П Р О Т О К О Л №47
Днес, 27.03.2019 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. Антон Илков Янев
2. Диан Парушев Николов
3. Димитър Тунчев Димитров
4. Димо Владимиров Димов
5. Дамян Ташев Неделчев
6. Елина Георгиева Димитрова
7. Иво Райчов Гочев
8. Капка Ангелова Радева
9. Кръстю Василев Кръстев
10. Милена Иванова Драгнева
11. Мустафа Али Ибрям
12. Стоян Добрев Гигов
13. Христо Драгомиров Гичев
14. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е четиринадесет общински съветници. Само общинският
съветник Блага Петрова има подадено уведомление за отсъствието си от днешната
сесия. Има писмени отговори на въпроси, които трябва да връча.
Кворумът вече е петнадесет общински съветници.“
Кворум: 15 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.02ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Връчих на г-н Дамян Ташев Неделчев писмените отговори на въпроси,
отправени към кмета.
Откривам четиридесет и седмото заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №47 от 15.03.2019г. Предлагам заседанието да протече при следния проект
за дневен ред.”
Кворум:16 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.03ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2019г. / вх.№2211
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020г./ през 2018г./ вх.№2216
3.Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община
Провадия за 2018г. / вх.№2204
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4.Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община
Провадия за 2018г. / вх.№2205
5.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. /
вх.№2219
6.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти през 2018г. / вх.№2201
7.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в
община Провадия./ вх.№2152
8.Изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Провадия./ вх.№2187
9.Докладни записки с вх.№2207, 2209, 2210, 2212, 2214, 2215, 2217, 2220,
2221, 2222.
10.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли?Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в точка девет от проекта за дневен ред да бъдат добавени докладни
записки с вх.№2231, 2238, 2239, 2251, а така също и от дневния ред да отпадне
докладна записка с вх.№2210.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Оттегляте докладната. Други предложения по дневния ред има ли? Не.
Подлагам на гласуване предложението да бъдат включени в точка девет от
проекта за дневен ред докладни записки с вх.№2231, 2238, 2239, 2251.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласуване: 16 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Кворум:17 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.05ч.
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.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2019г. /вх.№2211
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020г./ през 2018г./ вх.№2216
3.Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община
Провадия за 2018г. / вх.№2204
4.Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община
Провадия за 2018г. / вх.№2205
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5.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. /
вх.№2219
6.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти през 2018г. / вх.№2201
7.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в
община Провадия. / вх.№2152
8.Изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Провадия./ вх.№2187
9.Докладни записки с вх.№2207, 2209, 2212, 2214, 2215, 2217, 2220, 2221,
2222, 2231, 2238, 2239, 2251.
10.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2019г.
а/№2211-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2019г.
Кворум:18 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.12ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предложихме ви нов проект за решение. В новият проект за решение, на база
писма и искания на наши съграждани, предлагаме в списъка за капиталови разходи
нов обект, а именно: Възстановяване на основната алея в стар гробищен парк.
Количествено-стойностната сметка, която специалистите на общината са
направили, е в размер на 16 100 лв. Това е предложението ни за нов обект в списъка
за капиталовите разходи. Останалите сте ги обсъдили. Те са за училището и за
храсторез.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
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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 №47 – 806
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, променя свое Решение №44-763
от 30.01.2019г. в следния смисъл:
1.Приема увеличение на бюджета в дофинансиране на държавна дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ на ВРБ:
- ОУ „Васил Левски“ с.Бозвелийско“ - 2 400 лв.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§ 00-98 д. 998 „Резерв“ в размер на 2 400 лв.
3.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за
2019г., съгласно Приложение №1 от 2 133 194 лв. на 2 152 744 лв. - увеличение с 19
550 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както следва:
- в намаление на;
§ 00-98 д.998 „Резерв“ - 19 550 лв.
- в увеличение на:
§ 52-05 д.622 „Озеленяване“ - 3 450 лв.
§ 51-00 д.745 „Обредни домове“ - 16 100 лв.
4.Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК разпорежда предварително изпълнение на
настоящото решение.
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия./09.15ч.
Втора точка – Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Провадия /2014 - 2020г./ през 2018г.
а/№2216-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020г./ през 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли?Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Първо, да поздравя колегите от БСП със сто петдесет и втората годишнина от
написването на първия том на „Капиталът“ и после по същество. На втора страница
по докладната, стр.2, второ римско. „Визията, определена в ОПР 2014-2020 гласи:
Община Провадия – неразделна част от общоевропейското пространство, чрез
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постигане на устойчив икономически растеж и повишаване на инвестиции,
създаване на условия за пълноценен и спокоен живот, разумно и ефективно
използване на природните ресурси и популяризиране на уникалното културноисторическо наследство.“
Взех думата за да заявя, че според мен това се изпълнява слабо или лошо и
една от основните причини за това е, че още докато го приемахме този план
конкретиката беше много слаба и затова могат да се говорят общи приказки за
такива докладни. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
16 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 807
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.4
от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет
Провадия:
1.Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Провадия /2014 - 2020г./ през 2018г., съгласно
приложение към настоящата докладна записка.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, ще изразите ли отрицателен вот? Не.“
Трета точка – Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната
среда на община Провадия за 2018г.
а/№2204-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община
Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
15 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 808
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната
среда, Общински съвет Провадия:
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1.Приема отчет изпълнение на Програма за опазване на околната среда на
община Провадия за 2018г.
Кворум:18 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на
заседанието на ОбС Провадия./09.18ч.
Четвърта точка – Отчет за изпълнение на Програма за управление на
отпадъците на община Провадия за 2018г.
а/№2205-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община
Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Добро утро, уважаеми колеги,
Г-н кмет,
Аз имам само един въпрос. Понеже в докладна №2215 и в настоящата
докладна се говори за отпадъци, за третиране и събиране на отпадъци. В тази
докладна се говори за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на
община Провадия. Обяснено е, че има нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
Говорихме за някакви мерки за временни площадки за изхвърляне на отпадъци. На
какъв етап са нещата и мерките, които коментирахме? Кога ще имаме такива
временни площадки? Има ли вече предприети действия да бъдат изградени такива
площадки? Това ми е въпросът. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Наистина, имаме сериозен проблем с нерегламентираното изхвърляне
специално, на строителни отпадъци. Със зелените отпадъци се справяме. Имаме
готовност до един месец да разположим контейнерите на точките, които са
определени при издаването на заповедта за сметосъбиране и сметоизвозване.
Проблемът е с договора. Къде да караме строителните отпадъци? Защото
изискванията на оползотворяващите организации са да са чисти. В смисъл, ако е
керемиди да е керемиди, като е тухли да е тухли, като е фаянс да е фаянс. Което
малко усложнява въпроса или го оскъпява. В момента сме идентифицирали три
сериозни места с изхвърляне на строителни отпадъци, сключвайки договора ще ги
почистим. Което ще струва не малко пари на провадийци и ще разположим
контейнерите за строителни отпадъци. Искам да кажа, че това изхвърляне на
строителни отпадъци става от наши съграждани с камиони от Провадия и
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отпадъците са на наши съграждани. Апелирам за по-голяма добросъвестност. Да,
наистина, разходите за оползотворяване на камион или два строителни отпадъци са
сериозни, защото малките количества покрай контейнерите ние ги събираме. Малък
текущ ремонт, смяна на мивка или малко фаянс подменил гражданинът. Събрал ги
в чували, сложил ги до контейнера и ние ги събираме и по цените на завода в
Езерово ги плащаме – осемдесет и няколко лева на тон. Возим ги до там.
