ПРОТОКОЛ №3
Днес, 23.12.2019 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.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Сечкин Халил Мехмед
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Владислав Младенов Паскалев
7.Димо Владимиров Димов
8.Иван Добрев Иванов
9.Коста Владимиров Владимиров
10.Красен Добрев Кирчев
11.Красимир Валентинов Бакалов
12.Мехмед Илмазов Мехмедов
13.Милена Иванова Драгнева
14.Мустафа Али Ибрям
15.Стефка Стоянова Пейчева
16.Силвия Миткова Боева - Радева
17.Филчо Кръстев Филев
18.Христо Драгомиров Гичев
19.Хюлия Ахмедова Мустафова
20.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е двадесет общински съветници. Общинският съветник Елина
Георгиева Димитрова има подадено уведомление за отсъствието си от заседанието
на ОбС. Откривам третото заседание на ОбС Провадия. Предлагам заседанието да
протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г. / вх.№89
2.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота“ и определяне
размера на такса „битови отпадъци“ за 2020г. / вх.№92
3.Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти. / вх.№18
4.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2018 - октомври 2019г. / вх.№65
5.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за 2020г. /
вх.№69
6.Докладни записки с №52, 71, 72, 73, 75, 76, 77.
7.Питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към дневния ред има ли? Заповядайте, г-н Николов.“
инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Предлагам към дневния ред да бъдат включени за разглеждане следните
докладни записки с вх.№93, 94, 95, 104, 106, 110. Вх.№104, предполагам, че г-н
Димов ще я добави за разглеждане. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми колеги,
Предлагам към дневния ред да бъде включена докладна записка с
вх.№98/16.12.2019г., относно предложение за определяне от ОбС Провадия на
съдебни заседатели за Районен съд Провадия за мандат 2020-2023г.“
Кворум:19 Общинския съветник Коста Владимиров Владимиров не присъства
в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз от своя страна ще предложа в дневния ред да се включат докладни
записки с вх.№103, 104. Ако няма други предложения, предлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието на докладни записки с
вх.№93, 94, 95, 98, 103, 104, 106, 110.
Който е съгласен, моля да гласува. „за”- 19, „против” - 0, „възд.се”- 0 Приема
се предложението.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието на докладни записки с вх.№93, 94, 95, 98,
103, 104, 106, 110. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 19 с
19 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” беше прието.
Кворум:20 Общинският съветник Коста Владимиров Владимиров присъства в
залата.
Димо Димов-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 на община Провадия за 2019г. / вх.№89
2.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота“ и определяне
размера на такса „битови отпадъци“ за 2020г. / вх.№92
3.Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти. / вх.№18
4.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2018 - октомври 2019г. / вх.№65
5.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за 2020г. /
вх.№69
6.Докладни записки с №52, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 93, 94, 95, 98, 103, 104, 106,
110.
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7.Питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с 20
гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г.
а/№89-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма.Становища, изказвания по
докладната записка има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми зам.-кметове,
Колеги,
Видно от протокола на местната комисия. Не на местната комисия, а на
постоянната комисия за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни
нужди се вижда, че единадесет заявления на граждани не са разгледани. От
постоянните комисии разбрахме, че бюджетът на комисията е изчерпан, затова тези
молби не са разглеждани. Моето предложение е при актуализацията на бюджета от
резерва да се вземат 5 000 лв., да се пренасочат към комисията и още първия
работен ден т.е. 27 декември да се събере комисията и да разгледа тези докладни.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря за така направеното предложение. Други становища, изказвания
по докладната има ли? Ако няма, ще подложа на гласуване предложението, на г-н
Анатоли Атанасов, в първия работен ден, следващия първи работен ден, комисията
да се събере. Те са две отделни предложения. Първо, от резерва да бъдат отделени
5 000 лв., да бъдат изкарани от резерва и комисията да разгледа тези единадесет.
Направете го вие.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Резервът да бъде намален с 5 000 лв. Тези 5 000 лв. да бъдат пренасочени към
постоянната комисия за разглеждане на молби на граждани с неотложни нужди.
Тези единадесет заявления, които не са разгледани на предното заседание на
комисията, да бъдат разгледани на 27 декември.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на общ.Провадия
„Каква е целта на това предложение? Задавам въпрос в аспект такъв - дори
това да се приеме, дори да се разгледат, да се утвърдят – Можем ли да раздадем тези
помощи, по-рано от предстоящата януарска сесия?Това исках да попитам само.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Николов,
На всички е ясно, че за следващата година пак ще има отпуснати средства за
граждани с неотложни нужди. Всички знаем, че щом не е приет бюджета на
общината, може да се харчи само една дванадесета от бюджета на комисията. Сега
имаме единадесет заявления. До 10 януари може да станат – двадесет, тридесет и
пак няма да стигнат средствата за всички, затова целта ми е тези единадесет да
бъдат разгледани през тази година.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-н Али, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Разбирам предложението. Задавам реторичен въпрос. Не е ли по-правилно
комисията да се събере, да прецени колко молби, как да кажа, отговарят на
критериите и да прецени за каква сума става въпрос. Тогава заедно с докладната за
помощите от резерва да се отдели конкретната сума. Януарската сесия не може ли
същото да стане? Ние резерв пак ще имаме и в резерва пак ще има пари. Естествено,
това имах предвид. Ще се знае конкретно, колко молби ще бъдат одобрени? Каква
сума ще бъде?”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Една от причините да бъдат оставени без разглеждане някои от тези молби,
заявления беше, че липсва лекар, който да даде адекватно становище, относно
същността на нуждите на тези лица. Без експертно мнение не мисля, че е резонно да
харчим парите на провадийци. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Владимиров,
В протоколът е записано, само да го намеря : Неодобрени за еднократна
помощ - 8 бр. заявления, поради неотговаряне на критериите, неразгледани - 11 бр.
заявления, с необходимост от консултиране с медицинско лице - 3 бр. заявления.
Тези 3 бр., за мен, са извън тези 11 бр.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания?Г-н Адем, заповядайте.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
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Г-н кмет,
Здравейте колеги,
Аз на едната комисия гласувах с „възд.се”. На другата комисия гласувах „за”.
Като преди да гласувам „за”, се мотивирах защо съм се въздържал. Наблюденията
са ми от преди десет години, ако не и повече. Практика е, когато има подадени
молби, тя комисията се казва с неотложни нужди, но ако забележите в критериите
пише, че лицето кандидатства, когато вече е направило разхода. В такъв смисъл претърпяло е някакъв инцидент, отишло е да се излекува, дало някакви средства,
взело разходооправдателен документ и иска от комисията помощ. Сега, тази помощ
дали ще е 10, 15, 25 процента, комисията сама преценява. Аз лично не искам никого
да бавим, но в случая няма забавяне. Лицето си е направило разхода и иска да му се
помогне. Част от този разход да му се възстанови. Като казвам над десет години
практика, наистина, ако има такива молби, които са подадени и няма средства за
тях, оставят се за следващата година. Има го и другия случай. Няма подадени молби
- оставят се някакви средства и те също отиват за следващата година. Това нещо,
което сега ще го направим - тези молби да се разгледат следващата година, няма да
е за първи път. Това е практика. Пак казвам. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Адем. Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на общ.Провадия
„Уважаеми колеги,
Предложението, което направи г-н Анатоли Атанасов, има резон в него, но
считам, че на практика неразгледаните единадесет молби към момента плюс трите
молби, които се нуждаят от медицинско експертно лице и евентуалните, които ще
постъпят в съответния срок, ще бъдат разгледани до следващата сесия. Ако се
окаже, че сумата една дванадесета част е недостатъчна, комисията ще излезе с
предложение да се увеличи и да се изиска тази сума, която е необходима за
доплащането. На следващата сесия ще имаме пълна картинка и ще е ясно колко
пари ще бъдат необходими. Пак казвам, ако не достигат, тогава това предложение,
което направихте ще бъде необходимо да бъде направено. Не се променя нищо към
момента. Освен това, ако считате, че тази ситуация в момента е от жизнено важно
значение и от крайна необходимост, правилата за работа за отпускане на
еднократните помощи са дали възможност и за реагиране в тази ситуация.
Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жо Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Зам.-кметове,
Уважаеми колеги,
В началото на тази последна сесия на ОбС Провадия за 2019г. започнахме с
една прекрасна инициатива, свързана с доброто и благородството. Детското добро и
детското благородство. Аз мисля, че това е един прекрасен пример за нас и ние
трябва да се научим, да се поучим от това, на което станахме свидетели преди
малко. Това са хора с неотложни нужди и аз мисля, че ние можем да направим този
жест и да помогнем на тези единадесет души. Благодаря.”
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми дами и господа,
Уважаеми съграждани,
Проблемът е сериозен. Първо, искам да акцентирам на това, че комисията не
си е свършила работата. Защото тя е трябвало единадесетте предложения, които не
се нуждаят от експертно мнение, да ги разгледа и общинският съвет да реши. Искам
да поясня, че липса на бюджетен кредит и липса на пари са две различни неща.
Бюджетният кредит е свършил, но пари има бол. Комисията е трябвало да си
свърши работата, да вземе съответните решения - „за” или „против”
удовлетворяване на съответното заявление. При решението на ОбС да дофинансира
бюджетния кредит сeга нямаше да се говори един час за това. Второто, което е искам да помоля, виждам двама специалисти от общинска администрация, да
погледнат закона за публичните финанси и закона за бюджета. Ако комисията на 27
си свърши работата, аз мисля, че кметът има право да издаде съответните заповеди.
Ако бюджетният кредит се финансира, кметът да издаде заповедите за изплащане
на съответните помощи. Иначе, ще се говори до утре сутринта за тези неща. При
приемането на всеки един бюджет се дават допълнителни пълномощия на кмета. Те
са изписани в решението за приемане на бюджета. Не съм сигурен дали има точно
такова конкретно пълномощие до разглеждането на докладната да свършите тази
работа. Ако администрацията, има желание, се съгласи и предложи на ОбС
предложението за гласуване, както го направи г-н Атанасов. Но на този етап, трябва
просто да увеличи бюджетния кредит с тази докладна, а на следващата ще се види
възможно ли е със заповед на кмета или не. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания?Само едно становище от юристите. Може ли да се случи
това нещо преди следващата сесия, както го предлагат колегите? Администрацията.
Г-жо Стойчева, заповядайте за становище.”
Изказване на Богдана Стойчева-юрисконсулт на община Провадия
„Уважаеми дами и господа,
Принципно - да. Може да се направи корекция в предложената докладна. За
съжаление, в момента не съм подготвена да отговоря дали кметът със заповед би
могъл да отпусне тези помощи евентуално след днешното заседание. Просто нямам
бюджет пред себе си.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като нормативна база. Бюджетът е ясен. 5 000 лв. не са големи средства.
Възможно ли е актуализация?”
Изказване на Богдана Стойчева-юрисконсулт на община Провадия
„Ние правим в момента актуализация. А това, дали кметът може да отпусне
помощите не мога да отговоря, защото нямам бюджет пред себе си.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на общ.Провадия
„Аз приветствам инициативата на колегите, които са загрижени за гражданите
в този дух, наистина. Така трябва да се работи и така трябва да бъде. Това е
безспорен факт, връщайки се назад, преди малко се каза и предходни години е
имало същата практика. Цитирам становище и изказване на служители, които са
назначавани във времето от предната администрация. Не съм категоричен, но има
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такива твърдения. Смятам, че за вбъдеще една такава ситуация ще бъде разглеждана
и може би няма да се стига до там. Ние заварваме една ситуация, предвид време,
медицинско лице, да не коментираме факта, че досега комисията, която е работила
и отпускала тези средства е била в нарушение с правилата и критериите за
отпускане. Всичките комисии, всичките заседания са били в нарушение. В тази
връзка ние искаме малко отсрочка да разгледаме правилата. Пак казвам, да
надградим това, което е правено до момента и за вбъдеще да не случва това. Още
веднъж ще кажа, че ако вие считате, че това е съвсем екстрено - прочетете
правилата за отпускане. Там е написано и има възможност да се реагира по този
начин. Ако нещата биха били наистина така, било би редно да пуснете една
докладна записа и да поискате разглеждането на тези молби тук на сесия. Да се
разгледат, да се утвърдят и да бъдат дадени. Просто, прочетете правилата.
Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Николов. Други изказвания, питания, становища по
докладната има ли? Да разбирам, че няма. Г-н Атанасов, заповядайте. Моля да се
съобразявате с чл.70, ал.2 от правилника.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Николов,
Становище на ПК по образование, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм е: Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се”
гласува предложението до деня на заседанието на ОбС Провадия да се разгледат 11
бр. заявления на граждани, да се предвидят при актуализацията на бюджета за
2019г. и да се гласуват от ОбС с допълнение на решението към докладна записка.
Това е становището от ПК по здравеопазване. Водещата комисия.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ако обърнете внимание, пише до сесията. Фактически е нямало време това
да бъде свършено.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„До сесията. От деня на комисията до заседанието. Нито аз си го измислям,
нито някой друг.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на общ.Провадия
„Аз не съм чул някой, че вие си измисляте нещо подобно. Най-малко аз.
Такова твърдение до момента не е имало. Факт е, че има такова предложение.
Прието е такова предложение, но в крайна сметка решенията на сесия на ОбС са
задължителни за общинска администрация. Не смятам, че едно предложение, както
и много други предложения до момента от заседание при разглеждането на
докладните е задължително. Освен това, преди малко ви казах - прочетете
правилата за работа на постоянна комисия за отпускане на помощи на граждани от
общ.Провадия с неотложни нужди. В чл.4 е казано - само в изключителни случаи
разглежданите заявления може да се предлагат директно на вниманието на ОбС.
Пак казвам, все пак, ако сте считали, че това е толкова необходимо - имало е
вариант да пуснете една докладна записка и да разгледате тези молби. Колко пъти
да го четем. Ако нещо друго пише тук, вие го прочетете.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Николов. Г-н Гичев, заповядайте.”
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Изказване на Христо Гичев
„Колеги, предлагам да прекратим дебатите. Има направени две предложения.
Дайте да ги гласуваме. Ще стане ясно дали ще се приема или няма да се приема. Да
приемаме докладната записка. Дали ще бъде приета или няма да бъде приета, само
ние знаем - общинските съветници. Предлагам прекратяване на дебатите.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, за процедурното предложение. Мисля, че предложението в
момента е само едно, защото г-жа Драгнева го оттегли. Две отделни, да, на г-н
Атанасов.
Първо, подлагам на гласуване прекратяване на разискванията по тази
докладна. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 20, „против” -0, „възд.се” - 0 Предложението се приема. ”
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с „за” - 20, „против” -0,
„възд.се” - 0 приеха предложението за прекратяване на дебатите по докладната
записка.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на г-н Атанасов от бюджета да бъдат
предвидени 5 000 лв. и комисията да работи в първия работен ден, за да разгледа
тези 11 бр. заявления на граждани.
Могат ли да се гласуват заедно? Въпросът е към юристите. Не можем. Добре.
Първото предложение е да се отделят 5 000 лв. от резерва. Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласуване: „за” - 14, „против” -0, „възд.се” - 6 Предложението се приема.
Второто предложение е комисията да заседава на 27 и да разгледа тези 11 бр.
заявления на граждани с неотложни нужди. Който е съгласен, моля да
гласува.
Гласуване: „за” - 8, „против” -0, „възд.се” - 12 Предложението не се приема.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение:
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 изменя свое Решение № 44-763 от
30.01.2019 г. в следния смисъл:
1.Одобрява актуализация в приходната и разходната част на бюджета на
общината към 30.11.2019г. по показатели, съгласно Приложение №1.
2.Одобрява извършените промени и произтичащите от това корекции по
бюджета както следва:
 По приходната част :
§ 13-01 „ Д-к в/у недвижим имот”
§ 13-04 „ Д-к в/у придоб. имущество”
§ 13-08 „Туристически данък”
§ 20-00 „Други данъци”
§ 24-04 „Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“
§ 27-10 „Такси за технически услуги”

55 800 лв.
78 700 лв.
2 000 лв.
5 лв.
9 000 лв.
9 740 лв.
13 000 лв.
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§ 27-11 „Такси за административни услуги”
/-/ 10 000 лв.
§ 27-15 „Такси за откупуване на гробни места”
/-/ 2 000 лв.
§ 27-17 „Такси за притежаване на куче”
/-/ 500 лв.
§ 27-29 „Др. общински такси”
2 453 лв.
§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки”
37 278 лв.
§ 28-09 „Наказателни лихви за данъци”
45 906 лв.
