факт е, че например
с.Снежина е много голямо населено място за разлика от другите. Трябва да имат
дейност, за да получат допълваща субсидия. Няма как. Самите други председатели
гласуват и решенията на комисията аз ги внасям като приложение на ОбС. Те не ги
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ли гласуват средствата, аз няма как да ги внеса. Тази комисия е назначена от мен,
но тя е независима от мен. Разбирам въпроса Ви, но трябва да ги стимулираме за да
има дейност.
По отношение на двете площадки до военните блокове, в кв.“Север“ и за
старото игрище. Миналата година след като ОбС ми препоръча проведохме
разговори. Общо бяха около 110 000 лв. необходими. 60 000 лв. за старото игрище
за чима и кладенец за поливане и за каучукова настилка за двете площадки. Тогава
ние искахме оферта само за настилката. Сложим ли каучук, ако върху каучука
вземат да паркират ще стане грозна работа. Трябва да се слагат и огради с високи
мрежи. Ще трябва и проект. Ако в кв.“Север“ МПС не могат да достигнат до
площадката, тук до военните блокове много лесно ще се качат и ще опорочат
всичко.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Аз разбирам, връщам се за читалищата. Разбирам, че комисията трябва да си
свърши работата. Министерството може да направи препоръка, но ние ОбС вземаме
решенията. Има малко по-различно мнение. Някои мислят по следния начин. Като
няма средства, няма действия. Парите ги отпускаме за дейности. Като имам
средства, ще имам дейност. Другото, там, където няма дейност да търсим начин да
ги събудим. Да ги стимулираме и с малко финанси да ги накараме да има дейност.
Ако са заложени и не са изразходвани, те си остават в преходен остатък. Да не
влизам в подробности, тъй като ще направя конкретно предложение.
Предложението ми се състои в следното: за да не разбутваме бюджета ще предложа
една корекция на самата таблица т.е. от по-големите читалища и населени места ще
предложа една козметична промяна в смисъл намаление малко от големите, за да
предложим на малките, евентуално, и те да проведат дейности. Зачитам
предложението: 1. НЧ „Алеко Константинов-1884“ гр.Провадия от 7300 на 7000 лв.
Намаление с 300 лв. 2.НЧ „Пробуда-1927“с.Бозвелийско от 3 000 лв. намаление с
250 лв. 3.НЧ“Развитие-1903г.“с.Блъсково от 1900 лв. намаление с 150лв. 4.НЧ
„Ил.Добрев-1899 с.Манастир си остава същото. Градинарово – остава същото.
НЧ“В.Левски„ с.Добрина от 2 500 лв. намаление с 200 лв. Петров дол остава
същото. НЧ“Светлина“ с.Равна от 2000 лв. намаление с 150лв. с.Житница остава
същото. Новите пера за НЧ Напредък“ с.Чайка 300 лв., защото е празно. НЧ
с.Венчан - 300 лв., НЧ с.Тутраканци - 300 лв., НЧ с.Славейково – 300 лв. и НЧ
с.Снежина - 600 лв. Сборът на цифрите излиза. Не е необходимо да бутаме резерв.
Да дадем възможност на тези малки населени места, от които двете не са никак
малки. Да са им празни графите не е логично. На въпроса, че ще бъдат ощетени,
евентуално, големите, на които например се намалява. Помислил съм. Годината е
изборна и ще се набавят средствата.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Не възразявам срещу това преразпределение, но ако читалищата имат голям
остатък в края на годината не е удачно да се дадат. Ще Ви информирам на
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следващо заседание. Ако има три, четири хиляди лева остатък по сметката, имало е
възможност да има дейност, но не е направена тази дейност. Ще Ви информирам и
ще поискам допълнително решение дали да продължим така или не. Сега не
възразявам, защото нямам готовност да видим остатъците на всяко едно читалище.
Съгласен съм, но например едно читалище, което няма никаква дейност, а по
сметката му има четири, пет или шест хиляди лева. Съгласен съм. Въпросът е как
да ги стимулираме наистина да имат дейност. Това е козметично в рамките на 1800
лв.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз искам да изкажа едно мнение. Наистина, всички искаме. Както казват
качествените счетоводители – с пари всеки може. Въпросът е да го направим без
пари. Това в кръга на шегата естествено. Искам да коментирам предложението на
Дамян Неделчев. Той направи две предложения. Едното е да се ограничи достъпът
до крепостта от АТВ, мотоциклети и колелета, предполагам. Аз нямам наблюдение
за тези неща. Това, ако наистина се случва, то е грозно. В тази връзка ще направя
предложение за завишаване на ремонта на мостовото съоръжение и да се допълни и
за изграждане на конструкция за ограничаване на достъпа. Това, което Дамян
Неделчев коментира. Това ми е предложението конкретно. Защото 25 000 лв.
предложение за ремонт е доста голяма сума. Ако се вложат всички пари там, може
би трябва доста неща да се променят. Това е мое лично мнение.
Вторият въпрос е свързан с обезопасяване достъпа до крепостта. Г-н Филев
обясни, че за да стане това нещо има ред. Не оспорвам неговите думи. Имам малко
резерви по отношение на това, че ограничавайки достъпа дали няма да достигнем
до някои ситуации от рода на селфита . Да се катерим и да покажем, че може и без
достъп и да стане беля. В крайна сметка мисля, че това, което той коментира е поцелесъобразно. Това, което г-н Филев, каза, че ще направим ще ми се, ако в тази
връзка се направи и е необходимо да заложим някакви средства да ги заложим.
Просто идеята ми е да го фиксираме това мероприятие. Да не става така, както
казват добрите полицаи – казаното се забравя, а написаното остава. В тази връзка
искам да предложа някаква формулировка и това да остане, като решение заложено
и през тази година да започне едно проектиране. Защото наистина там се правят
разходи, подновява се осветление и т.н., но контролът е по-слаб. Там трябва да има
присъствие по някакъв начин. Самото съоръжение има собствени приходи, които
генерира. Хубаво е една голяма част от тях да се върнат там и да се включат в
поддръжката.
Последното, което искам да коментирам е свързано с колегата, който постави
въпроса с тези площадки. Миналата година той ги коментира и аз съм ги
коментирал. Предложението ми е да се заложат някакви средства от порядъка на
5 000лв. и да се направи ограждение за да се ограничи достъпа. Без такива
качествени, скъпи настилки и т.н. паралелно с това ако има възможност да се
кандидатства с някакви програми. Но, ако искаме поне частично да запазим
съоръжението и да вкараме там деца да играят, поне да го оградим, за да не влизат
камиони, коли и т.н. Нещо, което да е с малко средства, но да бъде заложено сега в
момента в бюджета. Може да са 2 000 лв. при нужда, при добър резултат може да се
прехвърлят средства, но да влезе в бюджета. В тази връзка ще кажа още нещо
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понеже аз живея в този район и имам малко наблюдение. На новата детска
площадка, която се направи пред военните блокове, може би и поради липса на
възможност по-големи деца да ходят, да ритат и да играят на такава площадка,
забелязвам, че има присъствие на по-големи деца на тези площадки. Там се руши по
малко и не се пази. Може би, ако се направи това съоръжение, ще се дръпнат някои
деца и ще отидат на площадката. Това е. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
Средства за проектиране има и за текущ ремонт имаме, но самото
предложение да изготвим качествени проекти или със собствени или със
привлечени средства да търсим финансиране. По отношение на опазването на
съоръженията съм напълно съгласен не само на тази детска площадка. На всички
има вечер големи деца. И в централната градска част, до Ловния дом, до църквата.
Сутринта ми докладваха, не мислех да го казвам, но ще го кажа. От засети доста
борове и ели тази седмица снощи има унищожени десет борчета и две ели на
комплекса, на който в момента правим подготвителните работи. Районното
полицейско управление си върши работата. Ние сме ги сезирали за всички места,
които са проблемни, но и на тях не им достига числен състав. Какво да кажа? На
крепостта „Овеч“, когато плащахме предния мандат на охранителна фирма, нещата
горе долу бяха добре. Но това са много разходи. Аз и преди малко се замислих, но
не го казах. Ако живот и здраве се изградят съоръженията и се заключват вечер, те
трябва да имат охрана. Те в някои моменти разходите ще са повече от приходите.
От тази гладна точка ще разсъждаваме. Ние досега в момента нееднократно правим
опити да получим стопанисването на крепостта. Тук от тази страна стоят двама
бивши зам.-кмета и знаят. От Министерството на културата и от Министерски
съвет, например доколкото аз съм информиран за крепостта още няма акт за
собственост държавата. Но с решението за проектиране ще пробваме и това. Срещу
вандализма и тези другите неща, които се случват вечер, според мен, решението е в
семейството, защото и в училище не можем да ги възпитаме децата. В това трябва
да се приучат децата от малки да пазят. Не вярвам тези десет борчета и две ели,
обаче деца да са ги взели. Просто някой ги е взел и сигурно ще ги сее някъде.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Кратка реплика по отношение на решението на вандализма. Гледаме и по
телевизията. Не знам какви са средствата в интерес на истината, но една камера
следяща един обект, който е от обществена значимост би могла да ни даде
информация - Кой ни прави золумите? Кой пази? Кой руши?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
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Благодаря на д-р Дамян Неделчев за предложението. Това ме подсети за една
моя мисъл, за която смятам, че сега е момента да я споделя. Както всички знаете в
с.Неофит Рилски правят частна инвестиция, доста голяма, около петдесет милиона
чух. Казва се исторически парк. Съоръжението е много голямо и ще се изгражда
на пет етапа до 2022 година. Така пише на официалния сайт. Идеята ми, за която
пак благодаря на д-р Неделчев, че ме подсети, ако може администрацията да
осъществи контакт с частния инвеститор. Да се проучи възможността за една
съвместна дейност, за един съвместен туристически продукт. Те ще докарат много
туристи в с.Неофит Рилски. Чувам, че на имотите са се вдигнали цените. Свършили
са къщите и т.н. Ако може да се проучи от администрацията възможността за един
съвместен туристически продукт, за да бъдат включени например Исторически
парк, крепостта „Овеч“, солния град. Смятам, че може да се получи доста добра
симбиоза между тези обекти. Това ми е предложението.