Проблемът е с големите количества при основни ремонти. Не успяваме да
идентифицираме камионите. Тези ремонти са извършвани без решение за строеж,
защото в разрешението за строеж, първо, се знае кой извършва основния ремонт и
за да има разрешение трябва да има план за управление за отпадъците. Ще
разположим тези, живот и здраве, след като сключим договор с оползотворяваща
организация за строителни отпадъци. Надяваме се там да се намалят разходите.
Това е отговорът.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Кворум: 17 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата./
09.23ч.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
Благодаря за отговора. Има ли общината готовност и желание да работи в
насока площадки? Временни площадки за строителни отпадъци например на
няколко места в общината. Както коментирахме, могат да бъдат разположени на
подходящи места, така че да обслужват няколко населени места. Там да се събират
строителни отпадъци и да се събират от камиони на община Провадия, изпратени
от община Провадия, нашият багер. Това, което коментирахме на комисиите. Така
да решим въпроса и по населени места. Не само в града. Има ли такава възможност
общината? Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми съграждани,
Ние такива площадки можем да проектираме и да посочим местата, но самото
реализиране на площадките ще бъде много скъпо. Трябва да е бетонирана, да има
ток, вода и кантар. На този етап анализ разходи-ползи показва, че е по-добре
директно да ги караме, защото от тази временна площадка пак трябва да ги караме
на място за оползотворяване. Ще извършваме няколко пъти разход, което от
икономическа гледна точка е нецелесъобразно. В момента няма външно
финансиране за такъв тип площадки. Нито една община във варненска област, не
знам в съседните области, не е предприела такива мерки. Надяваме се да са повече
инсталациите за оползотворяването на строителни отпадъци. Какво представлява
оползотворяването? Това е натрошаването им на фракция, която може да бъде
използвана за запръстяване на сега действащи депа. Това, което ние правим в
момента е някои от отпадъците да ги ползваме за обратни насипи. Пак трябва да са
на неголяма фракция. На въпроса ви – в момента ние можем да ги проектираме, но
няма да има средства да ги реализираме, защото те ще са типови и един проект ще
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струва 15 000 лв. – 20 000 лв. Оттам нататък - например три площадки, три по
двеста. Казвам ориентировъчно. Не знам дали КСС би било такова.“
Кворум:15 Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев и Димитър Тунчев
Димитров не присъстват в залата./09.25ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Понеже отворихме темата за нерегламентираните сметища по селата. По мои
наблюдения в много от селата, знайни и незнайни бизнесмени, купуват къщи, които
или реконструират или събарят, за да построят нещо по-хубаво. Това са села, които
са по-атрактивни: Добрина, Кривня, Чайка. Там масово – събират една бригада, с
една фадрома разрушават, камионче и в дерета. Затова мисля, че мястото е и на
кметовете и кметските наместници. Всеки знае в населеното място - Къде се
извършва подобен ремонт? Деветдесет на сто от отпадъците се изхвърлят точно по
този начин – където намерят хората. Може би кметовете трябва да проконтролират
и способстват за намаляване на изхвърлянето на отпадъци.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища?Г-н Гигов, заповядайте.“
Изказване на Стоян Гигов
„Моят въпрос е към г-н Филев във връзка с биоразградимите отпадъци.
Възможно ли е да се поставят контейнери в населените места във връзка с
изискването на директорите на училища и детски градини да събират такива
отпадъци. Знаете, че след разговори с фирма „Технокар“, изпратихме към първи
март количеството отпадъци, които отделят детските градини и училищата, но към
този момент вероятно им се вижда неизгодно. Казахте, че за строителни отпадъци
ще се разположат в Провадия седем контейнера. Такива, в населените места,
възможно ли е да се поставят за детски градини и училища, за заведенията за
обществено хранене?“
Кворум:18 Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев, Антон Илков Янев и
Димитър Тунчев Димитров присъстват на заседанието на ОбС Провадия./09.30ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Гигов,
Уважаеми общински съветници,
Седемте контейнери са за зелени отпадъци. Когато косим, ние ги слагаме до
местата, където се събира зеленият отпадък. Биоразградимият, който вие имате
предвид – това са хранителни отпадъци. Те са на специален режим. В план-сметката
за дейност сметосъбиране и сметоизвозване този вид отпадък не попада и всеки
обект е ангажиран по закон сам да оползотвори отпадъка. Вие, като второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, трябва да решите този въпрос. Дали е детска
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градина, училище, хотел, ресторант - трябва да се реши въпросът с отпадъка от
храната. Вярно е, че е скъпо, но закона е закон и няма как да го коментираме. Но в
план-сметката за дейност „Чистота“ този вид отпадък не е обхванат.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Преди да направя едно предложение искам да направя един коментар върху
това, което коментираха колегите – Димов и Кръстев. Този проблем по селата, ако
искаме нещо да се свърши, трябва да дадем възможност на хората да положат поминимални усилия и етика на поведение, за да има някакъв резултат. Това, за
изхвърлянето в покрайнините на селата, го знае всеки един. Нямало е кмет, който
да подаде сигнал, ако не е скаран с въпросното лице. Казвам го в прав текст. Всички
знаем. Ако има някаква възможност, това, което предложи г-н Димов. Наистина,
терминът площадка не го поставяме в този аспект, който се разбира по
законодателството. Нещо по завоалирано и например да се каже – Там има една
полянка. Някой, като събори – изхвърлете си там нещата. Общината от там нататък
ще се ангажира. По принцип говоря. Ние сме хора, които трябва населението трябва
да знае как се изказваме. Аз го казвам в прав текст.
Аз искам, обаче да коментирам нещо друго. На комисиите зададох въпрос,
относно централното нерегламентирано сметище на Провадия. Това е сметището в
„Циганската махала“. Знаете, едната част от централния трафик се отклонява в
посока жп.надлез. В момента, в който се завие в тази посока насреща всичко лъсва.
Това е едно, наистина, сериозно петно за нашия град. От общинска администрация
обясниха какви са проблемите. Там наистина са правени опити. Слагани са
контейнери. Контейнерите са избутвани надолу по дерето и т.н. Проблемите са
ясни. Във връзка с това ще се вземат ли някакви мерки, коментират ли се тези неща,
планират ли се? Така и не получих категоричен отговор. Затова правя предложение
в срок до следващата сесия от общинска администрация, специалистите, да
изготвят едно мнение, становище как да започне да се решава този въпрос. Аз с
пълното си съзнание го казвам това нещо, защото проблемът там е много труден за
решаване, но и бездействието не помага. Затова моята молба, така ще го кажа,
молба към общинска администрация да разгледа, да анализира въпроса, да нахвърля
една стратегия, да се отделят някакви средства и да се започне малко по-малко да се
решава този въпрос. Не казвам с магическа пръчка и тук до три месеца да сме
готови. Няма как да стане, но тази година да се набележат мероприятия по малко и
за следващата в по-дългосрочен план, но да се работи в тази посока. Това е
конкретното ми предложение. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да подкрепя изказването на г-н Николов в цялост. Особено в първата
му част, когато говореше за едни площадки, за една полянка. Така, както се
протоколира. При лоши закони, които ни пречат да живеем много добре го каза.
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Завоалирано или измислено. Ето там е полянката. Оставят си хората отпадъка.
Общината го прибира. Така поне ще бъде близо до това, което трябва да бъде –
разделно. Ако е керемиди, като е тухли, като е фаянс – хората ще знаят. Нищо няма
да нарушим. Пак ще го приберем, но ще е по-лесно за тях и резултатът ще е поблизък по този начин и до това, което желаем. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и становища? Няма. Няма да подлагам на гласуване
предложението. Записано е в протокола. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
17 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 809
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.52, ал.8 във връзка с ал.9 от Закона за управление на
отпадъците, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на
община Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, за изразяване на отрицателен вот.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Извинявам се, че преди малко не го казах. Гласувах „против“ във връзка с
убеждението ми, че не може зелените отпадъци. Думата отпадъци за мен е
абсолютно грешна. Нашата земя да ражда листа, клони и нещо, което сме го взели
от земята и да го изпращаме някъде. Да плащаме за това, което сме произвели.“
Пета точка – Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето
за 2018г.
а/№2219-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на
детето за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47– 810
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за
2018г.
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Шеста точка – Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за
условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти през 20018г.
а/№2201-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и председател на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда
за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти, относно отчет за дейността на
комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните
нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни
имоти
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47– 811
На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за 2018г. за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11
за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти на Общински съвет Провадия.
Седма точка – Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия
а/№2152- Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение на
Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47– 812
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменения в Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия, както следва:
1.1.Отменя ал.1 и ал.2 на чл.4 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност
на гражданите в Община Провадия.
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1.2.Отменя ал.1 на чл. 5 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.3.Отменя ал.1 на чл. 6 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.4.Отменя чл.7 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.5.Отменя ал.1 на чл.13 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.6.Отменя чл.14 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.7.Отменя чл.17 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.8.Отменя чл.18 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.9.Отменя ал.3 на чл.23 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.10.Отменя чл.34 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.11.Отменя чл.37 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
1.12.Отменя чл.51 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в Община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:19 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.40ч.
Осма точка – Изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Провадия
а/№2187-Доклад от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект за
изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Провадия, приета от Общински съвет Провадия с решение
№5-53/27.02.2008г., изменена и допълнена с решения №15-160 от 24.09.2008 г.,
№18-215 от 22.12.2008 г., №20-227 от 27.01.2009г., №33-423 от 22.12.2009 г., №44603 от 19.01.2011г., №16-286 от 19.12.2012 г., №28-549 от 17.12.2013г., №40-782 от
12.02.2015г., №3-37/ 21.12.2015г., №10-173 от 28.07.2016 г., №24-414 от 27.07.2017
г., №29-516 от 25.01.2018 г., №44-768 от 30.01.2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна, тъй като съм вносител. На
комисиите отсъствах, за което се извинявам. Имах ангажименти. Ще отговоря на
всеки един въпрос, който ми бъде зададен.
Давам думата на председателите на постоянните комисии, за да прочетат
становищата. Г-н Кръстев.“
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Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 1 глас „за”, 5-„против” и 0-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Стоян Гигов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията с 0-гласа „за”, 1-„против” и 3-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско финансиране
– оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 0-гласа „за”, 1-„против” и 5-„възд.се” приема проекта за
решение.“
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 0 гласа „за”, 2-„против” и 4-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Капка Радева-зам.-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Комисията с 1 глас „за”, 2-„против” и 2-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 1 глас „за”, 2-„против” и 1-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н председател,
Можете ли да ни кажете вашите основания, юридически, на които се базира
докладната. Понеже, както казахте, не бяхте на комисиите, за да можем да
поразсъждаваме върху тях. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Искате ли да изслушаме всички и аз да отговарям последен? За да е постегнато. Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Аз малко ще повторя въпроса на колегата Димов, понеже ще искам и малко
разяснение върху ситуацията. По време на обсъждането на докладната на
комисиите юристите на ОбС изказаха мнение, че до момента действащата
нормативна база не е в противоречие с това, което се прави на практика. Вие сте
юристи. Г-н Гичев е също юрист. Той е и председател на ОбС. Вие сте от един
отдел. Щом той входира тази докладна, значи той е на друго мнение. Молбата ми е
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да видим защо е това противопоставяне. Така да го кажа грубо. Така да го кажа. То
не е противопоставяне, но има различни мнения на хора, които са от един отдел.
Другите докладни, които са от общинска администрация има подпис на изготвил,
съгласувал – юрисконсулт и накрая утвърдил – директор. Просто искам да попитам
тук каква е ситуацията – Кой за какво работи?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
От изказването на председателите, по-точно от изчитането на становищата от
председателите на постоянни комисии, стана ясно, че голяма част от общинските
съветници не приемат, че тази разпоредба, която е въведена от ОбС Провадия е
незаконна. По време на заседанията на комисиите бяха изказани мнения от рода, че
не било морално, не било справедливо. Многократно и по време на заседание на
комисиите и сега ще го кажа, че в момента не става въпрос дали е морално или
справедливо. Става въпрос дали е законно или незаконно. Ние сме хората, които
трябва да даваме пример и да спазваме закона, българското законодателство. За да
стане малко по-ясно на колегите общински съветници, ще ви обясня някои
положения по въпросната наредба.
Наредбата разпорежда да бъдат отказвани услуги на лица, които имат данъчни
задължения. Отказът да бъдат извършвани услуги поради неизплатени задължения
към община Провадия по същество представлява отказ от изпълняването на
законовите задължения на общината, свързани с обслужването на гражданите. Още
оттук ние сме в нарушение. С приетите санкции от ОбС Провадия §8 от Наредба
№14, която е подзаконов нормативен акт, е въведена забрана за предоставяне на
услуги от община Провадия при неизплатени задължения, с които ОбС излиза
извън рамките на правомощията си, делегирани от ЗМДТ като е приел
незаконосъобразна разпоредба. Във визираният текст е отразен или така да кажа е
въведен един несъответстващ на законоустановения начин за събиране на местите
данъци и такси. Повтарям пак – несъответстващ на законоустановения начин за
събиране. Начинът за събиране, какъв е? Събирането на местните данъци и такси е
регламентирано в ЗМДТ. Чл.4 казва „Установяването, обезпечаването и събирането
на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с
тях актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е
възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
Ал.2 „Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите.“
Казвам, защо? Обърнете внимание точно на тази алинея. „Невнесените в срок
данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху
данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се
извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския
процесуален кодекс.“ Законът никъде не разпорежда събиране на данъци чрез
отказване на услуги.
В §8 от Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията
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на община Провадия е създадена санкция, която ЗМДТ не е предвидил. Никъде не е
предвидена подобна санкция. Наредба №14 е подзаконов нормативен акт и никъде
не е предвидено санкции, които законодателят не е разписал в ЗМДТ. Надявам се,
разбирате ме за какво говоря. Санкцията, предвидена в §8 от Наредба №14 поставя
определената категория адресати в по-неблагоприятно положение отколкото
предвижда законодателят, а също и ограничава община Провадия да изпълнява
законовите си задължения, свързани с обслужването на населението, което води до
заключението, че въпросната разпоредба в Наредба №14 е незаконосъобразна и
трябва да бъде отменена.
Мисля, че тези обяснения са достатъчни.
Уважаеми дами и господа,
Ние сме местния законодателен орган. Ние трябва да даваме пример как се
спазва законодателството. Ние не трябва да вземаме решение на база договорки и
интереси. Ние сме длъжни да следим за спазването на законодателството, ако
открием някакво несъответствие то да бъде отстранено. Черно на бяло законът го е
казал как се събират данъци и такси. Кои сме ние, че да разпореждаме
допълнителни санкции, които законът не ги е записал? Питам: Кои сме?
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, поиска думата. Заповядайте. После аз ще взема отношение по
дакладната. Ще отговоря на всички въпроси.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Преди да дам допълнителни разяснения за влиянието на този текст върху
приходната част на община Провадия искам да кажа следното: От доста години,
всяка година, държавата води все по-тежка политика за събиране на данъци.
Конкретният пример, който касае местен данък. Данък моторни превозни средства.
Ако лицето, собственик на моторно превозно средство, не си е платил данък за
МПС не може да мине технически преглед и не може да излезе на улицата. Няма
право да си кара моторното превозно средство. Ако същото лице, вече като
физическо лице, има няколко неплатени глоби може да му бъде спряна колата от
движение или преди това правото му за правоуправление да бъде отнето. Понататък. Общината и държавата нямат право да разплащат на лица, които имат
задължения към бюджета, средства за вече извършени услуги – строителство,
доставка, когато контрагентът е извършил услугата. Ние, първо, питаме НАП, после
Митниците и едва тогава, ако няма задължения плащаме. Законът за обществените
поръчки. Нямаме право да сключим договор по ЗОП с лице, което има задължения
към държавата. Политиката на държавата по отношение на данъците е да се събират
и да се търсят всякакви механизми за събиране на задълженията. Какво би било