§ 36-19 „Други неданъчни приходи”
2 487 лв.
§ 37-09 „Внесен др. д-к в/у продажби”
/-/ 166 лв.
§ 40-22 „Приходи от продажба на сгради”
/-/ 1 000 лв.
§ 40-40 „Приходи от продажба на земя”
/-/ 18 152 лв.
§ 61-09 „Вътр. трансфери в с-мата на първостеп. разпоредител”
/-/ 25 000 лв.
§ 62-02 „Предоставени трансфери м/у бюджет и СЕС”
/-/ 114 094 лв.
§ 72-01 „Предоставени средства по възмездна фин. помощ”
/-/ 50 000 лв.
 По разходната част:
- в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 43-02 д. 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“
33 000 лв.
- в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 01-01 доф. д. 122 „Общинска администрация“
32 300 лв.
§ 05-51 доф. д. 122 „Общинска администрация“
3 600 лв.
§ 05-60 доф. д. 122 „Общинска администрация“
2 600 лв.
§ 05-80 доф. д. 122 „Общинска администрация“
1 500 лв.
§ 29-91 д.910 “Разходи за лихви“
129 лв.
§ 00-98 д. 998 “Резерв”
28 328 лв.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Димов,
Преди малко ОбС гласува решение да се увеличи бюджетния кредит на
комисията за еднократните помощи. Тези средства да се вземат от резерва. Резервът
трябва да стане 23 328 лв. Другото ще бъде разходи за комисията за неотложни
нужди 5 000 лв.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Намаляване резерва на 23 328 лв. Другият параграф, кой беше? Нов
параграф. В увеличение на бюджетните кредити в следните дейност. Там ще се
сложи - параграф 42-19. Може ли точно да го кажете в коя дейност? Заповядайте.”
Изказване на Богдана Стойчева-гл.юрисконсулт на община Провадия
„Предлагаме в края на решението - Параграф 00-98 - Резерв ще бъде 23 328
лв. Т.3 - нова. Изменя точка 4.2.2. от решение №44-763 от 30.01.2019г. като
увеличава сумата за подпомагане от 20 000 лв. на 25 000 лв. Т.4 ще стане
настоящата в докладната т.3 Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета
на община Провадия. Т.5 сегашната т.4 На основание чл.60, ал.1 от АПК решението
подлежи на предварително изпълнение.”
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Така ще го подложим на гласуване. Подлагам на гласуване. В режим на
гласуване сме. Изказвали сте се повече от два пъти всички. Подлагам на гласуване
така направеното предложение. Който е „за”, моля да гласува. Гласуване: „за” - 20,
„против” - 0, „възд.се” - 0 Предложението се приема.
Подлагам на гласуване цялата докладна с така изчетената промяна в
решението.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение:
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 29
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 изменя свое Решение № 44-763 от
30.01.2019 г. в следния смисъл:
1.Одобрява актуализация в приходната и разходната част на бюджета на
общината към 30.11.2019г. по показатели, съгласно Приложение №1.
2.Одобрява извършените промени и произтичащите от това корекции по
бюджета както следва:
 По приходната част :
§ 13-01 „ Д-к в/у недвижим имот”
55 800 лв.
§ 13-04 „ Д-к в/у придоб. имущество”
78 700 лв.
§ 13-08 „Туристически данък”
2 000 лв.
§ 20-00 „Други данъци”
5 лв.
§ 24-04 „Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“
9 000 лв.
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“
9 740 лв.
§ 27-10 „Такси за технически услуги”
13 000 лв.
§ 27-11 „Такси за административни услуги”
/-/ 10 000 лв.
§ 27-15 „Такси за откупуване на гробни места”
/-/ 2 000 лв.
§ 27-17 „Такси за притежаване на куче”
/-/ 500 лв.
§ 27-29 „Др. общински такси”
2 453 лв.
§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки”
37 278 лв.
§ 28-09 „Наказателни лихви за данъци”
45 906 лв.
§ 36-19 „Други неданъчни приходи”
2 487 лв.
§ 37-09 „Внесен др. д-к в/у продажби”
/-/ 166 лв.
§ 40-22 „Приходи от продажба на сгради”
/-/ 1 000 лв.
§ 40-40 „Приходи от продажба на земя”
/-/ 18 152 лв.
§ 61-09 „Вътр. трансфери в с-мата на първостеп. разпоредител”
/-/ 25 000 лв.
§ 62-02 „Предоставени трансфери м/у бюджет и СЕС”
/-/ 114 094 лв.
§ 72-01 „Предоставени средства по възмездна фин. помощ”
/-/ 50 000 лв.
 По разходната част:
- в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 43-02 д. 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“
33 000 лв.
- в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
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§ 01-01 доф. д. 122 „Общинска администрация“
32 300 лв.
§ 05-51 доф. д. 122 „Общинска администрация“
3 600 лв.
§ 05-60 доф. д. 122 „Общинска администрация“
2 600 лв.
§ 05-80 доф. д. 122 „Общинска администрация“
1 500 лв.
§ 29-91 д.910 “Разходи за лихви“
129 лв.
§ 00-98 д. 998 “Резерв”
23 328 лв.
3.Изменя точка 4.2.2. от решение №44-763 от 30.01.2019г. като увеличава
сумата за подпомагане от 20 000 лв. на 25 000 лв.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Втора точка – Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота“ и
определяне размера на такса „битови отпадъци“ за 2020г.
а/№92-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота“ и
определяне размера на такса „битови отпадъци“ за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка има ли? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми дами и господа, кметове и кметски наместници,
Уважаеми общински съветници и председател на общинския съвет,
Уважаеми съграждани,
Наложи се многократно да прочета докладната записка в опит да разбера
причините и мотивите за представянето на проекта решение толкова очевидно и
неоснователно увреждащ интересите на жителите на общината. Съзнавам, че има
решения, които макар и непопулярни е необходимо да бъдат приети по различни
причини - липса на средства, очаквана перспектива, позитивен резултат, постигане
на приоритетни цели и прочие, но този проект за решение не е сред тях. Това може
да се постанови от всеки, който внимателно прочете съдържанието и се запознае със
законовата база. Предложението е за увеличение, при това съществено, на размера
на такса „битови отпадъци” и записите в план-сметката за дейност „чистота” в
ситуация на преходен остатък от над 1104 000 лв. и реален излишък от над 800 000
лв. В обяснителната част на докладната записка са посочени следните мотиви за
исканото увеличение на такса „битови отпадъци”: Очаквана цена от 129 лева на тон
за третиране на строителни едрогабаритни отпадъци от нерегламентирани сметища
и/или локални замърсявания в село Въглен, дължими обезпечения по чл.60 за
периода 2012-2017,
увеличение на отчисления с включена и цената на депото в село Въглен от 57 лв. на
тон на 95 лв., въвеждането на тол система, влияеща на цените за транспорт на
отпадъците.Вносителят на докладната записка посочва,че горе изброените фактори
ще повишат разходите за дейност „Чистота” с близо 20%.Това категорично не е
вярно и ще се обоснова. Защо? Първо, цена от 129,99 лв. на тон за третиране на
строителни едрогабаритни отпадъци от нерегламентирани сметища и/или локални
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замърсявания в село Въглен няма да има,защото няма да има увеличение на
отчисленията, включени в цената от 57 лв.на тон на 95 лв.на тон на база
споразумението на министър Нено Димов и Националното сдружение на общините.
Второ, което е много важно,дължими обезпечение по чл.60 в момента няма. Ще
попитате - Защо? Защото, съгласно закона за местните данъци и такси,действащите
разпоредби от 2016 година, обезпеченията по чл.60 от Закона за управление на
отпадъците,се правят за битови отпадъци от общини и се включват в план-сметката
като разход за дейност на съответната година. Ще го повторя пак. За годината,
която подлежат на превеждане.Това е. След 2017 година ние не дължим
обезпечение по член 60. Обезпечение по чл.60 дължат само общини,които
депонират отпадъци в собствени действащи депа. Въпросът, който трябва да
зададем на вносителя е: На кого дължим обезпеченията? В случая този въпрос е
реторичен, защото е ясно, че няма дължими обезпечения. Съгласно закона за
местните данъци и такси, натрупаните такси от обезпеченията по чл.60 от закона за
управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини са друг
източник на финансиране на разходите план-сметката в годината на извършване на
съответния разход.Сега стигаме до момента,че на този етап вече имаме
предложената от вносителя план-сметка излишък от 611 063, 27 лв., защото няма
дължими обезпечения.Това, че съм прав, се потвърждава от следния факт. В края на
2017 година дължимите обезпечения са 759 013,05лв. В разходната част на плансметката, сега предложена от вносителя,има предвидени разходи за
следексплоатационни нужди, инсталация за биогаз 95 553, 90 лв. и за биологична
рекултивация 52 395,88 лв. Тези суми, събрани заедно с така наречените дължими
обезпечения,правят точно събраните средства натрупани до края на 2017 година. За
информация на нашите съграждани и новите общински съветници,искам да кажа, че
план-сметката за дейност „чистота” за 2019 година е на стойност 2 414 165,94 лв.