Въпрос имам свързан пак с пенсионерите. Коментирахме на общественото
обсъждане на бюджета за въпроса за субсидията на пенсионерите, която те искаха и
беше отпусната. Те поискаха осем хиляди. Беше отпусната в размер на шест хиляди
лева. Тя беше намалена на пет хиляди. Тогава г-н кмете отговорихте, че тази
субсидия е намалена, понеже те не са могли да я изхарчат. Има някаква логика, но
дали не е по-добре и вариант, тази субсидия, която те не са успели да я изхарчат,
вместо да ги стимулираме да изхарчат всичко, което ние сме им дали, да е реално
някакъв преходен остатък и догодина спестените средства пак да са си техни.
Защото те миналата година са имали нужда от 5 000 лв., а тази година или
следващата може да имат нужда от 6 000 лв. Пак ли ще им повишим размера. Не
можем да го намаляваме само. Да се помисли за някаква форма на преходен
остатък. Да им се фиксира един постоянен размер, който да не се бута и остатъци,
които на тях не им трябват т.е. да са едни спестени пари и да ги стимулираме те да
ги спестяват, а не да ги харчат принудително накрая на годината и да преминават,
като преходен остатък. Това ми е предложението и да им се върне стария размер от
6 000 лв. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Знаете, че след предложението, което беше гласувано миналата година се
приеха правила, по които да се разходват тези средства. Правилата са по закона за
публичните финанси и Закона за бюджета. Основно допустимите разходи са, ще го
кажа така – основно допустими разходи се извършват за поддържане на
материалната база. Самата функция е пенсионерски клуб. Място, където хората да
се съберат. Това е ангажимента на общината. Да им осигурим мястото,
осветлението, отоплението. Тези шест гласувани и изразходвани пет хиляди са
основно за подобряване на материалната база по искане на клубовете.
Седемнадесет клуба са си използвали деветдесет процента от средствата, а повечето
сто процента. Няма как, когато сме коментирали и в Сдружението на общините
пенсионерските клубове да се превръщат в туристически фирми или нещо друго.
Не е функцията такава. Ако някой някъде дава средства на пенсионерите, то не е по
този ред. Ние поддържаме материалната база, за да осъществим дейността. Тази
неправителствена организация да може да отиде там, да се съберат хората и да си
комуникират по между си. Всичко друго е читалища, самодейни състави,
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регистрирани по законите или школи, но не и пенсионерски клубове. По този ред
даваме средства за това. Имайки предвид, че част от материалната база е вече
подобрена, трудно биха изхарчили и тези 5 000 лв. Това е моето мнение, защото
нещото, което са купили предната или по-предната година да се е счупило. Освен
това, ние в дейността имаме доста средства за издръжка. Включително влиза
осветление, отопление и т.н. Тези 1 000 лв. винаги можем да ги преместим, ако са
необходими. Ако настъпи такава необходимост. Искам да обясня, че ние
поддържаме клуб. Всичко останало са дейности, които те сами трябва да си
финансират-излизането им извън общините, съставите. Това не е функцията на
пенсионерския клуб. Функцията е мястото, където хората да се съберат и да
прекарат деня си заедно, да си помогнат един на друг. Има случаи в момента в
града сутринта, като отиде човека седи до вечерта там, за да не пали в къщи печка и
да не харчи средства, защото пенсиите не са големи. Това е смисълът на дейността.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Искам да направя едно изказване по отношение на предложението на г-н
Ибрям. Хубаво е да преосмислим това предложение, защото като етнограф аз съм
обикаляла читалищата и изводът, до който съм стигнала е следния: Читалищата са
особена институция, но не винаги там, където има финансов стимул има дейност.
Спомням си например, когато читалището в с.Черноок, когато искаха да направят
музейна сбирка, нямаха кой знае какво финансиране, но имаха огромно желание и я
направиха. В същото време много по-големи села от с.Черноок, смея да твърдя, че
не само, че нямат дейност, но и читалищата, читалищните секретари нямат желание
за дейност. Аз не мисля, че едни 150 лв. биха могли да стимулират, което и да е
читалище да направи нещо. Какво може да се направи със 150 лв.? Затова
предложението ми е, г-н Ибрям, ако може, без да ми се сърди, да си оттегли
предложението. Не мисля, че ОбС можем справедливо да преценим от кое
читалище да вземем и на кое да дадем.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Благодаря, г-н председател. Не знам какво се очаква да кажа. Съжалявам,
колега, освен, че няма да го оттегля - ще го потвърдя. Това ваше изказване ще ме
накара да вляза в подробности, което няма да го направя. Тези малките села
съвместно знаем защо нямат дейност и причината каква е. А другите две села са с
население над 350 граждани, което мисля, че ме разбирате какво искам да кажа. Ще
има избори. Две от седемте села, където ще има избори, ние не можем да отделим
300 лв. за дейност. Именно финансите са инжекцията, за да се стимулира да има
дейност. Другото да кажем. Има села с много малко жители. Да не кажа с десет
човека и има дейности за хиляда лева. Грубо казано. А село с шестстотин човека нула. Тези малките средства ще ги накарат да помислят, да размислят, а защо не
двамата с теб да отидем и да им предложим дейности. Даже може и да участваме.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Аз имам едно чисто техническо предложение. По време на постоянните
комисии имаше предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За крепост „Овеч“ ли? Сега ще го подлагам на гласуване.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Предложението ми е – чисто технически, става въпрос за капиталовите
разходи. По-точно за ремонт и обновяване на Централната градска част. Средствата
в размер на 427 894 лв., които са собствени средства. По време на заседанията на
постоянните комисии, г-н Филев, обясни, че евентуално тези средства ще се
ползват, когато бъдат спечелени проектите, по които сме кандидатствали. Ако
проектите не бъдат одобрени, тези средства няма да се ползват. В тази връзка
предлагам тези средства да ги изкараме от капиталовите разходи и да ги
прехвърлим към резерва. В първият момент, в който г-н Филев ни уведоми, че
имаме спечелен проект ги прехвърляме за проекта и ги ползваме. Защо? Защото в
момента, както сега са заложени, ние тези средства ги връзваме и не можем с тях да
правим нищо. Ако си стоят в резерва, не дай си Боже да има някакви форсмажорни
обстоятелства – бедствия, аварии или трябват пари за нещо друго, винаги можем да
ги ползваме. След това да ги възстановяваме по различни начини. Може и от
преизпълнение на бюджета и т.н. тези пари в момента, според мен, след като няма
спечелен проект, няма смисъл да ги връзваме и да стоят там специално за площада.
Връщаме ги в резерва и в момента, в който г-н Филев, предложи и каже, че има
спечелен проект ги връщаме по партидата на проекта. Когато са в резерва е съвсем
друго. Защото, ако стоят в капиталовите разходи, дори да има или да няма проект,
тези средства са за ремонт на централния площад. Това са собствени средства.
Никакъв проблем, дори и да няма спечелен проект да се извърши някакъв частичен
ремонт на централния площад, което според мен, 400 000 лв. няма да са
необходими. Така или иначе догодина, или другата година дай Боже да се спечели
проект и ще трябва да се прави ремонт на ремонта. Затова мисля, че е по-добре да
си стоят в резерва и в първия момент, след като се спечели проекта си ги
прехвърляме.
Другото, за което искам да обърна внимание. Става въпрос за ремонта на
мостовото съоръжение. Чух някои от колегите да казват, че 25 000 лв. са много.
Средствата от 25 000 лв. са много, ако мостовото съоръжение бъде отремонтирано с
обикновен дървен материал. Да, наистина е много, защото той е евтин. Но за да е
устойчиво мостовото съоръжение за него трябва да се ползва дървен материал,
който е специално обработен т.е. да издържа на атмосферните условия. Не да го
сложим и след три година наново да е необходимо да отделяме пари и да правим
ремонт. Идеята ми да предложа по-голяма сума е да се използва качествен
материал, който да бъде вложен, дори и частично. Според мен за 25 000 лв. не
можем да обновим целият мост, защото едната част 15 000 лв., първоначално
заложените са за носещата конструкция на моста, а не за самото съоръжение дървеното т.е. ходовата част. Предложението ми е цялата сума да бъде използвана
за подновяване на дървената конструкция т.е. за материал, който е качествен и да
издържи. Благодаря.“
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Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми съграждани,
По отношение на дървения мост ще бъда кратък. В конструктивното
становище конструкторът е предложил вида материал и обработките, които трябва
да му се извършат за да издържи поне пет години на атмосферните условия. Като
средства ще се види в последствие, защото трябва да се види колко от дъските за
ходовата част трябва да се сменят, защото те се увеличават. По отношение на
списъка за капиталовите. Тези средства да са тук са задължително условие за
подписване на договора за финансова помощ. Стойността на етап едно е около
780 000 лв. От фонд „Земеделие“ 350 000 лв. и нашите 427 000 лв. Както, ако си
спомняте, 98 000 лв. предвидихме за съфинансиране ОДК и едва при записването
на тези средства получихме разрешението за обекта. Няма как да ги прехвърлим в
резерва. Аз и на комисии Ви казах, ако подпишем договор за безвъзмездна
финансова помощ и започне процедурата по възлагането на обществената поръчка,
правейки линейния график за обществената поръчка средствата, ако разходът бъде
прехвърлен за 2020г., ще бъдат на разположение на ОбС за каквото и да било. Аз
съм на вашето мнение. Не дай Боже да има бедствено положение тогава без
значение откъде са средствата се взимат и се отразяват, но наличието на тези
427 000 лв. са условието да бъде подписан договора за безвъзмездна финансова
помощ. Иначе няма да бъде подписан. На този етап проектът е минал одобрение за
техническа пригодност и административна.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Тези средства е необходимо да бъдат заложени. За да се стигне до
подписването на договор, първо трябва да бъде спечелен проекта. Такъв проект не е