влиянието? Мога да кажа за всяко населено място процента на събраните през
миналата година данъци. На някои места стигат до 40%. Например, средно за
общината данък недвижими имоти за минали години. Събран през 2018г. - 23,82%.
Такса битови отпадъци-17,22%. Преди да заговоря в числа ще ви кажа и данък
МПС за минали години, събрани 18,32%. Като числа – данък МПС, събран за
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минали години 152 696,11лв. с лихви за този данък 27 372,71 лв. Данък недвижими
имоти 23,82% средно за общината, както казах. Стари задължения 74 853,46лв. и
лихви 14 193,19лв. Такса битови отпадъци 17,22% за общината, от които
195 880,25лв. стари задължения и лихви 42 322, 63лв. Общо влиянието - събраният
данък е 507 317,53 лв. за 2018г. Колко от тези средства са събрани от публичен
изпълнител, колко от частен изпълнител и колко на базата на този текст от
наредбата? Аз в момента не мога да кажа. Но е много сериозен процентът. Това,
което специално г-н Илиев, каза тук – Един вид, ние казваме на гражданите, в
момента, не плащайте данъци и такси, докато не ви осъдим. Това значеше по
същество изказването.
Преди да завърша искам да кажа следното: ОбС е в правото си да вземе всяко
едно решение. Въпросът е, ясното съзнание, какво влияние ще окаже? За тази
година, да кажем, че няма да е сериозно, защото, ако бъде гласувано след един
месец ще започне да действа този текст или изменението в наредбата, но за
следващи години ще е много сериозно. Стигаме и до моралната страна. Как един
клиент на общината, който не си е платил данъците, не е платил за издръжка на
техническия персонал, инженерния персонал, на обслужващия персонал ще дойде и
ще поиска извършване на услугата? Кой да му ги поддържа? Смисълът от данъците
е това - тази администрация да я има. Когато ти затрябва услуга, да дойдеш да си
платиш себестойността на услугата и да си я получиш. Но до този момент тази
администрация трябва да съществува и тя се финансира и от местните данъци и
такси. Ангажиментът, основния, на всеки един български гражданин, е да си плаща
данъците. Това е в цял свят. Ако има такива недобросъвестни, които не си плащат
данъците, държавата и съответно местната администрация в лицето, всъщност, не
на администрацията – тя е изпълнителен орган, а на ОбС е да ги задължи, да намери
способ да събере тези данъци. Когато се приемаше този текст в тази наредба, аз бях
общински съветник. Възприех тезата на администрацията. Юристите на ОбС бяха
същите, г-н Гичев беше нает от администрацията юрист. Не е работил по тази
наредба, понеже този казус ние с него сме го дискутирали много пъти. Факт е, че
основният натиск от граждани, които са натрупали големи задължения и не могат
да получат услуга, е при него. Но кажете ми - Как лице, което е натрупало
задължение в размер на 1000 лв. – 1500 лв. идва и иска разрешение за строеж?
Означава, че той има средства, но е недобросъвестен към общината. Или иска да
изтъргува определен имот. В правото си сте да вземете всяко едно решение, но
въздействието върху приходната част на общината ще е сериозна. Това съм длъжен
да ви кажа, защото на първите три комисии, на които присъствах нямах тази
подготвена справка. Миналата година старите задължения, пак ще ги повторя, са
423 429, 82 лв. и лихвите са 83 888,53 лв. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Извинявам се за израза, но по голяма глупост от това, че съм казал на
гражданите да не си плащат данъците, докато не бъдат осъдени, не бях чувал.
Събирането на данъците, преди малко ви казах, къде е разписано – ЗМДТ, ДОПК,
ГПК. Не съм адвокат, но всеки нормален човек с едно средно образование може да
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разбере, че няма право да, ОбС няма право да разписва разпоредби, които не са
разписани в закон т.е. по-високият нормативен акт. Прав бяхте, че не се издават, не
може да се кандидатства и да се участва в обществени поръчки, не могат да се
вземат книжки от КАТ, ако не си платиш глобите и т.н. Всичко това е разписано в
законодателството. Законодателят е определил правилата. В случая законодателят
не е определил подобни правила за събиране. Те са определени във въпросните
закони, които ви ги цитирах и ние нямаме право, незаконно е да определяме
допълнителни санкции. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания? Аз ще взема думата.“
Изказване на Христо Гичев
„Трябва да призная нещо, че за първи път, откакто съм председател на ОбС,
ще се съглася с мнението на г-н Ивайло Илиев. Това е в кръга на шегата, между
другото.
Наистина считам, че този параграф 8 от Наредба №14 е незаконосъобразен.
Постарал съм се да проуча доста закони и мога да цитирам част от тях. Така
например в чл.17 от ДОПК, т.7, е разписано: „Задължените лица имат право да
искат издаването или да получават в срок актове или други документи, с които се
удостоверяват факти с правни значения или се признава или отрича съществуването
на права или задължения, когато имат правен интерес от тях.“ Това е разписано в
ДОПК.
По-нататък съм проверил и чл.264 от ДОПК „Когато прехвърлителят или
учредителят декларира, че има посочени в ал.1 и ал.2 публични, държавни и
общински задължения действията по ал.1 и ал.2 могат да се извършат след тяхното
заплащане или, ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните
държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или
учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съотвения
бюджет.“ Това го казвам, понеже г-н Филев изказа мнение, че няма право да се
вземе данъчна оценка за прехвърления недвижим имот и по този начин
задълженото лице ще се обогати. Това за мен не е вярно. Общинска администрация
е длъжна да издаде искания документ – било то данъчна оценка или други
документи. В данъчната оценка се вписва, че за този имот има задължения в размер
на еди колко си лева за неплатени данъци. Така ли е, г-жо Трифонова? Само за
имота. И никой нотариус, никое длъжностно лице в Агенцията по вписванията,
съдията по вписванията, няма право да изповяда тази сделка. Защо? Защото той е
солидарно отговорен за причинените вреди. Така ли е? Така е. Считам, че §8 от тази
наредба е незаконосъобразен. Мога да цитирам и още закони, но няма да го направя
и няма да ви отегчавам допълнително. Само ще ви припомня, че през 2017г. с
изходящ номер от 23 март имаме протест от Росица Тонева - прокурор при
Окръжна прокуратура Варна. Този протест е относно Наредба №8 и по-точно чл.4,
ал.1, т.4 и т.5 от наредбата, където тя казва и се обосновава, че цитираната
розпоредба предвижда, че размерът на местните такси и цени на услуги се
определят при спазване, освен на законоустановените, но и на следните два
принципа: ефективно разпределение и така. Тя е протестирала §4, т.1 от ПЗР от
Наредбата, където казва: Съгласно посочената разпоредба се отказва извършването
на определени видове услуги на лица имащи задължения, произтичащи от наеми на
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общински имоти, годишни такси за търговия с тютюневи изделия, продукти от
грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки, местни данъци и такси и глоби от
влезли в сила наказателни постановления и и ги изброява тук. Отказва се услугата.
Съответно, г-н Филев, вие сте входирали доклад с вх.№1089 от 17.04.2017г. Тук в
самото решение 1.5 Отменя §4, т.1 от ПЗР на наредбата. Гласуването е „за“-18,
„възд.се“-2. Това е. Идентичен случай от Наредба №8 и Наредба №14. Абсолютно
идентичен е случаят. По тази наредба вече имаше протест на прокуратурата. Явно
някой прокурор не е прочел разпоредбата на §8 от наредба №14, защото те правят
периодични проверки на разпоредбите. Може получим някой протест, относно тази
разпоредба в Административен съд и пак да завъртим колелото и пак да обявяваме.
Случаят е идентичен. Няма да ви губя повече времето. Считам, че параграф 8 на
тази наредба е незаконосъобразен и ще гласувам да отпадне. Всеки има глава на
раменете си. Всеки е длъжен да познава закона и да спазва закона. Непознаването
на закона не го оправдава. Ако имате още някои въпроси, готов съм да отговоря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Първо, администрацията спазва вички нормативни и поднормативни актове.
Аз не съм казал, че общината няма право да издаде данъчна оценка. Тя в момента
си ги издава и то на база действащи нормативни актове. Това, което искам да кажа
е, че в мотивите на докладната записка аз наистина не видях точно на кой
нормативен акт от по-висок ранг противиречи това нещо. Не вярвам, че
прокуратурата е пропуснала нашата Наредба, както вие споменахте. Но, наистина,
да не влизаме в безсмислени спорове, ОбС е компетентен да вземе решението.
Администрацията ще го изпълни, каквото и да е. Аз, като кмет на общината, както
обещах на комисите, ви запознах с влиянието на този текст. Всеки общински
съветник ще вземе решение по съвест. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Извинявайте, ще добавя от място. За мен разпоредбата на §8 от Наредба №14
противоречи на ДОПК, противоречи на ЗМДТ и на Конституцията на РБ, която е
върховен закон. Това мога да добавя. Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Благодаря за тълкуванието. Наистина, звучи, че не отговаря на ДОПК нашата
наредба. Има ЗМДТ. Моето разсъждение - като си мисля така за нашата наредба,
предполагам, че всички ще се съгласите с мен, ОбС работим със закони и трябва да
се придължаме максимално към закона. Законът от своя страна е базиран на обичаи,
на етични норми и т.н. Той и по този начин е направен. Там, когато законът няма
тълкувание или дава предписание как да се реши един проблем вече тогава ние
започваме да го тълкуваме от наша гледна точка и ще си вземем някакво решение.
Но в случая, законът казва и предвижда точно какви са действията, които трябва да
бъдат предприети и какви действия не могат да бъдат предприети. Щом не са
описани в закона не могат да бъдат предприети тези действия. Да, редът също е
18