Тя,забележете,е обезпечена със сега действащия размер на такса „битови
отпадъци”,който е 20% по-малък от предлагания. Само преди час ни раздадохте
справката, от която се вижда,че план-сметката е изпълнена към момента.
Преизпълнена с известна сума близо 50 000 лв. Ако вносителя спазваше закона и
защитаваше интересите на общността,в момента трябва да предложи намаление на
размера на такса „битови отпадъци”. Наистина, ситуацията в момента е такава, че
ние трябва да намалим размера на такса „битови отпадъци”, спазвайки закона.
Защото предходната година сме реализирали план-сметка на стойност 2400000 лв.
Имаме преходен остатък от 1104000 лв., а в новата предложена план-сметка
разходите не са по-големи.Те са по-малко с 118000 лв. и спокойно ще се реализират
със същия размер на такса „битови отпадъци”. Това, че в момента се предлага
увеличение вместо намаление,сигурно няма да остане незабелязано,както от
съгражданите, както от нас е забелязано, ще бъде забелязана от компетентните
органи -сметната палата. Реалният излишък в предложената план-сметка, ще
опитам да бъда точен, към момента без допълнителни изчисления само по вашите
числа е 762 865,88 лв. Той се формира от недължимите обезпечение по чл.60 и едни,
тук започва интересното - 151 802,61 лв., които вносителите на докладната записка
някак си искат да скрият от нас и от нашите съграждани.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, ориентирайте се към приключване.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Много е сериозен въпросът.”
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Димо Димов-председател на Об Провадия
„Чл.71, ал.1 от правилника казва - не повече от 10 минути.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Няма десет минути. Какви са тези 150 000 лв.? Това са внесените от община
Провадия отчисления. Обезпечение, по точно, по член 60 от Закона за управление
на отпадъците до края на 2017 година и надлежно осчетоводени в община
Провадия. Тези средства неоснователно и в нарушение не са включени в
приходната част на план-сметката. Само тези средства обезпечават търсеното 20%
увеличение. Когато общината сключи договор с изпълнителя за рекултивацията на
депото по проект закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за
неопасни отпадъци в гр.Провадия, финансирано от ПУДООС, ОбС Провадия ще
вземе необходимите решения и РИОСВ Варна ще освободи необходимите
отчисления. Опитът го имате от отчисленията по чл.64. Всички тук го знаете.
Въпросът, който се налага е дали комисията, изработила план-сметката не знае за
тези средства или иска по някакъв начин да обоснове крайната си цел. Тук, в
интерес на истината, допускам, че кметът на общината не знае за тези средства. Но
всички в комисията са длъжни и знаят, както и г-н Парушев, който е бил общински
съветник предходния мандат, че тези средства са налични. За мен, меко казано, това
е много лош индикатор. В план-сметката следва да бъдат включени и средствата от
ПУДООС и в приходната и в разходната част, защото законът ни задължава.
Законът за местните данъци и такси казва: разходите за план- сметката по ал. 2 се
финансират със средства от такса за „битови отпадъци“ и от други източници, един
от които е ПУДООС. Средствата за обезпечение по чл.60, които РИОСВ ще
възстанови на общината, следва да бъдат включени само в приходната част.
В приходната част следва да се запише и реалния преходен остатък към
днешна дата, който е две, три хиляди различен от този, който сте показали. Ще
продължа с коментар на така предложеното увеличение на такса битови отпадъци за
2020г., защото тук имаме две решения. В този вид предлаганото решение не може
да бъде прието, тъй като са допуснати груби нарушения в процедурата, които в
момента не могат да бъдат поправени. Първо, план-сметката за 2020 година е с 118
000 лева по-ниска от тази за 2019г. Няма законов действащ текст, даваш основание
за увеличение на такса „битови отпадъци”. Второ, предложената план-сметка има
излишък над 800 000 лв., съпоставим в годишния облог за такса „битови отпадъци”.
Трето, план-сметката не е обявена публично, съгласно член 69, ал. 2 от АПК и един
месец преди разглеждането.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, моля да се ориентирате към приключване.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Бъдете внимателни. Изслушайте ме и да прецените интереса на обществото.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Правилникът си е правилник. Аз, наистина, не искам да ви прекъсвам.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Четвърто, вносителят е предложил за база при определянето на размера на
такса „битови отпадъци” да се ползва данъчната оценка, което е грубо нарушение,
защото не е мотивирал невъзможността за ползване на законовата база за
определяне на такса битови отпадъци, количеството отпадъци. Няма мотиви в
докладната записка, нямаше на комисия, нямаше и на сесия. Тук искам да ви кажа,
че община Провадия разполагат с цялата информация на база, на която и
петокласник за пет минути ще определи количеството отпадъци на човек или
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размера на имот, включително и на ползвател. Мога да ви го покажа. При второто
си изказване ще ви го покажа.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Времето ви изтече. Принуждавате ме да ви отнема думата.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„В предложения размер от такса
„битови отпадъци” са предложени
увеличение на всички компоненти с изключение на един. Това е за юридическите
лица, които декларират в количество отпадъци Въпросът ми към вносителя е: Защо
само тази компонента не е предложена за увеличение? Тя е запазена същата като
2019 година - Бобър 3326,40 лв. Всички компоненти са предложени на увеличение.
Само тази не е. Тук искам да ви предложа. Всъщност да се замислите - дали не
трябва да се събере комисията за конфликт на интереси. Като преди това, обаче
изиска допълнителна информация от общинска администрация. Ще ви кажа каква.
Имам конкретно предложение, което искам да чуете. Първо, да се запази сегашният
размер на такса „битови отпадъци”. Второ, в план-сметката предлагам намаление на
приходите от физически и юридически лица общо с 200 000 лв., като се спази
процентното съотношение. Да се запише прихода от РИОСВ-Варна от
обезпеченията, съгласно точните счетоводни записи. Има ги в общината. Този
приход не може да остане извън. Иначе е скриване на парите. Следва да се запише и
прихода от очакваното финансиране от ПУДООС. В разходната част да се включи
разход по проект закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за
неопасни отпадъци, финансиран от ПУДООС. Да отпаднат дължимите обезпечения
по член 60. Излишъкът да се оформи като резерв. Резервът винаги може да се
намери за какво да се използва. Освен това, следва да се посочи при решението,
което е грешно в момента - коя заповед се използва? В докладната записка в
мотивите пише заповед №2856 от 30.10.2019г. В диспозитива №3172 от 28.10.2019
г. Няма как заповед от 30 число да е с по-малък номер от тази, издадена на 28 число,
а и няма как да има две заповеди. Най-важното, с което искам да завърша е, че ако
остане предложения вариант на план-сметката е възможно да се нанесе вреда на
община Провадия за около 750 000 лв.Това го казах на комисиите на един човек. И
сега, преди да реагирате бурно, се абстрахирайте от факта, че аз правя това
предложение. И помислете върху казаното и предложено. Егото на всеки от нас е
маловажно, когато се засягат интересите на нашите съграждани.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, на основание чл.71, ал.2 от правилника ви отнемам думата.
Достатъчно дълго изчакахме. Моля, изключете микрофона.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Изчакахме ви достатъчно дълго. Благодаря, предложението ви е записано.
Други изказвания по докладната? Г-н Николов.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Благодаря на г-н Филев за изказването. Само искам да напомня няколко
неща. През последните четири години, наистина съм бил общински съветник,
донякъде съм запознат с предисторията на план-сметката за „Чистотата”, но от ваше
лице до момента никога не сте говорили за възможност за намаление на тази такса.