спечелен до момента. Предложението ми е точно в тази връзка. В момента, в който
ние имаме информация, че проект по едната програма или по другата, за която сме
кандидатствали бъде спечелен, в момента влизат в капиталовите разходи и
подписваме договор. До този момент, в който проекта не стане ясно, че е спечелен,
тези средства предложението ми е да са в резерва. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Аз, като вносител на проекта съм длъжен да изпратя доказателства, че
средствата са осигурени. Доказателствата са точно това. Няма как да се стигне на
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следващ етап. В тези писма, които получаваме от управляващия орган се иска
доказателства, че имаме средствата. Разбирате ли? Това е доказателството. Няма по
какъв друг начин да бъде показан, че ние имаме 427 000 лв. за съфинансиране на
проекта. Когато те са в резерва, те не са средства по това перо. Не са доказателство
за управляващия орган, в случая Фонд „Земеделие“. Същото беше и за ОДК. Аз го
казах. За там в тези дни получихме съгласуването, но средствата стоят там година и
нещо – 99 800 лв. Разберете, тези средства няма да избягат от бюджета на община
Провадия. Това, което Вие предлагате е спънка да не се случи проекта. Казвам Ви
го съвсем чистосърдечно.“
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз съм кратък, за да не усложняваме гласуванията после. Предложението,
което направих за завишаване на сумата на 25 000 лв. за ремонта на мостовото
съоръжение и да се включи и препятствие за МПС. Оттеглям предложението си,
защото има да правим някакъв анализ колко пари са необходими за изграждане на
съоръжението.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Два технически въпроса, свързани с центъра искам да запитам. Първият
въпрос - Трябва ли работния проекта в част ВиК за подземните комуникации на
централния градски площад да бъде заверен от ВиК дружеството? Имам предвид не
визата за проектиране, а самия работен проект с нанесените комуникациите. Трябва
ли да бъде заверен от ВиК? Съгласуван. Понеже, като го разглеждахме последно, аз
не видях, казвам си, такова съгласуване. Има ли нужда? Не съм сигурен. Питам.
Другият въпрос е пак свързан с централната част. Пространството между
магазин „СВА“ и „Халите“. Има едно пространство, може би 60-100 кв.м., част ли е
от централен градски площад? Включено ли е в проекта за реновиране, за ремонт?
Понеже това място аз по спомен не съм го виждал в проекта. Част ли е от площада
и трябва ли да е включено? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Проектът за ремонт на централната градска част е на два етапа. Още на етап
виза за проектиране е съгласуван от всички институции и дружества, които имат
касателство по проекта, които ЗУТ изисква. Това са: ВиК, Енерго, БТК,
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газопреносна мрежа и т.н. Когато има някакви указания, изисквания от съответното
дружество, те се изпълняват и стават неразделна част от проекта. Проектът е трета
категория. За изпълнението му, за качеството на проекта се изготвя специален
доклад от надзорна комисия дали всички указания на тези дружества са изпълнени.
Чак тогава, след като докладът за съответствие каже – да, се издава разрешението за
строеж. Проектът е трета категория. Той е контролиран от Дирекция „Независим
строителен контрол“. Разрешението за строеж е изпратено там. Проверка е
извършена от Дирекция „Независим строителен контрол“. Целият ред е спазен.
По отношение на обектите, които се намират на централен градски площад.
Това са часовника, шадравана, три паметника и онова пространство. Те са различни
от централния градски площад. Те са различни съоръжения. Там не съм сигурен за
собствеността. Дали не е частна? То е в етап две. Ако се води, ще се ремонтира, но
на централния градски площад има съоръжения, които не са част – трите
паметника, часовниковата кула и водния ефект, да го наречем така. Ако дойде
време етап две да се изпълнява и тази част попада в проекта, ще се отремонтира.“
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, ще кажете ли нещо? Не. Г-жо Мустафова, заповядайте.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми колеги,
Аз във връзка с тази част, за която споменахте сега. Да ви кажа честно хубаво
е да може да се включи за ремонт, защото там има пропадания. Вярвайте, всяка
година ходим в общината. Идват и правят частични ремонти. Вече започнаха да се
образуват много пропадания. Има и дупки. Може да дойдете и да погледнете, в найскоро време, защото потокът от хора, пенсионери, които отиват към халите е много
голям.“
Кворум:21 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, предложения? Няма. Има предложения на г-н Илиев, г-н
Димов, г-н Неделчев и г-н Ибрям. Смятам, че най-отдалеченото предложение е на гн Димо Димов, което ще подложа на гласуване. Г-жа Драгнева също направи
предложение, г-н Ибрям да си оттегли неговото предложение. Г-н Ибрям каза, че
няма да си оттегли предложението и приключихме въпроса. Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Г-н председател,
Моля от моите предложения, понеже г-н кмета ясно каза, че има подготвени
проекти за продълбочаване на реката в с.Черковна и за почистването на деретата в
с.Овчага. Извинявайте в с.Манастир. Да остане само предложението за частичен
ремонт на покрива на здравната служба в село Черковна. Само това. Щом е
заложено. Оттегляме ги и трите тогава. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Следващото предложение е на г-н Ибрям. Подлагам на гласуване
предложението на г-н Ибрям, което е следното: Да се намалят средствата за
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допълваща субсидия на следните читалища: НЧ „Алеко Константинов-1884“
гр.Провадия с 300 лв., НЧ „Пробуда-1927“с.Бозвелийско намаление с 250 лв.,
НЧ“Развитие-1903г.“с.Блъсково намаление с 150лв., НЧ“В.Левски„ с.Добрина с
200 лв., НЧ“Светлина“ с.Равна намаление с 150лв., НЧ „П.Р.Славейков“ с.Храброво
намаление с 150 лв., НЧ „Бъчваров“ с.Черковна - 150 лв., НЧ „Съзнание“ с.Златина
- 150 лв., НЧ“Просвета“ с.Китен - 150 лв. За сметка на това да се впише допълваща
субсидия 300 лв. за следните читалища: НЧ „Самообразование“с.Венчан,, НЧ
„Напредък“с.Чайка, НЧ „Надежда“ с.Тутраканци, НЧ „Н.Й.Вапцаров“с.Славейково.
Да се впише допълваща субсидия 300 лв. за НЧ „Извор“ с.Снежина. Общо 1800 лв.
е предложението на г-н Ибрям за корекция на таблицата, която е представена към
бюджета.
Който е съгласен с предложението на г-н Ибрям, за преразпределението на
сумите за допълващата субсидия на читалищата, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 10, „против“- 7, „възд.се“ - 4 Не се приема предложението.
Следващото предложение е на г-н Ивайло Илиев. Да се прехвърлят 427 894
лв. за проекта „Обновяване и реконструкция на централен градски площад“ от
капиталовите разходи в резерв. Това ли е предложението? Заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Да го формулираме правилно. Предлагам средствата, заложени за
капиталови разходи за ремонт и обновяване на централната градска част в размер
на 427 894 лв. да бъдат прехвърлени в резерва до спечелване на проекта.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 2, „против“- 11, „възд.се“ - 8 Не се приема предложението
Предложението на г-н Неделчев остава да се гласува. Ще помоля г-н
Неделчев да излезе на микрофон и да го каже наново.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Предложението ми беше да се заделят в бюджета 100 000 лв. за превръщане
на туристическия обект крепост „Овеч“ в туристически обект с определен
пропускателен режим. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с предложението на г-н Неделчев, което току-що направи,
моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 7, „против“- 2, „възд.се“ - 12 Не се приема предложението
Г-жа Пенка Николова ме подсети, не е общински съветник, за което съм й
благодарен, че г-н Димов е направил предложение за 5 000 лв. или 6 000 лв. Г-н
Димов, какво беше предложението за пенсионерските клубове?“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Предложението беше размерът от 6000 лв., който беше заложен миналата
година, да бъде възстановен от 5 000 лв. на 6 000 лв. Тази година да е толкова. Това
коментирахме с г-н кмета. Той каза, че според него, няма как да се изхарчат
средствата, но аз смятам също, че може да си остане 6 000 лв. размера и да има
преходен остатък. Това казах и това предлагам. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с предложението на г-н Димов, което току-що направи,
моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 4, „против“- 1, „възд.се“ - 16 Не се приема предложението
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Подлагам на гласуване предложението сумата за основен ремонт на мостово
съоръжение на Крепост „Овеч“ от 15 000 лв. да се завиши на 25 000 лв. Това са
становищата на постоянните комисии ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ и “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 20, „против“ - 1, „възд.се“ -0 Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-1
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 19 гласа „за”, 1-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 763
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 2019г., ПМС №344 от 21.12.2018г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2019г., Общински съвет – Провадия
реши:
1.Приема бюджета на община Провадия за 2019г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 22 063 490 лв., съгласно Приложение №1 и в
т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 13 196 154 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани дейности – 12 220 077 лв.
1.1.1.2. собствени приходи – 108 992 лв.
1.1.1.3. средства на разположение от ЕС - /-/ 277 109 лв.
1.1.1.4. чужди средства - /-/ 8 858 лв.
1.1.1.5. преходен остатък от 2015г. – 1 153 052 лв., в т.ч. 122 016 лв. валутна
сметка на ПГСС Земя, съгласно Приложение № 3.
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 8 867 336 лв., съгласно
Приложение № 1.1., в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 1 089 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 1 847 868 лв.
1.1.2.3. трансфери за местни дейности в размер на 1 933 800 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1 обща изравнителна субсидия – 1 744 100 лв.