регламентиран, но това са действията по събирането. Смятам, че трябва да се
придържаме максимално към закона, да не си превишаваме правата и общината да
предприеме действия, такива, каквито са описани в закона. Процедурата със съдия
изпълнител. Там, където има големи длъжници с големи суми да се започне
процедурата. Когато общината започне да върши тази работа и например изпрати
съдия изпълнител на десет, петнадесет длъжника, всички други ще започнат да се
съобразяват и да си плащат данъка, както си му е реда. Искам също, обаче да чуя и
мнението на нашите юристи на ОбС, защото така и не разбрахме. Разбрахме
мнението на г-н председателя, на съветниците, на г-н кмета. Само на нашите
юристи не разбрахме какво е мнението. Ако обичате, да ни споделите. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Кворум:18 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата./10.15ч.
Изказване на Диан Николов
„Избързвам малко, защото, ако юристите вземат думата, да могат да
отговорят на още един въпрос. Явно, медалът има две страни. От едната страна
общинска администрация със своите действия иска максимално да има възможност
за събиране на данъчните задължения. Което е факт. Аз това нещо не го оспорвам.
Другият въпрос е: Кое е по-важно? Да се спазва закона или събираемостта. Това е
дилемата в случая, защото никой не оспорва, че ще настъпят някакви щети в
размера на събираемостта на данъците, което напрактика, естетвено, не се знае
какво ще се случи. Общинска администрация също има други лостове за
въздействие, но това е тема, която те трябва да я решат. Аз ще задам още един
въпрос. Доколкото разбирам сега, от г-н Гичев, до момента се е работило в
нарушение с по-висшестоящи наредби, според неговата теза. Добре, отъждествявам
наредбите със закони, според мен, защото не съм юрист. Така да бъде. У мен
възниква един въпрос: Имат ли право граждани, на които е бил отказан, ако има
такива, за извършване на този тип услуга, ако се приеме сегашната докладна
записка, да си търсят някакви права за изгубени полза за това, че до момента, ако се
окаже, че сме работили и тази наредба е против по-висшестоящи закони? Това е
единият ми въпрос. В тази посока. По принцип казвам. Това е.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Знам, че Община Варна беше осъдена за неиздаване на документ в
Административен съд Варна. Г-жо Радева, заповядайте.“
Кворум:19 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства в
залата./10.18ч.
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми колеги,
Аз няма да подкрепя докладната записка. По простата причина, че по този
начин, ако аз я подкрепя ще подкрепя тези, които не си плащат данъците. В крайна
сметка, задължение на всеки гражданин на тази държава е да си плати данъка и
тогава да иска от общинска администрация някаква услуга. Всички ние, които
внасяме пари в местните данъци и такси, те не отиват само за поддържането на
административния апарат. Те отиват и за ремонт на улици, и на тротоари, детски
градини и т.н. Тези, които не си плащат данъците и те искат да живеят в една
благоприятна среда. Няма как да стане това, ако и те не дадат своя дан. Няма да
подкрепя докладната. Ще гласувам „против“. Аз искам тези хора да бъдат по
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някакъв начин принудени да си платят. Още повече. Да, г-н Илиев, има ред в тази
държава за събиране на невнесени суми. Да. Има ред в тази държава. Момент.
Моля, изслушайте ме.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Моля, да се изслушваме.“
Изказване на Капка Радева
„Аз ви слушам чинно и почтено. Моля, изслушайте ме и вие. Има ред в тази
държава, в който се събират принудително задължения, но за мен този ред е много
муден, много бавен и свързан с разходи на общинска администрация. Докато ние
принудим човека да дойде да си плати и годината е минала. Ако продължаваме да
ги толерираме, аз заявявам отговорно, че следващата година и аз няма да си платя
данъците. Защо да ги плащам? Това е. Друго нямам повече.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, заповядайте.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми колеги,
Достатъчно ясно председателят на ОбС обясни. Кога не се извършва
административна услуга? Когато физическото лице отиде да си направи данъчна
оценка. Той каза, ако евентуално не си плати данъка, в данъчната оценка се вписва,
че имотът има задължения. Посмъртно не може да извършва никаква друга дейност
за този имот. Нито може да продава, нито може да ипотекира, нищо не може да
направи, защото в данъчната оценка това го пише. Дори и да не се приеме. Да се
приеме да отпадне. Вярно, юридически той е прав, както и колегата Илиев. Дори и
да отпадне така или иначе тези данъци пак ще се събират. Как кога? Когато отидеш.
Това трябва да разберете. Във всяка данъчна оценка, когато аз дължа за този имот
данък в данъчната оценка се вписва, че дължа задължения. Имам задължения към
този имот. Не можеш да отидеш и да се разпореждаш с този имот. Знаете, не помня
2017г. ли беше, когато се отмени. При всяка административна услуга ни искаха да
си плащаме данъците и да нямаме задължения например за да ни направят скица
или да ни направят някаква друга административна услуга. Това отпадна. Това го
няма. Единственият проблем, който е, когато отидеш да си плащаш данъка, да си
извадиш данъчна оценка се изисква да бъдат платени всички задължения. Но така
или иначе и да не си ги плати, общината пак ще ги събира, защото той не може да
мине сделка и да направи нещо с този имот. Това искам да разберете. Общината пак
ги събира. Например, ако решиш да продадеш имота или да дариш. Данъчната
оценка излиза, че имотът е със задължение. Нали така г-жо Трифонова?
Когато минаваш преглед, ще платиш. Недейте така. Не може да не минеш
преглед. Как няма да минеш преглед? Говорите глупости. Нали ще мине след три
години. Как ще мине? Ще трябва да си плати. Така е. Просто разберете, че и от
едната страна и от другата страна общината пак няма да губи. Кой идва? Идват
хора, които извършват някаква сделка или отиват на преглед. Аз не можах да мина
преглед. Като не съм си платила, няма да мина. Това искам да обясня.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
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Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Тази тема, мисля, че се повдигна на предната сесия. Тук изтърваме един
момент, който, мисля, че е не е маловажен. ОбС натовари председателя на ОбС да
проучи темата, въпроса и да ни информира. Просто го вмъквам, тъй като му беше
зададен въпрос, а той пропусна да отговори. Аз и тогава казах, че когато приемахме
наредбата и аз бях общински съветник и бих казал, че тогава просто бяхме
принудени да я приемем. Понеже събираемостта беше на много трагично ниво, но и
тогава казах, гласувах, защото мислех, че е законосъобразно. Сега ще направя
същото. Радвам се, че има доста юристи в ОбС, които умеят да тълкуват закона, но
дано го тълкуват не само по свой си начин и именно по законовия начин. Излизат,
слушам как се тълкуват законите. На ухото звучи, че е противозаконно. Слушам
страната на администрацията и като се замисля, че е законно. Сега не мога да
разбера - Законно или незаконно е? На г-н Ивайло Илиев и на г-н Гичев ли да
вярвам или на г-н кмета? Аз ще направя друго. Аз ще задам въпрос. Навремето,
като приемахме наредбата, приехме докладната. Има решение и всяко едно
решение, което приемаме, ако е противозаконно – какво следва?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Аз ще се опитам да бъда кратък. Седя, слушам колегите. Слушам
председателя. Слушам г-н кмета. Като се замисля, ние говорим за една наредба и
мисля, че проблемът е много елементарен. Обаче той проблемът е доста
фундаментален. Това е за събирането на тези задължения и бързината за събирането
им. Колко бързо могат да бъдат събрани? Нашето желание. Слушам колежката,
Капка Якимова, тя казва: Искам да ги задължим веднага. В този дух бяха нещата. И
аз искам, да ви кажа, много неща веднага да се случат и да ги задължим.
Извинявайте, да ги принудим, казахте. Да ги принудим веднага, но в системата, в
която, надявам се да не се обидят някои колеги, системата, в която ние живеем,
работим, допустимата принуда е описана в закона. Ние можем да я използваме само
тази принуда, която е описана в закона, колкото и да ни се иска да направим, да
принудим малко повече, по-силно да натиснем, по-бързо да съберем. То е описано
колко бързо и колко можем да приложим натиск. Реално това е. Натискът, който
може да бъде използван е описан. Предполагам, че. За мен трябва да се съобразим с
това, което е описано в закона. Искам пак юристите, апелирам, те да си изкажат
мнението. Знам, че въпросът е по-сложен, юридически. Малко по-фундаментален.
Кажете вие: Какво мислите? И да преценим, какво да правим.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да отговоря на г-н Ибрям. Вие казахте, като слушам колегите ми се
струва противозаконно, като слушам кмета ми се струва законно. Аз подкрепям
мнението на г-жа Радева, поради следното разсъждение. Искаме да живеем. Всички
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искаме да живеем в подредена, хубава държава. В същото време, за да съществува
тази държава, са необходими средства. Само, че ние не искаме да ги дадем. После,
понятието „веднага“. Г-н Кръстев обясни, че има давност десет години. Понятието
„веднага“ може да бъде тълкувано в девет години триста шестдесет и четири дни.
Има ред за събиране. Г-жа Радева каза – бавен, муден. Искаме държава. Искаме от
вчера, така че плащаме си данъците, държавата функционира, както трябва и
получаваме качествена услуга. Вариантът с предложението на общината, според
мен е хубав.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Аз повтарям. За себе си не разбрах – Законно ли е или е незаконно? Примери
можем да дадем до утре сутринта. Вчера – ял, пил, нямал пари да плати. Ако не
плати днес, няма да яде и да пие, докато не си плати за вчера. Това го знаем. Просто
за по-голяма събираемост на данъците в наредбета е включен този текст. Не за
нещо друго. Ако е законно – добре. Това е инструмент, за да можеш да събираш
повече данъци. Това е, просто и ясно.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Останах с впечатлението, че не бях разбран. В момента говорим дали е
законно или не е. Г-жа Якомова каза, че не ѝ харесвало как става начина и щяла да
гласува „против“, и щяла да подкрепи тази санкция да остане. И на мен не ми