Абсолютно никога. Винаги сте казвали, че въпрос на време е такса смет да бъде
увеличена. За известен период от време, там около две-три години, сте твърдели, че
14

ще има възможност да я запазим, но е неизбежно да бъде увеличена. Мисля, че не
бъркам. Добре, бъркам. Това е мое мнение. По отношение на това - Защо се запазва
цената единствено на бобър? Мисля, че в тази посока предстои един анализ на
определението на цена, част от бобъра от порядъка на една петдесета, една стотна,
една триста част. Грубо го казвам - има един бобър, който примерно е сложен
някъде. Може да обслужа едно или две предприятия или две юридически лица.
Когато се даде декларация, че ще ползвам една стотна част. Една фирма казва една
стотна, другата казва една петдесета част и това се декларира. Други не обслужва
този бобър. Питам, тогава останалата част, кой е плаща? Нали, това е сериозен
въпрос. Освен това, може да кажете по-малък брой вдигания. И така не става,
защото има вашата заповед на база, на която е направена план-сметката за
минимален брой вдигане. По отношение на това, аз няма да дам персоналното си
мнение по отношение на докладната, но ще кажа следното. Обидно е да говорите за
хора, които предполагам вие сте назначавали, че са с пети клас образование. Не е
глупости. Казахте всяко лице, което е с пети клас може да прецени, да изчисли и
така нататък.И затова ви го казвам, защото хората, лицата,служителите, които са
правили изчисленията са тук пред вас. Те са три основни лица. Това е човекът,
който отговаря за приходната част. Човекът, който отговаря за разходната част и
юриста. Никого не обиждам. Приключвам. Кратък съм. Аз говоря на база на това,
което беше казано преди малко. Смятам, че не съм измислил нищо.Тези лица,трите
въпросните,те са били винаги водещи в предходните поне четири години при
определянето на сметката за чистотата.
Г-н Филев, не ви прекъсвам. Приключвам, да се уважаваме. И аз ви уважавам.
Ще имате възможност. Тук са те в момента. Това са хората, които си направили
съответните калкулации. Аз ще помоля и тях да станат и конкретно да отговорят на
вашите въпроси. Молбата ми е, обаче това, което вие направихте като изказване в
рамките на 10 минути примерно, почти всички тук са го забравих, за какво става
въпрос. Попитайте конкретно с всяко едно число, за да може да се изяснят нещата.
Още веднъж ще помоля г-н Димов да ви даде тази възможност. Вие имате по право,
но бяхте преди малко прекъснати, затова го казвам. Факторът време не искам да го
ограничаваме, за да не остане някой излъган, че тука нещо се прави задкулисно и
т.н. Искам и за всички граждани. Затова още веднъж казвам от общинска
администрация хората имащи касателство към тази докладна записка и конкретно
към анализа, който е направен и в съответствие с въпросите, които инж.Филев
зададе да му бъде отговорено. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате три минути за реплика.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми г-н Парушев,
Първо, през годините съм се старал и сме задържали такса смет на това ниво.
Казвал съм, че ще бъде увеличена само, когато се смени методиката. Когато
отпадне бизнеса като основен вносител на средствата за дейност чистота. В момента
и в приложената план-сметка 60% са на бизнеса. Когато тези средства отпаднат
тогава, ще се наложи драстично увеличение, но в момента нужда от увеличение
няма. Това, което казах за служителите въобще. Това, което казах всъщност е
нямало никаква връзка със служителите. Аз само казах - община Провадия
разполага с цялата информация на базата на която и петокласник за пет минути ще
определи количеството отпадъци на човек, имот или размера на такса „битови
отпадъци” за ползвател. Наистина, общината разполага с тази информация.
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Примерно, ако 6000 тона отпадък се събират, извозват и третират и на база
кубатурата - ежедневно вдига месечно
годишно,
в града и в селата,
ориентировъчно да приемем, че 4000 тона са в града и 2000 тона са в селата. 4000
тона като ги разделим на 13 хиляди жители ще получим 307 кг. на жител на година
в Провадия. На ден това са 842 грама. По същата методика 2000 тона на 10 000
жители общо в селата са 200 кг. или 547 грама отпадък. Това много лесно може да
се сметне. Ние с моя заместник имаме още един способ за много по-точно
определяне на количеството отпадъци. И тук искам да ви кажа, че през всичките
осем години, не четири - аз, моят заместник и Пламена Георгиева основно сме
правили такса „битови отпадъци”. Комисия е нямало при мен. Счетоводители не са
участвали. Юристи за правните основания. Без да бъда лошо разбран аз искам да ви
кажа, че когато едно юридическо лице генерира количество отпадъци на база
стандартен съд, то поема отговорност и общината винаги може да го провери. Ако
съответният съд при честотата на вдигане, която е определена за него е препълнен
означава, че юридическото лице излъгало. Но, ако съответния бобър седи на 60, 70,
80 процента пълняемост, означава, че човекът правилно си е декларирал
количеството отпадъци. Не знам какво ще преразглеждате през годината? По закон
размерът на такса „битови отпадъци” през годината не може да се разглежда. Това е
по закон. Могат да ви го кажат юристите. Сега чакам да видя отговорите, но
предложението, което направих е наистина съществено и важно. Сто петдесет и
няколко хиляди лева от отчисленията от РИОСВ трябва да влязат в план-сметката.
Приходите от ПУДООС, прогнозните за финансиране на проекта и ако наистина се
съобразите с предложението, което аз съм направил, всъщност разсъждавайте върху
него. Вземете 20 минути почивка. Помислете малко. Да си съберат служителите
документите и да погледнат върху това, което казвам. Ще видите, че съм прав и пак
ви казвам, наистина, ако остане сега предложената план-сметка, има вероятно да
нанесете вреда на община Провадия. Много голяма вреда съпоставима с облога за
една година, сегашния.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Достойно е, когато един човек сбърка да каже - сбърках по отношение на
петокласниците, защото сега ми идва да поканя някой от пети клас да ни разясни
как да ги сметнат нещата, защото явно колегите не могат. Прекъсвате ли ме?
Благодаря.
Затова на самата комисия Атанасов спомена - има там вариант сто и колко
хиляди лева. Виждам ги къде са. Помолих го евентуално, ако има такова виждане на
комисия да го каже, за да може да вземем отношение и т. н. Това не бе направено.
Явно трибуна трябва да се използва максимално. Съгласен съм. Всеки го е правил.
И ще се прави оттук нататък. Но все пак да оценим и труда на колегите, които са
работили. По отношение на това, което казахте за част от контейнер. Аз не съм чул
някой някога да е направил някакъв контрол в това отношение и да е установил
реална ли е декларацията или не е реална. Никога. Да си говорим истината. Да не
коментирам и другото нещо, което е фрапиращо. Да вземем тези контейнери, които
са поставени отзад до киното и СВА. Всички виждаме. Извинявайте, там се
изхвърлят отпадъци от дейността на фирмата. Кой е направил забележка? Кой е
взел някакво отношение? Може да има. Поклатихте глава, но аз не знам. Това нещо
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продължава. Само за контрола да не говорим. Някои неща трябва с малко усилия,
но мисля, че се отдалечаваме и да минем по същество към докладната. Призовавам
колегите да дадат мнение по това, което г-н Филев изнесе преди малко.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз преди това искам да взема отношение.”
Изказване на Димо Димов
„Г-н Филев,
Има съществуващи общински съветници от предни мандати тук. Всички
знаем какво сме коментирали. Има го записано, но знаем как с години отлагахме
повишението на тази такса. То е отразено, какво се е случило. За две години или помалко от две години сме успели да изхарчим 1 060105.40 лв. от средствата за
отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Тези средства, всичко
това, което вие казахте, ако е вярно тези средства нямаше да бъдат изхарчени за две
години. Ние сме ги изхарчили и сега ако се съобразим с това, което вие казвате, ако
приемем, че е вярно рискуваме в средата на бюджетната година ние да нямаме
средства да си плащаме. Знаете досега, какво беше състоянието на града. Знаете, че
един от основните проблеми, които гражданите имат и е като упрек към
администрацията е чистотата на самия град. Не смятам, че сме на плюс от плансметката. Не смятам, че с намаляване можем да го решим този проблем. Няма как
да се случи. Виждаме, че за две години сме изхарчили над милион. Ще видим какво
ще изкоментират колегите, но моето усещане като неспециалист е, че сме на минус
от цялата работа. Не може да ги изхарчим тези пари за година и половина - милион.