1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища – 189 700 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи – 814 500 лв.
1.1.2.5. временни безлихвени заеми – 304 865 лв.
1.1.2.6. временна финансова помощ – 2 000 лв.
1.1.2.7. друго финансиране - /-/ 759 013 лв.
1.1.2.8. преходен остатък от 2018г. – 3 634 316 лв., в т.ч. 1 200 000 лв. средства
по срочен депозит, съгласно Приложение № 3
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1.2. По разходите в размер на 22 063 490 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. за делегирани от държавата дейности в размер на – 13 196 154 лв.
1.2.2. за допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от
изравнителна субсидия на делегирани от държавата дейности в размер на 774 363
лв.
1.2.3. за местни дейности в размер на – 8 122 973 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 190 000 лв.
2.Приема програмата за капиталовите разходи в размер на 2 133 194 лв., по
обекти, видове разходи и източници на финансиране съгласно Приложение № 4.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 1 007 359 лв., съгласно Приложение № 4.1.
3.Утвърждава разходите за заплати през 2019г., без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност и местни
дейности и разпределението на плановите разходи за заплати за 2019г., съгласно
Приложение № 5.
4.Утвърждава разчет на целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1.Членски внос - 7 130 лв. в т.ч.: 6 500 за Общинска администрация и 630 лв.
за Общински съвет.
4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет - 32 000 лв., в т.
ч.:
4.2.2.Помощи за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани 20 000лв.
4.2.3.За подпомагане лечението на деца със специфични заболявания 10 000лв.
4.2.4.За стимулиране на граждани при организирано в общината
кръводаряване - 2 000лв.
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 - 200 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.Средства за текущ ремонт на уличната мрежа – 500 000 лв., в т.ч. 31 000
лв. с източник на финансиране приходи по § 40-00 “Постъпления от продажба на
нефинансови активи”.
4.6.За превантивни дейности за намаляване на вредите от действия и аварии в
размер на 40 000 лв.
4.7.Средства в размер на 133 000 лв. за покриване на разходи извън обхвата
на финансирането от Здравна каса на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” ЕООД.
4.8.Субсидии за:
4.8.1.Читалища – 157 000 лв., съгласно Приложение № 6
4.8.2.Спортни клубове – 50 000 лв., съгласно Приложение № 7
4.8.2.1.Разпределението, разходването и отчитането на средствата от
клубовете се извършва по реда на приетата от Общинския съвет Наредба № 20 за
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условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации
и туристически дружества в община Провадия.
4.9.Упълномощава кмета на общината да определи и договори условията по
предоставяне и отчитане на целевите средства по 4.7., 4.8.1. и 4.8.2.
5.Приема следните лимити за разход:
5.1.Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3 на сто
върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.За работно и представително облекло, както следва:
5.2.1.на кметове, зам. кметове и кметски наместници – по 400 лв.;
5.2.2.на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера – по
350 лв.;
5.2.3.разпределението на средствата се осъществява след споразумение между
работодателите и синдикалните ръководства и пропорционално на отработеното
време.
5.3.За представителни цели на кмета на общината в размер на 10 420 лв.
5.4. За представителни цели на председателя на Общинския съвет в размер
на 5 210 лв.
5.5.За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за
нуждите на кметствата – 44 800 лв.
5.5.1.Разпределението на средствата е извършено на база брой население по
настоящ адрес и е както следва:
- населено място с население на 1 000 жители – 3 500 лв.
- населено място с население от 500 до 1 000 жители – 2 700 лв.
- населено място с население до 500 жители – 1 500 лв.
5.5.2.Разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски
наместник след предварително подадена заявка.
5.6.За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане” във връзка
с дейности извършвани в полза на общината – 1 000 лв.
5.7.Подпомагането на лечението на служителите от общинска администрация
съгласно КТ и КТД – 30 000 лв.
5.8.За разходи по изработка и отпечатване на общинското информационно
издание „Провадия плюс“ – 10 000 лв.
5.9.Дофинансиране на неспециализирани училища, без проф. гимназии – 51
133 лв., в т.ч.:
- за слети и маломерни паралелки на ОУ с.Славейково – 35 895 лв.
- за слети и маломерни паралелки на НУ с. Снежина – 2 709 лв.
- за слети и маломерни паралелки на ОУ с. Житница – 9 820 лв.
- за маломерни паралелки на ОУ с. Градинарово –
2 709 лв.
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%
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за служителите от „Общинска администрация” от действително извършените
разходи, съгласно Приложение №9.
7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 1 845 905 лв., съгласно Приложение №10.
8.Одобрява актуалната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели
за 2019г. и прогнозни показатели за период 2020 г. 2021г. по приходи, помощи,
дарения, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходи, съгласно
Приложение №11.
9.Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на
общината за 2019 г. както следва:
9.1.Второстепенен разпоредител с бюджет към общината - Дом за пълнолетни
лица с физически увреждания гр. Провадия.
9.2.Второстепенни разпоредители, прилагащи системата на делегиран бюджет
съгласно Приложение №12.
10.Определя максималeн размер на дълга, както следва:
10.1.Максимален размер на плащания по общински дълг за 2019г., не може
да надвишава 15% от сумата от средногодишния размер на собствените приходи и
общата изравнителна субсидия за последните три години;.
10.2.Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019г., не може
да надвишават 5% от сумата на приходите и общата изравнителна субсидия по
последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
11.Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019г. в размер на 15% от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години.
12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019г. в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години.
13.Определя размер на просрочените вземания 16 483 лв. от общо 95 793 лв.,
които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2019г.
14.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1.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;
14.2.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;
14.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи.
14.4.Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т.14.1, 14.2 и 14.3.
15. Възлага на кмета на общината:
15.1.Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от пониска степен;
15.2.Да определи конкретните права и отговорности на разпоредителите с
бюджет от по-ниска степен;
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
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15.4.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 и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.
15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
15.6.Да разработва детайлен разчет на сметките за средствата от ЕС по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган на МФ.
16.Упълномощава кмета:
16.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове
на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
16.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми.
17.1.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 2019 година.
17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от
ЗПФ.
17.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложени №13.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Отрицателен вот на г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Гласувах „против“ не, защото това, което в голямата си част представлява
бюджета, като сметки. Виждаме – приходна част, разходна част, издържани и
обяснени кое за какво. Гласувах принципно „против“. Както казах и в едно от
предишните си изказвания нещата в града ни се случват бавно. Това е четвъртата
година от мандата ни. Горе долу приемаме бюджети, които са съпоставими един с
друг и се изпълняват. Липсват това, приоритети, които да променят развитието на
града ни така, че това, което представляваме като град да не е в посока на град със
затихващи функции, а да ни изведе по-напред. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.“
Почивка: 11.00-11.15ч.
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Кворум: 17 Общинските съветници Диан Парушев Николов, Димо
Владимиров Димов, Дамян Ташев Неделчев и Георги Атанасов Габровски не
присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Пета точка – Отчет за изготвените, приети и реализирани проекти от
програми на европейските фондове за второто полугодие на 2018г.
а/№2118-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове за второто полугодие на 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Кръстев, заповядайте.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Вчера прочетох в пресата за програма „Региони в растеж“ за обществени
сгради. Останаха там някакви средства. Няколко милиона, които щяха да се
преразпределят на точков принцип. В пресата са публикувани деветнадесет
общини, които са класирани. Нашата я няма. За съжаление. Има общини като
Поморие, Белоградчик, Берковица, които са от район, който има, както обясни г-н
кмета, по-висок точков актив. За съжаление нашата община не е класирана.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по тази докладната има ли?Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 764
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема:
1.Отчет за изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове за второто полугодие на 2018г.
Шеста точка – Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии
през второто шестмесечие на 2018г.
а/№2099-Докладна записка Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 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 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 765
27