харесват много неща в българското законодателство, но законът си е закон и той
трябва да се спазва. Начините за събиране, казах, са описани в ЗМДТ, ДОПК и
ГПК. Ние нямаме право да разписваме с подзаконов нормативен акт допълнителни
санкции. Нямаме право. По тази логика, ако до дадена дата не си плати, да му
налагаме глоба по тази логика. Да въведем още рестрикции. Нямаме право. Нямаме
право да излизаме извън рамките на закона. Въпросът ми в тази връзка към
юристите на ОбС е: След като са определени начините за събиране на местните
данъци и такси, ОбС Провадия, има ли право да разписва допълнителни санкции в
своите наредби или подзаконови нормативни актове?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма повече въпроси и изказвания. Давам думата на единия от юристите.“
Изказване на Галина Георгиева – юрист на ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Всички вие чухте, още на комисиите, позицията ни по отношение на този
текст. Ще се опитам да започна от края. Въпросът не е – Как се събират или не
парите на община Провадия? А дали е законосъобразно това да бъде включено в
наредбата? Както икономическият ефект също не е част от отговора, който дължим
в качеството си на юристи. На първо място, да кажа, че включването в наредбата на
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изискване да са платени предварително всички задължения не е санкция. Нито пък
е начин за принудително събиране на парите. В този смисъл, с въвеждането на тази
допълнителна разпоредба, не се въвеждат нито допълнителни методи за
принудително събиране, нито се нарушава установения от закона ред за това.
Изискването е предварително да бъдат заплатени съответните задължения. Това е
част от предпоставките за извършването на услугата. Също, както да се плати такса.
Също, както да се подаде заявление. Също, както да се приложи, съответно,
актуална скица и прочие такива изисквания. В този смисъл и в докладната и по
настоящем не чухме нито една конкретна правна разпоредба, на която въвеждането
на това изискване, като предпоставка за извършване на услугата, да противоречи.
Не знам, дали отговорих на всички въпроси? Не е допълнителна рестрикция.
Ограничение е доколкото, община Провадия, както и всеки един административен
орган има правото да въвежда изисквания и с оглед на това му е предоставена и от
ЗМСМА, ЗНА възможността, само да довърша, точно това ми е отговора, от тези
цитирани от мен нормативни актове, са ни предоставени правомощия да се
регламентира процедурата, по която да се достигне до издаването на съответния
индивидуален административен акт. По отношение на обжалванията? При наличие
на отказ едва тогава може да бъде налице каквото и да е било обжалване пред
Административния съд. Това не е начин за принудително събирне на парите. Това,
което се говори в момента, е вероянто финансово-икономическия резултат от
прилагането. То не е нито акцент, нито център, нито смисъл. Това е едно условие,
което община Провадия е довела, като предпоставка за реализирането на услугата.
За това казвам, че е напълно адекватно и напълно съответстващо, и в същата степен
задължаващо, както и останалите изисквания. Като например – да се подаде
заявление, да се приложи скица, или да се приложи документ за собственост, или да
се приложи актуално удостоверение за наследници и прочие. Това бяха мотивите
ни да вземем позицията, която изразихме още по време на комисиите.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря много. Преминаваме към гласуване. Всичко се изясни. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменение в Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Провадия, както следва:
1.1.Отменя §8. от ПЗР от Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Провадия, приета от Общински съвет Провадия
с решение №5-53/27.02.2008г., изменена и допълнена с решения №15-160 от
24.09.2008г., №18-215 от 22.12.2008г., №20-227 от 27.01.2009г., №33-423 от
22.12.2009г., №44-603 от 19.01.2011г., №16-286 от 19.12.2012г., №28-549 от
17.12.2013г., №40-782 от 12.02.2015г., №3-37/ 21.12.2015г., №10-173 от 28.07.2016
г., №24-414 от 27.07.2017г., №29-516 от 25.01.2018г., №44-768 от 30.01.2019г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласуване: „за“-7, „против“-7, „възд.се“-4 Проектът за решение по докладна
записка с вх.№2187/20.02.2019г. не се приема.“
Общинските съветници приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №47– 813
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№2187/20.02.2019г.
със следното съдържание:
1.Приема изменение в Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Провадия, както следва:
1.1.Отменя §8. от ПЗР от Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Провадия, приета от Общински съвет Провадия
с решение №5-53/27.02.2008г., изменена и допълнена с решения №15-160 от
24.09.2008г., №18-215 от 22.12.2008г., №20-227 от 27.01.2009г., №33-423 от
22.12.2009г., №44-603 от 19.01.2011г., №16-286 от 19.12.2012г., №28-549 от
17.12.2013г., №40-782 от 12.02.2015г., №3-37/ 21.12.2015г., №10-173 от 28.07.2016
г., №24-414 от 27.07.2017г., №29-516 от 25.01.2018г., №44-768 от 30.01.2019г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обяснение на отрицателен вот. Г-н Гочев, заповядайте.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважеми г-н предедател,
Уважаеми колеги,
Гласувах „против“. Спомняте си, навремето Левски, като е писал е написал
„Народе“ и е наслагал едни удивителни, защото сме много специфичен народ. Ние
сме такъв народ, че ако няма санкции нищо не правим. Давам пример със здравното
осигураване, защото работя в тази сфера. Здравно-осигурителните вноски са
задължителни по закон. Нали трябва да спазваме закона? Мога да кажа, че една
трета от населението не го спазва. Въобще не му пука за здравните осигуровки.
Защо? Защото има дадена вратичка. Горе е филиалът за Спешна медицинска помощ
и е чиста поликлиника, в която се преглажат денонощно здравно неосигурените,
защото никой няма право да им отказва преглед и помощ. Хората знаят, че без да са
здравно осигурени могат да получат здравна помощ. Същото е и тук. Или ще си
плаща данъците и ще ползва всички услуги или, като не плаща данъци, няма да
ползва услуги. Дадеш ли му вратичка на българина край с дисциплината. Край със
закона и край с всичко. Такива сме – „Народе!!!“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други за обяснение на отрицателен вот? Г-н Тунчев.“
Изказване на Димитър Тунчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Заявявам, че няма да се кандидатирам за кмет. Първото условие, което е. Тук
виждам много млади колеги. Вероятно ще има доста кандидати. Не подкрепих
докладната за да улесня следващите кметове, общинска администрация и колеги.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други за обяснение на отрицателен вот? Не. Обявявам почивка.“
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Почивка от 10.40 до 11.00ч.
Кворум:19
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът след почивката е 19. Поради допусната техническа грешка от моя
страна при преброяването и отчитането на гласовете при гласуването по докладна
записка вх.№2187/20.02.2019г. предлагам настоящото решение на ОбС Провадия с
№47-813 да бъде прегласувано. Обявено е гласуване „за”-7, „против”-7, „възд.се”- 4
при кворум в залата 19 общински съветници.
Прегласуване на решение на ОбС Провадия №47-813.
Гласуване: „за”-8, „против”-8, „възд.се”- 3 Проектът за решение по докладна
записка с вх.№2187/20.02.2019г. не се приема.“
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 813
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№2187/20.02.2019г.
със следното съдържание:
1.Приема изменение в Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Провадия, както следва:
1.1.Отменя §8. от ПЗР от Наредба №14 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Провадия, приета от Общински съвет Провадия
с решение №5-53/27.02.2008г., изменена и допълнена с решения №15-160 от
24.09.2008г., №18-215 от 22.12.2008 г., №20-227 от 27.01.2009 г., №33-423 от
22.12.2009г., №44-603 от 19.01.2011г., №16-286 от 19.12.2012 г., №28-549 от
17.12.2013г., №40-782 от 12.02.2015г., №3-37/ 21.12.2015г., №10-173 от 28.07.2016
г., №24-414 от 27.07.2017 г., №29-516 от 25.01.2018 г., №44-768 от 30.01.2019г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Девета точка – Докладни записки
а/№2207-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №47 – 814
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в с.
Блъсково, общ. Провадия, област Варненска, а именно:
Помещение с площ от 12.00 кв.м. - част от имот публична общинска
собственост, представляващ едноетажна сграда, застроена върху площ от 95 кв.м.,
намираща се в дворно място, цялото с площ 16670 кв.м., съставляващо урегулиран
поземлен имот №I-училище в квартал 28 по плана на с.Блъсково, община Провадия,
при граници на помещението - от трите страни - дворно място, помещение с площ
от 7 кв.м., при граници за УПИ - улица, улица, поземлен имот II-359, III-359 и IV358 по Акт за публична общинска собственост №298 от 13.05.1999год., вписан в
Служба по вписвания при Районен съд Провадия под №490, том III, вх. peг. №74 от
11.04.2002 година.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
б/№2209-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на предварителен договор, по реда на чл.15, ал.5 във връзка с
ал.3 от Закона за устройство на територията, за покупка на 16 кв.м. от УПИ III - 55 в
кв.31 по регулационния план на с.Златина
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №47 – 815
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от
Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия, реши:
1.Възлага на кмета на община Провадия да сключи с А. Б. А. с постоянен
адрес …………………….., в качеството му на собственик, съгласно нотариален акт,
вписан в Агенция по вписванията Служба вписвания при Провадийски районен съд
под №160, том III, дело №545/ 04.05.2017г., на имот съставляващ УПИ III -55, в
квартал 31 по плана на село Златина, целия с площ 1090 кв.м., предварителен
договор за покупка на част от собствените на А. Б. А. 16 кв.м. (шестнадесет
квадратни метра) идеални части от посочения недвижим имот за сума в размер на
48,00 (четиридесет и осем) лева без ДДС, съгласно Приложение №1.
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в/№2212-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна в числения състав на държавна дейност „Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №47 – 816