Благодаря. Заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Г-н Димов,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Да, ще бъда тактичен. Наистина сте неспециалист. За да има минус няма как
да има остатък. 1 040 000 лв. вие сте дали преходен остатък. Миналата година са
били милион и шестстотин хиляди лв. Сега са с 500 000 лв. по-малко,но има
1 100 000 лв. налични. 150 000 лв. в РИОСВ - 1 250 000 лв. Сигурни пари. Едните са
по нашите сметки.Другите са по сметката на РИОСВ. Сегашният облог,ако се
запази на това изпълнение 857 000 лв. Станаха 2 000000 лв. План-сметката ще се
реализира. Защо? Защото ние не дължим обезпечение. Разберете го. Шестстотин и
колко хиляди, които са записани там ние не ги дължим. На кого ги дължим? Те са
средства, с които ще се разпореди Общински съвет. Миналата година бяха
записани така, за да не приемем план-сметка на дефицит, защото проектът тогава не
беше одобрен за финансиране от ПУДООС. Ориентировъчните индикативни
разходи бяха по 60 лв. на квадратен метър. 30 декара по 60 хиляди са 1800 000 лв.
За да не запишем план-сметка на червено с 900 000 лв. Ние си записахме, че
оставяме гаранцията 750000лв. сметката на общината и 150000 лв. в РИОСВ.
Наистина искам да предпазя и ОбС, и населението от загубата на близо 750 000 лв.
600 000 плюс 150 000 лв. Не искам повече да разводнявам темата, защото ще е във
вреда от тук нататък.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Моля, специалистите за коментар.”
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Изказване на Богдана Стойчева-гл.юрисконсулт в община Провадия
„ Уважаеми общински съветници,
Действително в план-сметката има посочени три реда, чиито сбор прави
750 000 лв.- т.7, т.8, т.9 от раздел три, които са дадени разбити в разходната част. Но
в приходната част в преходна остатък от 2019 същата сума е посочена и там. Това са
така наречените 80% от обезпеченията, които е дължала общината по чл.60 от ЗУО
за посочения период,тъй като в него период,въз основа на действащата нормативна
уредба,тогава общината е внасяла тогава само 20% от обезпечението към РИОСВ.
Към настоящия момент тези средства не са заявявани за възстановяване като
смисълът на съответните отчисления са да покрият разходи,бъдещи разходи,за
закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото. Действително в
точка 8 и 9 ние сме посочили частта, която общината трябва да съфинансира по
строителството на рекултивацията, а именно изграждане на инсталация биогаз,
която цена, която сума е индикативна съобразно разработения технически проект и
са посочени и средствата,които са необходими за финансиране на час биологична
рекултивация, която е също част от разработения проект. Да, има решение на
ПУДООС по отношение на финансирането на този обект. В него е определена
сумата, която на този етап се явява индикативна, но договор с предприятието за
управление на околната среда не е подписан към настоящия момент, тъй като
процедурата за възлагане на обществената поръчка не е финализирана. По
отношение на заповедта, действително техническа грешка е в частта в текста на
втора страница - заповедта е №3172 от 28.10.2019г., която правилно е посочено в
решението. По отношение на чистотата, която е заложена, при събиране на
отпадъците, съобразно заповедта на кмета, която е издаден до 30 октомври тази
година. Комисията, която е работила по план-сметката е използвала минималната
честота. За това, защо има промяна в цените спрямо предходните, предходната
година?Да, действително малко по-малка е тази година план-сметката, което от една
страна идва от намалената честота,най-вече за град Провадия, като е предвидено
оптимизиране на съдовата база в по-малките населени места и извършване на
допълнителни проверки по отношение на това-къде и как е разположена,понеже
преди няколко месеца,преди два или три месеца, е обявена нова обществена
поръчка,поради изтичане на срока на действащия договор със сметосъбираща
фирма. Към настоящия момент,при обработката на данните,които са необходими за
изготвяне на план-сметката са използвани цените на определения, класирания поскоро на първо място, определен за изпълнител участник като към днешна дата все
още не е влязло решението в сила. по отношение на това дали трябва да бъде
обявено. В действащата към момента разпоредба на Закона за местните данъци и
такси, а тя е текстовете,които са били преди 6 декември 2016 година не се изисква
обявяване на план-сметката. След тази дата,в края на 2017 година, е променена
нормативната уредба като са въведени нови текстове,от които се изисква плансметката да бъде изготвена по образец,да се обявява проекта и така нататък.
Съществени промени, които обаче към онзи момент е взето решение да влязат в
сила от 1 януари 2020 година. Впоследствие, тъй като и Министерски съвет не е
подготвил към настоящия момент проект на наредба,по която да бъде изготвена
единна план-сметка за цялата страна, т.е. критериите да бъдат едни и същи през
2018 година,в края,е взето отново решение за промяна на Закона за местните данъци
и такси и този срок от първи януари 2020г. става първи януари 2022 г. т.е. към
настоящия момент редакцията на начина на формиране на план-сметката и въобще
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за такса битови отпадъци е валидната към 6 декември 2016г., която не предвижда
обявяване на план-сметката за публично обсъждане. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте. Това е реплика.“
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Получихме ясно признание, че разходите за следващата година ще бъдат помалки. Законът за местните данъци и такси казва, че услугата се плаща на
себестойност и е категоричен, че в момента няма право Общински съвет да увеличи
размера,тъй като в сравнение с предходната година разходът ще бъде по-малък. За
отчисленията. Те на са отчисления. Те са обезпечения и при изтекла 2017 година те
си остават на разположение на общински съвети и те са резерв в момента. Наистина
600 000 лв. в предложената план-сметка има излишни и няма защо да товарим
населението с допълнителна такса. Това не беше отречено от Богдана Стойчева.
Сега по отношение на обявяването. Да, ценя нейното мнение като юрист, но това е
само мнение. Административните съдии и върховните съдии са на друго мнение, а
тяхното мнение е миродавно, защото се оформя в решение. Всички решения,те са
повече от седем, които съм гледал,върховните съдии смятат, че план-сметката е общ
административен акт, ако правилно цитирам. Тук са г-н Владимиров и г-н Гичев,
знаят за какво става въпрос, че категорично подлежи на обявяване по АПК. Не по
закона за местните данъци и такси. Наистина,част от закона за местните данъци и
такси и отложен за 2022 година, но като общ административен акт план-сметката
подлежи на обявяване.Това е категорично становище на Върховния
Административен съд. Тук пред мен съм взел само едно решение 178 от 24.4.2019
година на Добрички Административен съд,което е влязло в сила на 25.11, малко
преди месец след решение на Върховния Административен съд, но няма да чета
това,което съм си отбелязал за обявяването. Администрацията може да го прочете и
в тази връзка отново се връщам към моето предложение. Можете да направите
всичко напук, но пак ли предлагам,вземете 20 минути почивка. Предлагам 20
минути почивка. Обсъдете това, което казвам. План-сметката по начина, по който аз
предлагам да бъде записана с приходите от РИОСВ отчисленията - те са прогнозни.
С приходите от ПУДООС, които също са прогнозни, но и приходите от физическите
и юридическите лица те също са прогнозни.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, направете конкретното си предложение. Да го подложим на
гласуване.“
Изказване на инж.Филчо Филев
„Аз го казах и казахте, че сте го записали.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Доста е дълго. Не сме го записали. Виждам, че го имате записано.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Мога. Имам го. В приходната част намаление на приходите от физически и
юридически лица общо с 200 хиляди лв. като се пази процентното съотношение. Да
се запише нов приход от възстановени от РИОСВ-Варна обезпечение по чл.60,
съгласно точните записи счетоводни от общината. Аз ги нямам. Аз тези 151 000 лв.
ги сметнах на база 759 000.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, само конкретното предложение, за да може да се гласува.”
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Изказване на инж.Филчо Филев
„Приход от възстановени от РИОСВ за обезпечение по чл.60. Добре, ще го
запишем 150 000 лв. Той е прогноза. Приход от ПУДООС, съгласно индикативното
одобрено финансиране на база, на която е обявена обществената поръчка.
Свършваме с приходите. В разходната част да се включи разход за проект закриване
и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци град
Провадия, финансиран от ПУДООС на същата индикативна стойност. На едното
място плюс, на другото място минус. И да отпаднат дължимите обезпечения, а
остатъкът от сумата, която очаквам да е около 550 000 лв. да бъде резерв, с който
Общински съвет ще се разпореди. Може и по време на текущата година, защото
план-сметката може да бъде актуализирана. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жо Стойчева.”