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 2018г.
Седма точка – Отчет за изпълнението на актовете на кмета на община
Провадия по влезлите в сила решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие
на 2018г.
а/№2115-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнението на актовете на кмета на община Провадия по
влезлите в сила решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 766
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 2018г.,
приети на заседания през периода от месец юни 2018г. до месец ноември 2018г.
Осма точка – Отчет на местната комисия за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2018г.
а/№2111-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община
Провадия и председател на МКБППМН-Провадия, относно отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните /МКБППМН/ за 2018г.
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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 767
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет Провадия:
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1.Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за
2018г.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Срокът за постъпване на отчета в Централната комисия е 01.02.2019г.
Кворум:19 Общинският съветник Димо Владимиров Димов присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Девета точка – Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на
местните данъци на територията на община Провадия.
а/№2096-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия проект за изменение и
допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Знаете, че има промяна в националното законодателство, относно
разпоредбите за данъците на моторните превозни средства и има нови
коефициенти. Ние следва да синхронизираме нашата наредба с действащото
законодателство. С една дума, предложили сме новите коефициенти да са на
минимума. Това, което ще се случи е, че на новите автомобили данъците ще се
намалят с около 50%. На старите автомобили, които нямат катализатори ще бъдат
повишени с около 10%. А тези, които имат катализатори, веднъж ще загубят
отстъпката за катализатор, втори път ще бъде повишен данъкът с около 10%.
Заложили сме минимално увеличение на данъците предвид очакваната по-малка
събираемост и трудностите на някои хора. На които данъците им се сторят високи,
нашето предложение е новите коефициенти да са на минимума. Това е
същественото.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Колеги, извинявам се, че закъснях. Става дума за докладна записка с №2096
Наредба №14, нали? Един юридически въпрос към тази докладна и към самата
наредба. В чл.8 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба №14 се казва
„На лица, имащи задължения, произтичащи от местни данъци-Данък върху
недвижимите имоти; Данък върху наследствата; Данък върху даренията; Данък при
възмездно придобиване на имущества; Данък върху превозните средства и
Патентен данък, глоби по влезли в сила Наказателни постановления, се отказва
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извършването на услуги, свързани с дейността на община Провадия до
окончателното погасяване на задълженията с изключение на случаите по
гражданска регистрация и гражданско състояние.“
Въпросът ми е юридически към администрацията и към юристите. Има ли
община Провадия право да отказва извършването на услуги, свързани с дейността
на община Провадия, до окончателното погасяване на задълженията? Кореспондира
ли това с националното законодателство? Ако не кореспондира, предлагам чл.8 от
преходни и заключителни разпоредби да отпадне. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кой ще отговори? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Димов,
Този текст от Наредбата е много отдавна. Не помня от коя година е. 2008 г.,
както казвате. Досега нямаме забележки от контролните органи – областна управа и
прокуратура по отношения на този текст. Законът дава възможност на гражданите,
които имат задължения да ги разсрочват или със споразумение с кмета на
общината, или по решение на ОбС. Тук трябва да погледнем от гладна точка на
справедливостта. Когато едни хора си плащат данъците и финансират тази
администрация да върши услугите, а други хора натрупат стотици или хиляди
левове данъци не плащат, а искат услуги. Справедливо ли е да си плащат данъците,
а да искат услуги? Ако на някой има начислен данък, който е сгрешен над
определен размер, има си механизъм за корекция. Повечето случаи данъците не се
плащат умишлено, като идеята на хората е, че услуги от общината не искат и като
дойдат те плащат за пет години назад, а другите са погасени по давност. Това е
масовата практика, защото ние се срещаме ежедневно с това. Заинтересовани лица,
включително и техните пълномощници юристи – има задължения за имота, той е на
няколко собственика и този, който иска да извърши някакво мероприятие е
изправен длъжник, а другите съсобственици не са – извършваме услугата, но това е
една червена лампа за тези, които дължат. Тук е въпрос на справедливост. Има
много несъбрани данъци в течение на годините. Такъв текст има не само в нашата
наредба. В повечето общини го има този текст. Не е оспорен от областен управител
и от другите органи. Вие преценете. Това е въпрос на справедливост, според мен.
Когато един човек е добросъвестен, той си плаща данъците. Когато има отношение
върху размера на данъците – грешка или неправилно изчисление, той го оспорва по
указания ред, включително при технически грешки от наша страна връщаме
надвнесените пари. Принципът е такъв. Не се плащат данъци в продължение на
години. Когато затрябва услуга, се плащат за пет години назад. Ако например
дванадесет не е плащал, за седем са му погасени по давност. Законът дава тази
възможност и хората се възползват. Редът, когато размерът на задължението е
прекалено голям и се иска разсрочване се сключва едно споразумение, обикновено
с кмета на общината, внася се 30%, колкото би му взел например и съдия
изпълнител, ако има изпълнителен лист за вземането на данъците и се разсрочва за
една година. Пак извършваме услугата, но вече със споразумение и поне тридесет
процента внесени данъци от задълженията.“
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Кворум:20 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
Аз съм съгласен с вас. Има известна доза справедливост в това.
Администрацията се издържа от тези такси, от тези услуги, от данъците и т.н. Тук в
случая благодаря за пояснението за разсрочването на задълженията. Знаем, че има
такава възможност. В този конкретен случай, като отчетем справедливостта – така
е. Въпросът е дали този член кореспондира с националното законодателство и да го
приведем в синхрон. Сега имаме юристи те предполагам, че могат да отговорят как
стоят нещата и да не чакаме, например прокурор да ни обръща внимание и да го
синхронизираме. Сега правим промени в тази наредба. Пропуснато е според мен.
Да го коригираме, ако трябва да го коригираме. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Г-н Гичев, ако може да ме подсети – Коя беше наредбата със същия текст и
беше оспорвана от прокуратура? Така ли беше? За първи път чувам, просто не ми се
е налагало да се задълбочавам в тази наредба. Доколкото знам е противозаконно,
след като си плащаш за дадена услуга, тя да не ти бъде предоставена на основание,
че имаш някакви задължения. Задълженията са си задължения, затова има
наказания. Наказанията са лихви. След като дадена услуга е платена общината е
длъжна да я извърши. Има много оплаквания от хора, които не знаят това и един
вид са изнудвани, докато не си платят да получат дадения документ. Това е
незаконно. Много добре го знае община Провадия, предполагам и общинските
съветници. Редно е, ако има такъв текст, не съм го виждал казвам, редно е да си го
отменят сами и да не чакаме прокуратурата. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, заповядайте.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми колеги,
Аз всеки ден се срещам с този проблем в общината. Всеки ден дразня хората в
МДТ и винаги съм мислила, че съм права и хората са прави. Но след като има
наредба от 2008г. и съм жив свидетел на хора, които казват – не, няма да платя. Има
давност и няма да си плащам данъците. Аз предлагам да помислим добре, защото,
ако аз плащам и всички плащаме, и другите да пращат. След като е приета тази
наредба през 2008 г., аз не мисля, че има разминаване или няма синхрон. В крайна
сметка, аз искам да кажа, че също бях против, но след като всеки ден това работя,
идвам и виждам. На мен скоро един юрист, колега ми каза – не плащам. След пет
години давност плащам за пет години и толкова. Какво да правим?“
31

Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Без да се меся в работата на ОбС, искам да кажа, че всички разплащания,
които ние извършваме, вярно има праг 30 000 лв., но ако договорът е за 31 000 лв., а
плащанията са регулярни по 500 лв. на месец, задължението, което ни е вменено от
министъра на финансите е да проверим за задължения. Да искаме сведение от НАП,
митниците и тогава плащаме. Тогава е например за свършена работа или услуга.
Принципът е един - да нямаш задължения. Има ограничения да се явиш на търг или
конкурс, ако имаш задължения. Не можеш да сключиш договор с публични
средства. Преценката тук е на ОбС. Аз я споделих, както и г-жа Мустафова каза.
Практиката е такава. Не се плащат данъци, когато затрябва услуга се плащат пет
години назад. Обикновено за ниви, за къщи по селата са много малки данъците и си
получават услугата. Вие сте ОбС и Вие вземате решение. Тук събираемостта е поголяма. Няма как да си изкривя душата. Наистина хората като дойдат плащат пет
години назад. Като се отмени текста няма да плащат и това. Ще си получат услугата
и пак ще си остане задължението. Ние трябва чрез публичния съдия изпълнител,
чрез НАП, чрез частни съдебни изпълнители да търсим средствата, което е
разходи.“
Изказване на Мустафа Али
„Считам, че е нормално, защото като го обсъдим повече по-голяма яснота ще
има и ще се направи заключението, според мен. Взех думата, тъй като съм участник
при създаването на наредбата. Аз гласувах за тази наредба. Ще Ви кажа защо
гласувах и ще Ви го кажа. Тогава събираемостта на данъците беше малка и
търсихме вариант и начин да може да се увеличи събираемостта на данъците.
Според мен, всяко едно решение на ОбС, знам, че го знаете, се проверява в
областна администрация. Ако има закононарушения, се връща.
Аз съм за това да не бутаме наредбата. Но действително, ако е
противозаконно, трябва да го премахнем. Но единственото беше, пак повтарям, тъй
като събираемостта беше малка.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища? Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
В случая не говорим дали е редно и дали не е редно. Един плащал, а друг не
плащал. Тук става въпрос дали е законно или незаконно. Аз съм убеден в това, че
тази практика да не се извършва услуга, след като имаш задължения, е незаконна.
Сигурен съм, просто не мога да се сетя в наредбата, в която беше точно и ние
отменихме това решение. Да не се повтарям, ако е възможно, правя го като
предложение, за следващата сесия г-н Гичев да отправи едно питане към
прокуратурата.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Прокуратурата не е правораздаващ орган. Само съдът. Аз ще намеря
протеста на прокурора и решението на съда. Ние тогава нямахме решение на съда,
защото го отменихме. Имаше протест на Окръжен прокурор.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Добре. Уточняваме. Да бъде отправено за следващата сесия питане.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Към кого да го отправя? Да питам прокуратурата дали е законосъобразно
или незаконосъобразно?“
Изказване на Ивайло Илиев
„Кой може да ни каже тогава дали е законосъобразно или
незаконосъобразно?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само съдът може да реши дали е законосъобразно.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Имаме юристи ОбС. Моля, юристите да кажат законно ли е община
Провадия да не извършва услуги, след като дадено физическо лице има данъчни
задължения? Благодаря.“
Изказване на Гергана Николова-юрист на ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Както каза г-н Гичев, този, който може да каже дали едно решение е
законосъобразно и дали противоречи на закона – това е единствено и само съдът. За
да видим, че има някакви пропуски в определена нормативна база община
Провадия, в случая Наредба №14, трябва да се направи един задълбочен анализ и да
се види има ли противоречие с нормативни актове от по-висока степен или няма.
Не мога в момента да кажа на кой закон, на кой член противоречи дадена
разпоредба. Вариантите са два. Единият да се оспори от прокуратурата за
незаконосъобразност на определена разпоредба. Другият вариант е общинските
съветници да се самосезират, така да се каже, да си извършат съответната проверка.
В момента да се правят предложения за изменение на нормативен акт е много
несериозно. Първо, трябва да се обяви. Четиринадесетдневен срок имаме за
обявяване в интернет пространството, за да се запознаят всички граждани, да
вземат отношение. Нямам нищо против да се изменя, която и да е нормативна база,
но трябва да се прави наистина след сериозни анализи.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Благодаря за консултацията на юристите. Ще гласуваме тогава в такъв
вариант, в който ни е предложена докладната записка. Можем ли тогава да
разчитаме на вас да направите този анализ или в една следваща сесия да
преразгледаме. Да има становище, да видим отговаря ли това на националното
законодателство и да вземем отношение. Действително в момента не сме
подготвени. Отправяме го като въпрос. Това ни е молбата. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да разбирам ли, че си оттегляте предложението.“
Изказване на Димо Димов
„Предложението, да. То няма в момента предложение. Да, трябва да се
направи анализ. В момента не можем без да сме сигурни. На базата на анализа да
излезе като предложение, защото ние не сме сигурни дали отговаря на
националното законодателство. Когато стане ясно, ще вземем отношение самите
съветници. На нас ни трябва тази информация, която ще очакваме да получим на
следващото заседание. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За следващата сесия ще подготвя такова становище. Г-жо Мустафова.“
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Изказване на Хюлия Мустафова
„Искам да уточня нещо. За всяка административна услуга, която се извършва
от общината не се изисква за наличие на данъци. Единствено се изисква да се плати
данък, ако имаш такъв, когато имаш искане за подаване на данъчна оценка. Това
става въпрос за точния имот. Имаше, когато например подадеш за скица –
проверяваш имаш ли да заплащаш данъци. Всички други административни услуги
извършват се дори и да имаш да плащаш данъци. Защото всеки ден го правя това в
Провадия.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната има ли? Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Да считаме, че ОбС се самосезира и за следващата сесия г-н Гичев да го
натоварим заедно с юристите на ОбС и тогава да вземем решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Приемам това. Знам какъв ще е резултатът, но ще го оставим за следващата
сесия. 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
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 768
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:
Приема изменение и допълнение в Наредба №14 за определяне на местните
данъци на територията на община Провадия, както следва:
1.В чл.7, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени
имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.
2.В чл.9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.
3.В чл.10, ал.1 се създава нова т.4.
“ 4.в касите на „Изипей“ АД и „Български пощи“ ЕАД.
4.В чл.11, ал.2 думите „от 1 март“ се заличават.
5.Създава се нов чл.15А:
„За жилищни имоти, разположени на територията на гр.Провадия, който е
включен в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните
граници, приет с Решение на Министерския съвет №153 от 24 февруари 2012г.,
които не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем
и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма е в
размер на 4.5 на хиляда“
6.В чл.19 се създава нова ал.3:
„(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно
жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.15, се
дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са
декларирани като основни жилища“
7.В чл.20 след абревиатурата „ЗМДТ“ се добавя „освен в случаите на чл.14,
ал.2 и 3 от с.з.“
8.Чл.41, ал.1 се изменя така:
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„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен
и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1.имущественият компонент се определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от
годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СкW х Кгп, където:
СкW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, която се определя от мощността на двигателя и е в следния размер:
а)до 55 кW включително - 0.40 лв. за 1 кW;
б)над 55 кW до 74 кW включително - 0,80 лв. за 1 кW;
в)над 74 кW до 110 кW включително - 1,65 лв. за 1 кW;
г)над 110 кW до 150 кW включително - 1,85 лв. за 1 кW;
д)над 150 кW до 245 кW включително - от 1,85 лв. за 1 кW;
е)над 245 кW - от 2,10 лв. за 1 кW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в
следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на
производство
Коефициент
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
2.екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на
автомобила е:
Екологична категория
Коефициент
без екологична категория,
с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“
1,10
„Евро 3“
1,00
„Евро 4“
0,80
„Евро 5“
0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“
0,40
9.В чл.41, ал.2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т“
10.Чл.41, ал.6 се изменя така:
„(б)Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса
над 3,5 т., но не повече от 12 т. е в размер на 15 лв. за всеки започнати 750 кг.
товароносимост“.
11.Чл.45, ал.1 се отменя.
12.Чл.45, ал.2 се изменя така:
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„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, повисоки от „Евро 4“ - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ
данък.“
13.Чл.45, ал.3 се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто
намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - с 50 на сто
намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък“
14.Чл.45, ал.5 се изменя така:
„(5) Когато в регистъра по чл.54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без
екологична категория.“
15.Чл.47 се изменя така:
„Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния
адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 - в приход
на общината по регистрация на превозното средство.“
16.В Приложение №2 към чл.56 т.21 се отменя.
17.Изменението на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия влиза в сила от 01 януари 2019 г. с изключение на
т.5, която влиза в сила от 01 януари 2020 г.
18.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Десета точка – Приемане на план за заседанията на Общински съвет
Провадия през 2019 г.
а/№2110-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия през 2019 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя. 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 №44 – 769
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 2019г. – съгласно Приложение №1.
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
на заседанието на ОбС Провадия от 12.06ч.
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Единадесета точка – Докладни записки
а/№2100-Докладна записка от инж.Филчо 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/ VIII /осем/, в кв. 96 /деветдесет и шест/ по
регулационния план на с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна с площ от
1490кв.м. /хиляда четиристотин и деветдесет квадратни метра/, съгласно АОС №
1891/03.12.2018г.
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.”
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 №44 – 770
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№1891 от 03.12.2018г., вписан под
№145, том XI, дело №2092, входящ регистър №4029, двойно входящ регистър №
4021/03.12.2018г., в Служба по вписванията към Агенция по вписванията при
Районен съд Провадия, находящ се в с.Славейково, общ.Провадия, обл.Варна, а
именно: Дворно място, цялото с площ от 1490 кв.м. /хиляда четиристотин и
деветдесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII
/осем/, в кв. 96 /деветдесет и шест/ по регулационния план на с.Славейково, при
граници на имота: улица, улица, УПИ IX - 365, УПИ VII - 364.
2.Определя началната тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 423 лв. /три
хиляди четиристотин двадесет и три лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
б/№2101-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план
за застрояване /ПУП – ПЗ/
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 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №44 – 771
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот, находящ се в град Провадия с
идентификатор 58503.171.12 по кадастралната карта и кадастрални регистри,
одобрени със заповед №РД-18-375/08.02.2018г. на изпълнителния директор на
АГКК в местността „До прелеза”, собственост на …………………, с който се
променя конкретното предназначение на имота от „нива” в „за автоморга и
складова база”, определят се оптималните застроителни показатели, начин и
характер на бъдещото застрояване и се прецизира градоустройствения режим на
имота.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
в/№2108-Докладна записка от Мухамедин 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 има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“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 №44 – 772
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 М. И. К., с адрес: ……… се отпуска парична помощ, в размер
на 300,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Б. П. Я. с адрес: …….. се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето С. Ш. Н., с адрес: ………. се отпуска парична помощ, в размер
на 200,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
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2.1.На лицето Н. Н. А., с адрес: ……….. не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.3 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди – приложените разходооправдетелни документи са
свързани с разходи за заплащане на потребителска такса, избор на екип от
лечебното заведение, както и направени лабораторни изследвания.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
г/№2109-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
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.”
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“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 №44 – 773
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето А. Е. И., чрез законния му
представител А. А. А. с адрес: …………... в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лв.)
2.Средствата за финансовото подпомагане по т.1 да се осигурят от бюджета
на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
д/№2122-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на общинско резервно жилище, находящо се в …….
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.”
Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-1
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 17 гласа „за”, 1-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 774
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42, ал.2 във връзка с ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост:
39