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия изменя
свое Решение №44-763 от 30.01.2019г., Приложение №5 в следния смисъл:
1.Завишава числеността на Държавна дейност „Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания“ от 11 (единадесет) на 12 (дванадесет)
щатни бройки с една щатна бройка „Детегледач“.
2.Средствата за работна заплата и осигурителни плащания за новоразкритата
щатна бройка са в рамките на предвидените в бюджета на Община Провадия за
2019г.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
г/№2214-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на решение №44-763/30.01.2019г. за приемане на бюджета на
община Провадия за 2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №47 – 817
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Наредба №1 от
16.01.2017г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на
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разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Общински съвет Провадия изменя
свое Решение №44-763/30.01.2019г. в следния смисъл:
1.„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:
6.1.3а педагогическия персонал във функция „Образование“ при условия и по
ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно
Приложение №8.“
2.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК.
д/№2215-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на вида собственост на поземлен имот,
находящ се в землището на с.Блъсково, община Провадия
Кворум:18 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 818
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 1.906 дка /един
декар деветстотин и шест кв.м./, категория 2 /втора/, с идентификатор 04457.93.2 /с
номер по предходен план: 093002/, находящ се в землището на село Блъсково,
община Провадия, област Варна, като имот с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя при
съседи: имоти с идентификатори 04457.80.75, 04457.93.259, 04457.93.258,
04457.93.257, 04457.93.11, 04457.47.164, 04457.93.12, 04457.93.3, 04457.93.1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:19 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства в
залата.
е/№2217-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна начина на поземлен имот, находящ се в
землището на с.Тутраканци, община Провадия
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №47 – 819
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински
съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие да се подаде пред Общинска служба „Земеделие” град
Провадия заявление по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за промяна на начина на трайно
ползване на имот с площ от 4.468 дка, /четири декара четиристотин шестдесет и
осем кв.м./ категория III /трета/, съставляващ поземлен имот с идентификатор
№73506.112.167, /с номер по предходен план 000167/, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци
/сметище/, публична общинска собственост при граници и съседи: имоти с
идентификатори №73506.61.53; 73506.112.43; 73506.112.42; 73506.112.9; 73506.
41.11; 73506.112.45; от имот с НТП „Депо за битови отпадъци/сметище/“, в имот с
НТП „друг вид земеделска земя“.
2.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община
Провадия.
ж/№2220-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?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 №47 – 820
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за дейното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
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1. Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Й. А. К. с адрес:………се отпуска парична помощ, в размер на
200,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.2.На лицето П. С. П. с адрес:……..се отпуска парична помощ, в размер на
100,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето И. А. И., с адрес:……….се отпуска парична помощ, в размер на
100,00лв.,
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:
2.1.На лицето Р. С. М., с адрес:…… не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.4 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - разходооправдателният документ не кореспондира с
приложеното медицинско заключение за историята на заболяването – епикриза от
2003г.
2.2.На лицето М. Х. А., с адрес:……. не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.8 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - Не се отпуска финансова помощ за поставяне на
лещи.
2.3.На лицето З. М. Ю., 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 - Здравословният инцидент не се отнася за
календарната година.
2.4.На лицето С. Д. П., 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 разходооправдателни документи се
отнасят за извършени разходи за избор на екип, такса битово обслужване и
самостоятелна стая.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
з/№2221-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?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
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Р Е Ш Е Н И Е №47 – 821
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето В. В. И., чрез законния му
представител Т. М. Д. с адрес: ……………в размер на 100,00 лв. (сто 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.
и/№2222-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №47 – 822
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства с проектно предложение
„Повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж - гр.
Провадия чрез модернизиране на материалната база“ пред Фонд „Социална
закрила”.
2.Дава съгласие Община Провадия да осигури 10% задължителен собствен
принос.
3.Възлага изпълнение на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
й/№2231-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за изменение на Решение № 34-591 от 26.04.2018
година на Общински съвет - Провадия за даване на съгласие за издаване на запис на
заповед по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общинска
образователна инфраструктура - ОДК Провадия“, финансиран с договор №
ВG16RFОР001-2.001-0025-С02 по Оперативна програма „Региони в растеж”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 823
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Изменя т.2 от свое Решение №34-591 от 26.04.2018 година в следния
смисъл: „2. Упълномощава инж. Филчо Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми”, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и характер, със срок на предявяване до четири месеца след
изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №ВG16RFОР001-2.001-0025-С02 „Подобряване на
енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК
Провадия” за сумата от 60 036,09 лева.”
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК разпорежда предварително изпълнение на
настоящото решение.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
к/№2238-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно сключване на допълнително споразумение към договор за концесия от
23.03.2016г. за обект : язовир, находящ се в землището на с.Манастир
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
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 №47 – 824
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Закона за
концесиите, Общински съвет Провадия реши:
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1.Да се сключи допълнително споразумение за изменение на Договор за
концесия от 23.03.2006г. за обект: язовир, поземлен имот №000346 с ЕКАТТЕ
45975, находящ се в землището на с.Манастир, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
2.Упълномощава кмета на община Провадия да сключи допълнително
споразумение към договора за концесия, съгласно т.1 от настоящото решение в
двумесечен срок от влизане в законна сила на решението.
3.Задължава кмета на община Провадия да депозира в Министерството на
икономиката в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на допълнително
споразумение по т.1 от настоящото решение, искане за оттегляне на мотивираното
предложение по реда на §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за водите /обн.ДВ, бр.55 от 03.07.2018г./ за прехвърляне на
държавата безвъзмездно право на собственост върху язовир.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
л/№2239-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно учредени сервитути за общински имоти в землищата на с.Бозвелийско,
с.Бързица, с.Житница и с.Манастир, община Провадия в полза на „ЕСО“ЕАД, град
София, бул.“Цар Борис III“ №201, през които преминава трасето на нова ВЛ 400Kv
между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“, необходим за реализация на приоритетния
европейски коридор Север-Юг, гарантиращ сигурността на междусистемните
обмени на електроенергия между България и Румъния и одобряване на цена на
обезщетението
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Постъпило е искане от Енергийният системен оператор за изграждане на
електропровод 400Kv между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“, като обектът е от
национално значение. В закона са разписани всички действия, които е необходимо
енергийният системен оператор и общините да извършат. В тази връзка съм
назначил комисия, която е приела обезщетенията, които следва да се изплатят, но за
да се финализира тази дейност е необходимо и решението на ОбС. Ако имате
въпроси?“
Изказване на Христо Гичев
„Имам спомен, че когато е обект с национално значение и е върху публична
общинска собственост, мисля, че не се заплащаше обезщетение. Бегъл спомен ми е
това и просто питам. Добре. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Има допусната техническа грешка в решението към докладната. Пише в
размер на 12 215.00 лв. Да се чете 12 535.00 лв.“
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Изказване на Христо Гичев
„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
18 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 825
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
за информация размера на обезщетения дължими на община Провадия за засегнати
общински имоти, находящи се в землищата на село Бозвелийско, село Бързица,
село Житница и село Манастир община Провадия, засегнати от безсрочен сервитут
от трасето на нова ВЛ 400 Кv, между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“ в размер на
12 535.00 лева, както следва:
№