Изказване на Богдана Стойчева-гл.юрисконсулт на община Провадия
„Само още едно уточнение да направим по отношение на така наречените
обезпечение, които неправилно нарекох отчисления. Тези обезпечения са правени
за покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото. Т.е. те могат да се харчат единствено и само затова. И така
са и посочени в план-сметката, като съфинансиране по две от частите в раздел 3.
Да, те са дължими тъй като са внасяни 20% от тях. Общата им стойност е 100%.
Другите не са внесени по сметката на РИОСВ. Тези, които са в РИОСВ, тях не ги
коментираме. На този етап не сме изисквали връщане на тези средства така както е
направено по член 64. Тъй като личното ми мнение е, че докато не е отпочната
процедурата, реалната, по закриването на депото т. е. минимум договор за
строителство, те не биха ни ги възстановили. Остатъкът от тези средства, които са
събирани в годините са в нашата сметка в разходната част и те, като се извади
съфинансирането, са 611 000 лв. Същите тези средства ги има и в приходната част.
В този смисъл, считам, че това нещо не, а само по отношение на това, че е намален
размера на таксата - не на таксата, а стойността на план-сметката това беше
условно. То идва от намаляване броя на вдиганията на съдовата база. Но в същото
време има увеличение на цените, които евентуално ще бъдат предложени от новия
изпълнител. Освен това, има въведени и допълнителни стойности за третиране на
различни видове отпадъци т.е като цяло план-сметката не е намалена. Не е намален
нейният размер.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря за пояснението, г-жо Стойчева. Г-н Филев, ще ви помоля, имахте
три реплики.“
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Член 64 - отчисленията, които възстановихме, ние ги възстановихме половин
година преди да започнем да возим в Езерово, на база сключен договор. В момента,
в който община Провадия определи изпълнител за рекултивацията на депото може
да си поиска отчисленията. Това ще стане през годината, защото ако това не стане
през годината, тази, проектът не се реализира - община Провадия ще търпи и други
глоби. Вие го знаете много добре. По отношение на, без значение какъв е разходът
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дали една услуга ще я извършиш с пет вдигания или с четири, или с три, ако
намалиш абсолютната му стойност нямаш основание да увеличаваш размера на
такса битови отпадъци, защото законът казва - всяка услуга се плаща на
себестойност. Себестойността е това, което сте включили като договор и това, което
ще платите. Не знам, защо тук дъвчем една материя, която аз се опитвам да
помогна. Разберете, увеличението не е полезно. Старият размер на такса битови
отпадъци ще покрие с предложението ви за план-сметка. Със сигурност. Особено,
ако продължите с активните действия за събиране на стари задължения за такса
битови отпадъци, които са сигурно близо един милион. Някои все още могат да
бъдат събрани. Да дерем кожи от населението няма смисъл, когато парите не ни
трябват. Когато ни трябват, имаме истинската необходимост от тези пари, ще
увеличим таксата и спокойно ще го обясним на хората. Но сега ние не можем да им
обясним, защо увеличаваме. Намаляваме разходите, увеличаваме размера на
таксата. Абсурдно е. Никоя община не го е правила това. Може би сте допуснали
грешка с намаляването на размера на таксата.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, изчерпихте всякакви възможности - реплики, изказвания по две.
Благодаря ви. Извинявайте, но трябва да ви прекъсна. Подлагам на гласуване
предложението на г-н Филев, което изчете преди малко. Който е „за“, моля да
гласува.
Процедурното предложение за почивка. Колеги, само да ви кажа. Има деца
отвън, които чакат за коледно пожелание. Доста ще почакат. Как иска да го
направим администрацията? Да направим 30 минутна почивка. 20 минути почивка
няма да стигнат. Ще я направим почивката 30 минути с почивката, която е
нормалната почивка, за да може и децата да се включат през това време. Правя
процедурно предложение за 30 минути почивка. Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 19, „против” -0, „възд.се” - 1 Предложението се приема.”
Почивка: 11.00-11.30ч.
Кворум:20
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, моля за проверка на кворума в залата. Кворумът в залата е 20
общински съветници. Продължаваме по докладна записка с №92, точка втора от
дневния ред.
Г-н Филев беше направил предложение в приходната част за бъде записано
приход от 150 000 лв. от РИОСВ. Приход от ПУДОС в размер на 1 600 000 лв.
Намаление от физически и юридически лица 200 000 лв. В разходната част да се
запишат 1 600 000 лв. за рекултивация на съществуващо общинско депо със знак
минус.
В резерва да останат излишъкът от 550 000 лв. Според мен,
администрацията не е на същото мнение. Подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Който е „за”, моля да гласува.
Гласуване: „за” -7,”против” - 2, „възд.се” - 11 Предложението не се приема.
Предлагам да преминем към гласуване на следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-11
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„против“-6
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 11 гласа „за”, 6-„против” и 3„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 30
1.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ,
Общински съвет Провадия одобрява план-сметка за приходите и разходите за
дейност “Чистота” за 2020 г. - Приложение № 1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, за обяснение на отрицателен вот.”
Обяснение на отрицателен вот от инж.Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Гласувах „против” по следните причини: План-сметката за 2020 г. сравнена с
2019 г. е с 118 000 лева по-ниска и няма законово основание. След като го
гласувахте вие го приехте, но същественото е, че не се представиха никакви
доказателства за спазването на член 66, ал.1, точка 1 и 2 от АПК, че производството
по приемането на това решение е сведено до знанието на нашите съграждани чрез
средствата за масово осведомяване. Като не сме уведомили или общинския съвет,
като не е уведомил жителите на община Провадия, той е лишил от възможност
всички заинтересовани лица да упражнят правата си, да участват в
административното производство и то в срок не по-кратък от един месец, съобразно
разпоредбата на член 69, ал. 2 от АПК. Това нарушение от твоя страна води до
нарушаване на основни принципи в административното производство, за
съразмерност член 6, ал.1 от АПК. За равенство-чл. 8, ал.1 от АПК. За достъпност,
публичност и прозрачност в чл. 12, ал.1 и ал.2 от АПК. Второ, в план-сметката, поскоро, не се записаха приходите, които следва да бъдат включени от РИОСВ и
ПУДООС и това може да доведе до вреда на община Провадия. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други обяснения на отрицателен вот. Няма. Преминаваме към
гласуване на второто решение към докладната записка.”
Поименно гласуване:
„за“-13
„против“-6
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 13 гласа „за”, 6-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 31
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл.62 от ЗМДТ и
чл.5, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия,
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Общински съвет Провадия определя размера на такса „Битови отпадъци“ за 2020г.,
както следва:
I.За гр. Провадия
1.За жилищни имоти - 3,64 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 1,01 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 2,29 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 0,34 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията - 12.69 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
2.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 3,55 на хиляда върху по- високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от
ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 8.00 на хиляда върху повисоката от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на имота.
2.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,14 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица - 9.61 на хиляда върху данъчната
оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 2,69 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 6,06 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 0,86 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
II.За с. Блъсково
1.За жилищни имоти - 4,48 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
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1.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 1.25 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 2.82 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 0.41 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията - 12,69 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
2.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 3,55 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от
ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 8,00 на хиляда върху повисоката от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на имота.
2.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,14 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение №2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица - 9,61 на хиляда върху данъчната
оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 2.69 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 6,06 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 0.86 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
III.За селата Тутраканци, Храброво, Комарево, Бозвелийско, Житница,
Манастир, Бързица, Добрина, Петров дол, Староселец, Чайка, Китен, Градинарово,
Неново, Овчага, Равна, Кривия, Черноок, Славейково, Снежина, Златина, Венчан и
Черковна
1.За жилищни имоти - 6,54 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.
1.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 1.82 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
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1.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 4,13 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 0.59 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията - 12,69 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
2.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 3,55 на хиляда върху по- високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от
ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 8,00 на хиляда върху повисоката от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на имота.