1.Отдава под наем общинското жилище, находящо се в ……………., съгласно Акт
за общинска собственост №107/ 21.10.1998г., вписан в Агенция по вписвания при
Районен съд Провадия под № 23, том V, дело №870 от 04.10.2001г. на Х. К. К. за срока
на трудовото му правоотношение в Районно управление на МВР гр.Провадия, но за не
повече от 2 години от датата на подписване на договора.

2.Наемната цена да се определи, съгласно решение №17-307/31.01.2013г. на
ОбС Провадия.
3.Разходите за ел.енергия и вода за жилището по т.1 за срока на договора са за
сметка на наемателя.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
е/№2126-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заседание на Общо събрание на асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД
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.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 775
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя инж.Филчо Филев - Кмет на Община Провадия за представител на
Община Провадия в Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, което ще
се проведе на 05.02.2019 година от 11:00 часа.
2.При невъзможност на Кмета на Община Провадия да участва в заседанието
на Общото събрание, определя Анатоли Атанасов - Зам.- кмет на Община Провадия
за представител на Община Провадия в Общо събрание на Асоциация по ВиК на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна”
ООД, което ще се проведе на 05.02.2019 година от 11:00 часа.
3.Определя следния мандат на представителя на Община Провадия, както
следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Втора точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Трета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
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По Четвърта точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия”;
По Пета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”.
4.Възлага на кмета на Община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на настоящото решение.
ж/№2127-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно докладна записка вх.№2124/17.01.2019г. от д-р Светослав Неделчевуправител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД, ЕИК 000090033
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма да правя. Давам думата на
председателите на ПК за да прочетат становищата на комисиите. Г-н Кръстев,
заповядайте.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” прие предложението
срокът за връщане на допълнителната парична вноска да бъде до 31.12.2019г.
Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приема проекта за решение с
гласуваното предложение.
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението
срокът за връщане на допълнителната парична вноска да бъде до 31.12.2019г.
Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за решение с
гласуваното предложение.
Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско финансиране
– оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението
срокът за връщане на допълнителната парична вноска да бъде до 31.12.2019г.
Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за решение с
гласуваното предложение.“
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 6 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” прие предложението
срокът за връщане на допълнителната парична вноска да бъде до 31.12.2019г.
Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за решение с
гласуваното предложение.“
Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението
срокът за връщане на допълнителната парична вноска да бъде до 31.12.2019г.
Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за решение с
гласуваното предложение.
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
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„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” прие предложението
срокът за връщане на допълнителната парична вноска да бъде до 31.12.2019г.
Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за решение с
гласуваното предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на постоянните комисии срокът за
връщане на допълнителната парична вноска да бъде до 31.12.2019г.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: „за“ -18 , “против“ -0 , „възд.се“- 1 Приема се.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 776
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Удължава срока за връщане на предоставената с Решение №31-545 от
02.03.2018г. на Общински съвет Провадия допълнителна парична вноска в размер
на 40 000,00лв. до 31.12.2019г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
з/№2132-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване пред ПУДООС с проект „Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци – гр.Провадия, община
Провадия“
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 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 777
На основание чл.21, ал.1 ,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ пред Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда за изпълнение на дейностите предвидени в проект
„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци
- гр. Провадия, община Провадия”.
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2.Възлага на кмета на Община Провадия да подготви, подпише и представи
всички необходими документи във връзка с предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за реализиране на проект „Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци - гр. Провадия, община
Провадия”.
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
и/№2135-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно бракуване на 177броя чугунени радиатори, собственост на община
Провадия
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 Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Питане към общинска администрация. По спомен, на предходни заседания на
постоянните комисии, останах с впечатлението, че тези радиатори, които остават
след извършения ремонт ще се продадат чрез търг. В момента виждам, че
докладната е за бракуване на радиаторите. Въпросът ми е: Защо се пристъпва към
този вид отписване ли, как да го кажа? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
След решение на ОбС от месец ноември бяха насрочени два търга. Първият
търг беше на 17 декември. Нямаше желаещи да се явят на него. След един месец на
15 януари пак нямаше желаещи да се явят на него. Затова пристъпваме към
бракуване. Както беше с леките автомобили. На търга никой не се яви – бракувахме
и тях. Сега бракуваме радиаторите. Два търга се проведоха.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №44 – 778
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Провадия:
1.Дава съгласие за бракуване на 177 броя чугунени радиатори, собственост на
Община Провадия, както следва:
1.1.Чугунени радиатори с 30 глидера - 7 броя,
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1.2.Чугунени радиатори с 25 глидера - 140 броя,
1.3.Чугунени радиатори с 21 глидера - 14 броя,
1.4.Чугунени радиатори е 20 глидера - 6 броя,
1.5.Чугунени радиатори с 15 глидера - 3 броя,
1.6.Чугунени радиатори с 12 глидера - 1 брой,
1.7.Чугунени радиатори с 11 глидера - 3 броя,
1.8.Чугунени радиатори с 10 глидера - 2 броя,
1.9.Чугунени радиатори с 5 глидера - 1 брой,
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Дванадесета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Давам думата на общинските съветници за питания. Явно няма за това
заседание. Преминаваме към тринадесета точка.“
Тринадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани има ли? Г-жо
Николова, заповядайте.“
Изказване на Пенка Николова
„Благодаря, за предоставената ми възможност. Защото е внесено едно
заявление на 15.01.2019г. в община Провадия с копие до ОбС. Да Ви се представя
Пенка Николова съм. Отговарям по организационните въпроси към „Съюз на
пенсионерите 2004“. Поставям въпроси, които касаят не мен, а касаят всички
пенсионери от вашата община. Не знам, дочух нещо, че има някакъв отговор, но все
още не е пристигнал към Общинския съвет на „СП 2004“. Заявлението е от 15
януари. Целта беше всички общински съветници да са запознати с това заявление.
Както разбирам, то не е стигнало до Вас. Явно времето между първия и първия
етаж. Не знам. Това е процедура, която общината знае как я реализира. За какво ми
е това? Това заявление, то е одобрено на заседание на Общинския съвет и има
подписите на председателя, че тези въпроси касаят цялата организация. Какви са ми
въпросите?
Г-н кмет, в качеството ми на отговорник по организационните въпроси се
обръщам към вас за да получа отговори, касаещи цялата организация.
Първо - Защо средствата отпуснати, целта ми беше точно тази, да се
запознаят общинските съветници, за да могат и те да знаят коя е причината, от
6000 лв. тази година субсидията да бъде намалена на 5 000 лв.?
Кои клубове не са усвоили средствата и общината има ли информация за
причините?
Аз съм се опитала всички наши клубове да попитам и знам, че с няколко лева
са останали за общината и не са изразходвани. Единственият пенсионерски клуб с
който успях да се свържа, защото не всички ги знам кои са, във Венчан отпусната
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субсидия – така да го наречем или помощ, не знам как Вие ще го наречете, 200 лв.
не е усвоена. Причината, може би, Вие я знаете.
Третото ми питане - Самите правила за изразходване на тези средства те не
бяха ли изработени твърде късно от общинската администрация? Веднага се
позовавам, че на 06.07.2018г. бяхме събрани при г-жа Полизанова, които ние
трябваше да обсъждаме тези правила за изразходване на средствата. Това е месец
юли. След това имаше още едно заседание и може би тогава са били приети тези
правила. Правилата, аз, когато ги гледах и съм ги получила - няма дата, годината е
ясна, но датата и месеца, когато те са приети.
Може би е недостатъчна публичността за онези пенсионерски клубове, как да
изразходват средствата, които са извън „СП 2004“. Защо именно там не са
изразходвани тези средства? Може би общинската администрация има отговор.
Освен това. Четвъртото ми питане към Вас. Правилата за изразходването на
тези средства, смятам, че са ограничителни. Точка трета от правилника.
Бих искала да знам – С кой документ, с кой акт, наредба ограничават
изразходването им само в рамките на община Провадия? Трябва да знаете, че аз съм
се опитала и съм се постарала да имам твърде достатъчна информация как тези
средства се изразходват в останалите общини не само в област Варна, но в други
области в страната.
Подобряването на материалната база в помещенията на клубовете е
задължение на общината, според наредба за дейността на пенсионерските клубове и
чл.12 е точно тази точка.
Смятам, пак от правилата, че излишно се натоварват председателите на
пенсионерските клубове и може би е една от причината да не се изразходват тези
средства. Ако имате въпрос, ще обясня. Няма проблеми.
Пето, защо се ограничават клубовете сами да избират и закупуват
необходимите предмети, спазвайки и изписвайки всичко необходимо за оформяне
на фактурите – ЕИК, МОЛ, клуб. Там е записано, че трябва да се подаде заявление.
Трябва да дойде председателят. Щом говорим за пенсионери, означава, че пак имат
ограничени средства. Нали е така? Предполагам го разбирате, че е така. Защо ние
ще ги караме два, три пъти от общината председателите да идват, да правят
заявление, да си купуват това, което е необходимо, когато това може самите те да
си го направят без едно такова движение. Само с оформена фактура и така както
трябва да бъде.
Още едно питане. Вие го знаете, г-н Филев, нали? Защото то касае точно мен,
когато бях председател на клуба в с.Бързица. То е с вх.№РД-91 00 97 от 06.07.2018г.
и досега нямам отговор. Питането ми беше да ни разрешат да оборудваме клуба в
с.Бързица с инвентар от закрития вече ДДЮ с.Бързица. Абревиатурата не е тази. Аз
понеже съм работила много преди това. Тогава беше ДДЮ. Сега вече е съвсем
различно, но г-н Денев сега ще ме извини. Това е по наше време, нали г-н Денев?
Нямам никакъв отговор. Затова чакам вашите отговори, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
За последното заявление вие не отправяте питане, а искате разрешение за
дооборудване на клуба. Такова разрешение е дадено. Наследилият Ви председател,
кметът на населеното място и представител на общината.Какво са взели? Ще питате
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председателят на клуба. Това не е питане. Това е искане за разрешение. Такова
разрешение е дадено. Моля, да не ме прекъсвате. Аз не Ви прекъсвах Вас.
На другото вече питане, има изготвен отговор, който е изпратен. За
общинските съветници и нашите съграждани ще го прочета.
До
Г-жа Пенка Николова-член на Общинския съвет на „Съюза на пенсионерите
2004“ гр.Провадия
На Вх.№РД9100-82/15.01.2019г.
Уважаема г-жо Николова,
Във връзка с постъпило запитване от Ваша страна по отношение на
механизма за подпомагане дейността на пенсионерските клубове в общината, Ви
информирам:
По отношение на средствата, заложени в проектобюджета на общината за
2019г. касаещи подпомагането на дейността на пенсионерските клубове, сумата е
толкова, колкото е изразходена през предходната година намалена от 6 000 лв. на
5 000лв., поради това, че изразходените средства през 2018г. възлизат на тази сума.
Въпросът за това кои клубове не са усвоили средства, касае председателите и
ръководствата им. Има налични правила, които са връчени на всички председатели,
процедурата е разяснявана многократно, но въпреки това има и такива, които са
счели, че тези средства не са им необходими. Това е решение на ръководството на
всеки клуб и не е коректно общинска администрация да нарушава автономията им и
вземане на решенията от тях.
Правилата за финансово подпомагане клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания в община Провадия са утвърдени с моя Заповед
№1700/09.07.2018г. като утвърждаването им се предшества от детайлно
преглеждане на нормативни актове и документи.
До 2018г. в общинска администрация – Провадия не се съхраняваха данни за
броя на членовете на пенсионерските клубове, поради това, че дейността на
клубовете се ръководи от общите им събрания. Поради това, бе изискана
информация за членския състав, както и план за работата на клуба през