Населено
място

НТП

№ по КККР

Засегната
Обезщетение
на
площ
в лева
от
сервитута
44.006
3.428
2 618.00

Площ
имота в
дка

Бързица

Пасище, мера

07507.25.94

№
по стар
план
000094

Житница

Пасище, мера

29458.113.214

000214

2.563

0.183

Житница

Нива

29458.57.53

057053

4.

Манастир

Прокар

46975.20.110

11.800
3.907

10.121
0.827

5.

Манастир

Прокар

46975.20.111

3.249

0.588

1.
2.
3.

Всичко

000110
000111

201.00
8 517.00
692.00
507.00
12 535.00

м/№2251-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на Решение №9-162/29.06.2016г. на ОбС Провадия за издадено
разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване
/ПУП - ПЗ/ за ПИ№000222 с площ от 12,273 дка в землището на гр.Провадия - имот
частна общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.“
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 11.45ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Знаете, че с решение на ОбС, парцелът, който е до границата на територията
на „Провадсол“, чиято цел, пак с решение на ОбС, е да използваме за социализация
на археологическият обект Провадия-Солницата, ние работим в тази насока. При
изпълнение на идейният проект за изготвяне на технически проект за изграждане на
Информациянен център се разбра, че къщата, която е там не дава възможност да се
ползва от туристи за обществени нужди, понеже височината на стаите е малка.
Налага се да изградим нов Информационен център от порядъка на 50 кв.м. и към
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него да се добавят и сервизни помещения за туристи, включително и такова за
инвалиди. В тази връзка предлагам да променим предназначението на имота „за
обществено обслужващи дейности“.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 826
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията,
Общинския съвет Провадия:
Изменя Решение №9-162/29.06.2016г. на ОбС Провадия в следния смисъл:
1.Разрешава изработването на подробен устройствен план - план за
застрояване в частта за ПИ с №58503.164.230 по КККР на гр.Провадия, с който се
променя начина на трайно ползване на имота от „за други земеделски нужди” в
имот „за обществено обслужващи дейности” и се определят оптималните
застроителни показатели, начин и характер на бъдещото застрояване в
новообразувания имот.
2.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Десета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Кворум:17 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в
залата./11.43ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имаше два отговора на питания към г-н Неделчев, който напусна залата. Г-н
Филев, няма да ги четете на микрофон. Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Имам един въпрос, свързан с процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за Енергийна ефективност в периферните райони. Понеже в
няколко докладни се говореше за енергийна ефективност, този въпрос исках да го
попитам още на предната сесия, но не остана време. В списъка на предложените за
отхвърляне проектни предложения по процедурата ние имаме три проектни
предложения за жилищни сгради, които са отхвърлени с основание. Меко казано,
основанията са доста. Имат десетина, петнадесет различни основания, обаче някои
от тези основания ми правят впечатление, че например едното от основанията за
отхвърлянето на нашият проект е „не е предоставено решение на Об“. Честно
казано, за мен, е малко странно основание, защото никой нас не ни е питал. По
принцип, ако ни бяхте питали, щеше да има решение на Об, щом е за саниране на
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жилищна сграда. Друго основание за отказ на проекта за саниране е за екипа на
проекта. „В раздел девет екип е посочено единствено ръководител на проекта, като
в поле квалификация и отговорности не са посочени изисквания за заемане на
длъжността.“ Имаше друго. Основанията са много. Не мога да го намеря, че те са
доста листи. Пишеше, че не отговаря на изискванията предложеният кандидат.
Предложеният ръководител на проекта.
Моят въпрос е следния: Защо са отхвърлени тези три предложени сгради?
Община Провадия подала ли е писмено възражение срещу предложението им за
отхвърляне? Имаме ли някакви предприети мерки? Ще бъдат ли тези три проекта
отново разгледани? Какво ще се случи с тези три проекта? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата. /
11.50ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
На следващото заседание ще предоставя информацията във вид на слайдшоу
и директен достъп до системата ИСУН, както това направих на засегнатите девет
жилищни блока на Сдруженията на собствениците, за да проследите
кореспонденцията между община Провадия и Управляващия орган. Там е видно по
дати и часове: Кога е зададен въпрос към община Провадия? Кога е отговорено?
Твърдението в това писмо, което вие четете, дали е вярно? Няма да коментирам
нищо повече, просто, ще ви предоставя информацията.
За екипът на управление на проектите. Не само, че са предоставени, а и тези
екипи са участвали по няколко проекта, включително и в тези, които се изпълняват
сегашните проекти по „Региони в растеж“. Просто ние изпълняваме указанията.
Всички необходими документи, които ги искат ние кандидатстваме. Специфичното
при тази мярка е, че ние можем да кандидатстваме с доклад за енергийно
обследване и сертификат за техническите характеристики т.нар. технически
паспорт. Ако имаме технически проект, по смисъла на закона за устройство на
територията, това носи допълнителни тридесет точки. Ние такива технически
проекти нямаме. Аз на Сдружението на собствениците, засегнати от тези откази,
обясних, че на следващ етап можем отново да внесем предложенията, но
технически проекти нямаме време да изготвим, защото ние ги изготвяме след
подписване на договор със сдружението, процедура по ЗОП, изготвяне на проекта,
съгласуване на проекта, заинтересованите страни, издаване разрешение за строеж и
чак тогава внасяне в Управляващия орган. Казах им какъв е вариантът. В
ситуацията, когато имаме над седемдесет сдружения общината е длъжна всички да
ги постави на равни основи. Няма как да привилигироваме седем сдружения вече
при изготвени технически проекти. Следва да възложим изготвянето на технически
проекти за всичките петдесет и няколко сдружения. Техническият проект, според
квадратурата, на съответната жилищна сграда, може да е 5 000, 6000 лв. до 40 000
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лв. За петдесет сдружения - сумата е шестцифрена. В тази ситуация, аз казах какъв
е варианта на сдруженията на собствениците. В информацията ще ви предоставим
подробно с директен достъп до ИСУН, в този зала, да видите нашата
кореспонденция. Дали прочетеното от вас и доколко отговаря на истината.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Кръстев.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Тук в тази зала се казват много истини. Много дебати има. Умни неща се
казват и много глупости се говорят. Радиовъзелът, тук се чуваме, но навън хората
не ни чуват. Технически проблем ли има нещо?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Аз имам питане към общинската администрация. При приемането на
бюджета на община Провадия отделихме 25 000 лв. за ремонтиране на мостовото
съоръжение. Вчера се случи така, че минах по него. Моето лично мнение е, че е
опасно, освен, че има напукани дъски, изгнили, има и счупени. Т.е. има дупки по
самото мостово съоръжение. Каква е причината? Вече е април месец и все още да
не е започнат ремонт на това съоръжение, защото времето се стопля и хората ще
тръгнат да излизат и да посещават крепостта „Овеч“.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Илиев,
Най-много аз съм притеснен от състоянието на мостовото съоръжение. Имаме
експертни заключения на конструктор, но трябва да спазваме ЗОП. Покана към
изпълнител е отправена. Чакаме оферта. Въпросът е и да намерим изпълнител.
Защото в момента - какво се случва? Обществена поръчка, обявена на
„четвъртокласната пътна мрежа“ сегашната общинска и от три позиции за една
няма кандидат, ако не се лъжа. За тротоарите. Само за града има кандидат. Просто
няма фирми, няма хора. Търсим. В този смисъл, ако получа оферта по-висока от
тази сума, която сме гласували на база дефектовка, която е правена в него момент,
аз веднага ще информирам ОбС и ще поискам даже и санкцията на комисията по
„Бюджет и финанси“, за да започне ремонта. Въобще не поставям под съмнение
това, което казвате, защото и аз го виждам. Сега и кръстът се изправи и
посещенията ще се качат многократно. Дано да им събираме парите. Трябва да го
извършим ремонта в най-кратки срокове, но без да нарушаваме закона и ние се
стараем.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.“
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Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Понеже има и други колеги с въпроси и си пропуснах реда. Просто към г-н
кмета. Да разбираме, че във фонда за санирането, да разбираме, че не сте съгласни с
това, което са отговорили програмата и фонда. Казвате, че може би има някакви
несъответствия в информацията, която е предоставена в тези документи,
официалните. Действително, от наша гледна точка - решение на ОбС няма. За мен,
това, което пише, е вярно. Може да не се изисква. Но няма. Не сме гласували такова
нещо. Това, което пише вътре за мен е вярно. Това, че не се изисква, вече не съм
сигурен. Там вече ще кажете вие. Според тях, явно, се изисква. Според вас,
администрацията, не се изисква. Това, с какво впечатление оставам аз? Вие ще ни
предоставите една информация на следващата сесия, но при положение, че ние не
сме подали, община Провадия не е подала писмено възражение срещу
отхвърлянето, означава, че ние нямаме никакво възражение към фонда. Нямаме
какво да им противопоставим на техния отказ. Така ли е всъщност? Щом нямаме
възражение, за мен – признаваме си, че нещо не сме свършили както трябва. Това
ми е въпросът.
Стана дума за калето и за крепост „Овеч“. Имаме от вчера нова атракция –
двадесет и нагоре метров кръст благодарение на един от жителите на град
Провадия. Частна инициатива. Посещенията със сигурност ще се увеличат горе на
крепостта „Овеч“. В тази връзка дали не е добра идея да се говори. Ето сега в
с.Невша са прави много голяма инвестиция „Исторически парк“. В с.Неофит
Рилски, извинявам се, администрацията на община Провадия предприела ли е
някакви стъпки да се направят контакти с ръководството на този исторически парк?
Понеже, с техните милиони инвестиции, те ще привлекат доста голям туристопоток
и ние можем да направим, може да се направи една симбиоза между тях, тяхната
атракция, нашата атракция – имаме и нови атракции. Реално да се получи един
туристически продукт, който да е доста добре комплектован, пакетиран и ние като
община от една частна инвестиция там и една частна инвестиция в община
Провадия е кръста, реално да вдигнем приходите от туризъм и посещаемостта на
града. Това ми е вторият въпрос.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Още веднъж ще кажа. Необходимите документи за кандидатстване ние ще ги
изброим. Не съм обжалвал решението на Управляващият орган, защото когато, как
да кажа, на черното се каже бяло. Още съществено нещо, че минимумът точки,
които могат да се финансират беше 140, по памет цитирам. Мисля, че ние без
технически проект, този тип точки не можем да ги достигнем. Но там в този
отговор бяха, пак по памет ще цитирам, изисквания да се представи количественостойностна сметка, заверена от възложител и проектант. Без технически проект
няма как да има количествено-стойностна сметка, заверена от възложител и
проектант. Само на това основание си направете извод за отказа. При предните три
блока, които са по ОП „Региони в растеж“ се кандидатства само с доклад за
енергийно обследване и техническия паспорт. Количествено-стойностната сметка е
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на база референтни стойности, пуснати или индикативни, от Управляващия орган.
Но нямаше изискване за технически проект. Сега, за да се отсеят, понеже
кандидатите са много, дадоха предимство на тези, които имат технически проекти.
Техническият проект, ако общината го готви, са необходими седем, осем месеца за
един. Задание за обществена поръчка и изготвяне на проект. Провеждане на
обществената поръчка, сключване на договор, изработка на техническия проект,
съгласуването му с необходимите инстанции и издаване разрешение за строеж.
Преценката ми е такава. Когато в един отказ има твърдения, които не
кореспондират с кореспонденцията, качена в ИСУН, какво да жаля? Как се минава
през стена. Не искам повече нищо да кажа, защото факт е, обаче, че нямаме
технически проект, който носи тридесет точки. Но и към момента на подписването
на договора с тези сдружения имахме само една възможност да кандидатстваме с
енергийното обследване и техническия паспорт, защото там срокът беше още покъс, до внасяне на предложението. Спазени са указанията на Управляващия орган.
Това мога да ви уверя. И насоките за кандидатстване.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания на общински съветници?“
Изказване на Христо Гичев
„В почивката д-р Неделчев каза, че няма да може да присъства на тази точка и
ме помоли да задам един въпрос. Цитирам негови думи. Това не е въпрос, който аз
задавам. Въпросът е на д-р Дамян Неделчев. Кръстът, който е поставен на платото,
на калето, дали попада в Натура 2000 или не попада в Натура 2000? Това му беше
точно въпросът.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Имотът, на който е поставен е общински. Но дали попада в Натура 2000? Ще
отговоря на следващото заседание, защото в момента нямам такава готовност.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Отговорът да е към д-р Неделчев. Не към мен. Други изказвания, питания,
становища има ли? Няма.“
Единадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани няма.
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 12.05часа.

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 №2211
решение №47-806
№

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

Против Възд.се

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

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

41

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2207
решение №47-814
№

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

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 №2209
решение №47-815
№

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

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 №2212
решение №47-816
№

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

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 №2214
решение №47-817
№

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

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 №2215
решение №47-818
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2217
решение №47-819
№

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

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

47

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2220
решение №47-820
№

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

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2221
решение №47-821
№

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

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2222
решение №47-822
№

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

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

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2231
решение №47-823
№

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

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

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2238
решение №47-824
№

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

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

52