календарната година. В продължение на четири месеца – до началото на месец юли
2018г. в администрацията все още постъпваше информация по зададените
параметри. Проведоха се редица срещи с председатели на клубове, както и с
ръководството на „Съюз на пенсионерите 2004” – гр.Провадия. След обработка на
получените данни, последва среща с всички председатели на клубове, проведена на
10.07.2018г. в зала 204 на Община Провадия, на която присъстващите 13 от 18
председатели получиха по един екземпляр от копие на „Правила за разпределяне
на средствата за осъществяване на дейности в клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания в община Провадия”, както и копие на Заповед
№1700 от 09.07.2018г. за утвърждаването им. На тези, които не са успели да
присъстват, копията от документите им бяха предоставени до седмица след
заседанието.
Решението за това дали съответният клуб иска да подпомогне дейността си
или не, със средства от общината, е на ръководството на клуба. В правилата
достатъчно ясно са разписани постъпките, които е необходимо да се направят,
както от страна на председателя на Клуба, така и от страна на администрацията.
При условие, че 17 от клубовете са усвоили почти на 90%, а в повечето случаи на
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100% от предвидените средства означава, че механизмът за разходване е
достатъчно ясен за всички заинтересовани страни.
По отношение на Правилата и това, че средствата е необходимо да се
разходват за събития от местно значение е в следствие от влезлите в сила промени
през 2018г. на Закон за държавните помощи и Правилника за прилагането му.
По отношение на твърдението, че т.3.4. от Правилата, касаеща материалната
база, е некоректно, считам за нужно да отбележа, че чл.12 от Наредба №15
регламентира отговорността на Община Провадия по отношение на материалната
издръжка на базата. Правилата засягат подобряването на материалната база на
клуба. По реда, описан в тях, през 2018г. се закупиха множество електроуреди и
обзавеждане.
В т.6, т.7, т.8 е описан детайлно редът, по който председателите на клубове
могат да заявят и съответно да получат ресурс за подобряването на дейността си,
като единственият посочен за тях ангажимент е да подадат заявление за това какво
биха искали да си закупят. Подаването на заявление е основополагащия документ
за стартиране на процедурата по правилата. Идеята на подпомагането е да се
извършва според желанията на пенсионерските клубове и в унисон с Правилата, а
основният начин общинска администрация да разбере какво всъщност искат е
заявлението. При това е единственото, което председателите на клубове трябва да
направят. След това следва процедурата, която е ангажимент на администрацията и
е по-скоро натоварваща администрацията, а не председателите на клубове.
Ръководствата на клубовете имат свободата, а не ограничението сами да
избират какво да си закупят. Това е с цел да бъдат удовлетворени по най-добър
начин исканията им. Твърдя, че председателите на клубове не оформят фактури.
Това е ангажимент на служител на администрацията, поради това, че клубовете на
пенсионера не са юридически лица и не могат да извършват плащания. Търговецът
фактурира стока към момента на закупуване. Никой никога не е възлагал на който и
да е председател ангажимент по фактуриране и заплащане на стока, предназначена
за пенсионерски клуб.
В заключение бих искал да добавя, че в резултат на механизма за
подпомагане дейността на пенсионерските клубове в общината, от 18 през 2019г. са
вече 19 броя. В многократните си разговори с председатели или членове на
клубовете срещам удовлетвореност от свършената през 2018год. работа от наша
страна.
Искам тук да добавя за по-голяма яснота, че 99% от хората са доволни.
Включително кметовете и кметските наместници не оформят платежни документи.
Има закон за обществените поръчки и общината, каквото и да купува го купува в
съответствие със закона. Нашите прагове са надхвърлени и всичко става по Закона
за обществените поръчки. Вашата реакция не я разбирам. Всичко, което е
необходимо и в унисон със закона, общината ще го направи за пенсионерите.
Разберете го. Тук конкретни отговори за конкретни неща. Вие самата не коректно
го казахте. Вие сте искали разрешение за клуба. Такова е дадено за оборудване.
Това е ангажимент на общината. Аз няма да влизам в диалог.“
Изказване на Пенка Николова
„Става въпрос за с.Бързица, нали така? Знам, че ще бъдат столове, онова,
което г-жа Полизанова. Г-жо Полизанова, това са неща, които бяха много преди
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това. Ако си спомняте, миналата година, когато имахме отчетно събрание, Вие даже
ме обвинихте, че съм ги откраднала столовете. Виждате, че те са там. Не се
заяждам. Казвам това, което е истина. Ние говорим за питане, в него ставаше
въпрос да има една микровълнова печка, която я има, като инвентар. Аз съм го
видяла. Да има някаква посуда, която можем да ползваме в клуба. Аз знам какво и
кога е взето. Това съм питала и от община Провадия знаят, че съм ги взела тези
неща. Само с г-жа Златева имахме разминаване как да го направим. Това е станало
впоследствие. Спирам по този въпрос. Нямам нищо напротив.
По заявлението съвсем кратко. Знам, че сте изморени. Става въпрос за това –
Да процедираме така, който не си е усвоил парите, няма да му се дадат сега. Може
ли? Знам, че Вие ще ми кажете не? Аз ще се постарая. Знам, че с.Венчан 200 лв. не
са ги взели. Кои са другите още четири клуба за да не са усвоили по 200 лв.? Вие ги
знаете сигурно. Аз не ги знам. Другото, което мога да Ви предложа. Ако искате и
гл.счетоводител ще ви срещна с друга община, ще ми бъде приятно г-н Филев, да
видите те как работят, защото едно мъничко нещо. В с.Неофит Рилски се открива.
Не всеки може от пенсионерите да отдели да плати за автобуса. С тези пари ще ги
заведем там. Затова става дума. Има възможности, но вие така го разбирате. Нямам
нищо против, но има неща, които се разминават с моето питане. Благодаря.“
Изказване на Милена Полизанова-зам.кмет на община Провадия
„Г-жо Николова, ако ми позволите. Столовете са ваши. По какъв начин ги
взехте е друга тема. Няма да я коментираме. Приключихме със столовете. Те са си
ваши. Във вашия клуб са. Нищо, че имаше и други клубове, които искаха тези
столове, но вие бяхте по-напориста. Ако ми позволите да го кажа по този начин.
Другото, на което бих искала да обърна внимание. Във вашето заявление,
което цитирахме многократно от 6 юли, какво искахте от кмета? Искате клуба в
с.Бързица да бъде оборудван с инвентар от ДДЮ в с.Бързица. Кажете, какво искате
от този дом конкретно? Какво Ви трябва? Защото аз в този пенсионерски клуб съм
влизала и каквото пожелахте на новият председател ние го дадохме. Закачалки им
предложих. Те решиха да си купят. Каквото пожела новият председател на клуба да
закупи си закупи. Няма председател на пенсионерски клуб, който да е пожелал
нещо от Бързица и да не го е получил. Кметовете на селата и кметските наместници
също, ако пожелаят този инвентар, също ние го даваме. Но реда е такъв. Прави се
заявление точно и конкретно за какво. Защото това имущества в с.Бързица се води
на определени хора в общината и те са отговорни за това. Както всяко едно нещо от
този дом то се предава с приемо-предавателен протокол. Няма за какво да ни
обвинявате, че ние не сме удовлетворили вашите желания. Тук не пише нищо
конкретно във вашето писмо. Какво искате? Какво да бъде? Вие сте влизали. Знаете
много добре. Междувременно вие бяхте сменена като председател. Новият
председател, каквото си пожела го получи. Некоректно е от ваша страна, че ние не
сме удовлетворили желанието.“
Изказване на Христо Гичев
„Към г-н Филев се обръщам. Вчера при мен дойдоха група граждани, които
са входирали едно заявление на 31.05.2010г. С вх.№РД 94 00-1205, което е със
следния текст:
Уважаеми г-н кмет,
Ние живеещите в град Провадия на ул.“Никола Калипетровски“ № 28, 30, 32,
молим да бъде довършена стълбата за ул.“Зелена гора“ към ул.“Никола
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Калипетровски“. Тринадесет човека са се подписали. Обясниха, че нямат достъп.
Не знаят какво се случва с това заявление. Предоставям Ви копие от него. “
Г-н Кръстев, заповядайте.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Може би не знаете, но аз онзи ден прочетох в „Евростат“ за един коефициент
за съотношението между 20% най-богати и 20% най-бедни хора в съответната
държава. Ние сме на първо място. Съотношението между богати и бедни е 8,2. Тези
20% са 19,99 % пенсионери. Те са най-онеправданата и най-бедната прослойка от
нашето население. Мисля, че трябва малко по-сериозно да погледнем на нещата,
относно пенсионерите. Не знам, колко е представителна „СП 2004“. Може да има
по-голямо влияние. Има много пенсионерски дружества. Съдбата на пенсионерите
не е за завиждане. Българският пенсионер е онеправдан от всякъде, беден. Не може
да си плаща тока, не може да си плаща лекарствата. Не знам, забелязвате ли?
Пенсионерите са първи, които отиват да си плащат данъците, въпреки че нямат
пари. Тук става въпрос за 1 000 лв. Ние даваме пари за много неща, а за едни 1000
лв. го направихме.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Кръстев,
Бъдете сигурни, че в рамките на закона, всичко, което е необходимо за
пенсионерските клубове ще го направим. Защото за много хора, зимно време, това
е единственото място, където могат да прекарат шест, седем часа на топло. Няма
какво да си кривим душата. Тук във връзка с цитираната от Вас информация от
„Евростат“. Искам да Ви кажа, информация, която аз изисках от нашите служители.
За миналата година на територията на нашата община са починали 356 човека с
постоянен адрес, а са родини 176 деца. Това означава отрицателен демографски
прираст 49%. Ситуацията е катастрофална. Нито някой съветник, нито член на
администрацията би подценил отношението към възрастните хора, както към
образованието така и към здравеопазването. Преди малко тук беше и д-р Неделчев
– говоря за директора на болницата. Бъдете сигурни ние не подценяваме този
въпрос. Хилядата лева са бял кахър, защото издръжката на пенсионерските клубове
не е малка. Винаги от едното перо могат да се вземат средства и да се дадат на
другото. Пак казва. Пенсионерският клуб е клуб. Ние поддържаме мястото. Имаме
задължение да има отопление и човек на градските клубове, за да могат хората да
се срещат. Нямаме ангажимент те да ходят. Има правила. Ако има друга
възможност, ние ще се възползваме. Това исках да Ви кажа. И ще помогнем на
хората, както на читалища, учебни заведения и детски градини, така и на
клубовете.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, като гражданин, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Вземам думата с молба към общинската администрация и в съзвучие с
постъпилото уведомление от граждани. На 28 този месец видях осветлението в
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района на бензиностанция „Петрол“ и повече от месец не работи, което създава
затруднения. Молбата ми е, ако е възможно да се оправи осветлението. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Неделчев,
Да, знам ги лампите. Там често аварират кабелите, но има предложение от
дружество от нашия град, произвеждащо лампи. Експериментално на този участък
да поставят лампи със специално управление, за да видим каква енергийна
ефективност би се постигнала. За тяхна сметка да го направят, за да преценим това
управление колко е ефективно за намаляване на осветеността през определена част
от нощта. Няколко параметъра ще се контролират. Има такова предложение и
говорихме за този участък, но независимо от това, установявайки къде е
прекъсването на кабела и липсващия кабел, ако не се случи това споразумение,
поръчани са кабелите, ще възстановим осветлението за собствена сметка.“
Изказване на Христо Гичев
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Благодаря за дадената дума. Аз по предходния въпрос. Кметът обеща да се
потърсят варианти за финансиране на пенсионерските клубове, дейността им. Ясно
разбрахме, че нямаме ангажимент, но ако може да го поемем. Все пак да проучим
такава възможност има ли. Виждате пенсионерите се вълнуват. Да проучим
възможностите, дайте да го направим. Няма да ни коства много. Прави са колегите
1 000 лв. за една община не е кой знае какво.“
Изказване на Христо Гичев
„Г-н Тунчев, заповядайте.“
Изказване на Димитър Тунчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Общинска администрация
С цялото ми уважение към пенсионерите. Аз съм също пенсионер, а и тук има
доста присъстващи. Г-н Филев точно и ясно го каза, че има Наредба и как се
финансират пенсионерските клубове. И при мен постоянно идват председатели на
пенсионерски клубове, доколкото има възможност, ние ги подпомагаме. Говоря,
като земеделска кооперация, като организация. Подпомагаме тези, които имат
основания. Идват и казват за банкет и да се почерпим. Такова подпомагане не мога
да го приема. Съветвам г-н Филев само по закона.“
Изказване на Христо Гичев
„Поради изчерпване на дневния ред закривам заседание на ОбС Провадия.“
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 13.00часа.

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 №2116
решение №44-760
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

Антон Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2117
решение №44-763
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2100
решение №44-770
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2108
решение №44-772
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2109
решение №44-773
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2122
решение №44-774
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V

Против Възд.се

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 №2126
решение №44-775
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V

Против Възд.се

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 №2127
решение №44-776
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

59

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2135
решение №44-778
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V

Против Възд.се

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

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