2.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,14 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица - 9,61 на хиляда върху данъчната
оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им - 2.69 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци - 6.06 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 0.86 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
IV.За подалите декларация за генериран обем битови отпадъци, на база
стандартен съд, се заплаща следния размер на таксата, която включва всички
разходи по чл. 66, ал. 1 т. 1, 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси:
1. За контейнер 1,1 куб.м. тип “Бобър” - 3326,40 лв. на година
В декларацията се посочва броят на съдовете за изхвърляне на битовите
отпадъци, които ще се използват през годината, съгласно заповед
№3172/28.10.2019г. Когато декларацията не е подадена в срок, декларирани са помалко от необходимия брой съдове за битови отпадъци, по-малък обем на
изхвърлените битови отпадъци или не се изхвърлят битовите отпадъци в
определените за целта съдове, годишната такса се заплаща върху по-високата от
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данъчната оценка по Приложение №2 от ЗМДТ и отчетната стойност на
недвижимите имоти на предприятията.
V.Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци за всички
съоръжения, имащи временен статут от 0,20 лв. на кв.м. на ден., но не повече от:
- 12,70 лв. на месец за площ до 20 кв.м. вкл.
- 16,33 лв. на месец за площ до 50 кв.м. вкл.
- 36,29 лв. на месец за площ до 100 кв.м. вкл.
- 58,06 лв. на месец за площ до 200 кв.м. вкл.
- 85,27 лв. на месец за площ над 200 кв.м. вкл.
Таксата се заплаща ежемесечно в касата на Община Провадия.
VI.Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци на
територията на Общински пазар от 0,46 лв. на кв.м. на ден за откритите площи.
Таксата се заплаща ежедневно на касиер-събирача на Общински пазар.
VII.Да не се събира такса за:
1.сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от
Община Провадия или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена
декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната
година;
2.поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато
услугата не се предоставя;
3.обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови
отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма
такива.
VIII.За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност
над 71%, таксата се заплаща с 50% намаление при подадена декларация до
10.01.2020 г.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Обяснение на отрицателен вот от г-н Филев. Заповядайте.“
Обяснение на отрицателен вот от инж.Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Гласувах „против“, защото с новия размер, току-що приет за такса битови
отпадъци, ще се съберат неправомерно доста средства от нашите съграждани.
Първо, няма законово основание за увеличаване на такса битови отпадъци, защото
предвидените разходи за 2020 година са по-малки от тези през 2019 година и
съгласно чл. 67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси в действащата му
редакция към момента, Държавен вестник брой 119 от 2002 година в сила от
01.01.2004 година, когато размерът на таксата не е определен по реда на чл. 67, ал.1
от ЗМСМА, следва компетентния орган - в случая вносителя, да изложи мотиви,
относно липсата на възможност да се определи количеството на битовите отпадъци.
Според ал. 2 на член 67 от ЗМСМА в действащата му редакция към този момент.
Всъщност не в ЗМСМА, а Закон за местните данъци и такси, Държавен вестник
брой 97 от 2016 година в сила от 01.01.2017 година, когато не може да се установи
количеството на битовите отпадъци по ал. 1 ,размерът на таксата се определя в
левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския
съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
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балансова стойност или пазарната им цена. Без мотиви, в противоречие с тази норма
общинският съвет, прие за база за определяне на размера на таксата - данъчната
оценка на имотите, която според закона не може да се ползва за основа за
определяне на таксата. Още едно основание. Имаме в план-сметката излишък от
близо 800 000 лв. Още едно основание - увеличиха се всички такси без цената за
бобър 1,1 кубични метра. Това създава възможност група юридически лица да се
облагодетелстват. Точно това бяха мотивите ми да гласувам „против.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Както досега са се облагодетелствали. Колеги, аз предлагам да продължим.
Ако искате думата, трябва, според мен, да го гласуваме. Приключи гласуването.
Коментари ще може да направите вече накрая. Благодаря, г-н Филев, за
обяснението. Преминаваме, колеги, към точка три.”
Трета точка – Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти
а/№18-Доклад от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия, относно
изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за установяване
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Николов.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Предложението е към решението. В точка 1.1. При изтичане на срока на
настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят
отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище и продължавам
„в съответствие със степента на жилищната им нужда”.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, думата ли искате? Заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Николов,
Наистина не можахме да разберем - степента на жилищната нужда. Тази
степен на жилищната нужда е упомената в наредба №11. Кой има право? Кога има
право? Как има право? Какъв е мотивът да го слагаме и в решението? Тази степен
на жилищна нужда, необходимост, кой ще я определя? Комисията ли? В наредбата е
упоменато.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Парушев,
Определете. Дайте дефиниция на думата - степен на жилищни нужди. Според
мен, човекът или има жилище или няма. Степен на жилищни нужди няма. Дайте
дефиниция - Какво означава степен на жилищни нужди? Това не са критерии. Само
да ви кажа предварително.”
27

Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, извинявайте. Към колегите. Ще ви помоля, искане на думата с
вдигане на ръка и когато ви дам думата излизате да задавате въпроси, да изразявате
становища и т.н. Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми колеги
Уважаеми съграждани,
В тази наредба №11, през последните години, срокът за удължаване се прави
с приемане на решение на ОбС. Веднъж четири, три и т.н. Явно, когато наближи
време на някой да му бъде прекратен договорът поради изтичане, се пристъпва към
промяна на наредбата с цел удължаване. Явно от тук нататък няма вече други опции
и трябва да удължаваме още. Има хора отпреди двадесет години, които ползват
жилище. В случаят това, което искам да добавя е в следният аспект. Когато се преви
картотекиране, по чл.5 на база на определени условия, хората се подреждат в групи
за степен на жилищна нужда. Прочетете наредбата там е записано. Критерии, които
определят степента. Освен това, когато комисията дава дадено становище то е на
база критерии. Създава се една такава ситуация. Към момента дадено лице, което е
кандидат отново към момента на кандидатстването то е отговаряло на определени
условия. Тези определени условия са във връзка с неговото картотекиране. Там тези
условия имат някакво ниво на някаква степен. Минават десет години. През този
период през десет години нали се сещате, че има вече и други кандидати, които
също са картотекирани. Стига се до една ситуация, в която в момента дадено лице
кандидатства да му бъде удължено ползването на жилището т.е. договора. Има и
други лица, които имат много, много по-голяма нужда. Някак си, се създава
впечатление на хората, които ползват жилището, че то им се дава да го ползват
завинаги. Сега в момента текат молби - прехвърлете договора на сина ми, на дъщеря
ми. Има, грубо казано, някои фрапиращи неща, които се случват. Все още пълен
статус върху всяко едно жилище, върху лицата, които ги ползват няма. Но това,
което се коментира, че има жилища, които се дават и неправомерно, под сурдинка
със затваряне на очите. Не обвинявам никой. Казвам, че се създават такива
впечатления. В момента, текстът, който предложих е единствено от тази гледна
точка да има едно изречение, с което да се вижда, че не просто са минали
определения срок за ползване и веднага автоматично, като имаш право да си
подадеш и автоматично трябва да ти се даде жилището. Да ти се поднови договора.
Искам малко да се акцентира на това нещо и когато комисията заседава да отчете
картотекираните, степента, която имат другите на жилищни нужди според
наредбата, за да може да се съобрази и с тези условия, когато реши да поднови
автоматично договорът, на някой, който го ползва. Нищо друго не влагаме. Просто,
искам да наблегнем на това,че жилищата се дават, за да се помогне на дадено лице
или семейство за известен период от време за да може то, през това време, докато
му се помага да работи в посока с ясното съзнание, че един ден той трябва да
напусне това жилище. На практика по начина, по който са нещата никой от
ползвателите няма абсолютно никакъв стимул да работи в посока на тази, че трябва
да излезе на свободен наем или да си купи жилище. Прави се всичко, всякакви
схемички, за да не се нарушат условията, първоначалните, на които то отговаря.
Това е.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, благодаря.Други изказвания, становища? Г-н Гичев,
заповядайте.”
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Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илчев,
Аз ще направя едно предложение. Моето предложение е в тази насока, както е
подадена докладната записка с това решение, което ни е раздадено в момента, без
това допълнение, което направи г-н Николов, така да бъде прието. Това е моето
предложение да се гласува докладната записка с решението, което ни е подадено.
Считам, че така е законосъобразно. Това считам аз и моля да го гласуваме.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Юристите на ОбС могат ли да вземат становище по въпроса дали е
законосъобразно да се допълни т.1.1.по начина, предложен от г-н Николов? Да, ще
го гласуваме. Въпросът ми е по първото предложение. Законосъобразно ли е, ако
бъде допълнено по такъв начин? Добре, благодаря. Вашето мнение е - да. Други
становища, изказвания по докладната записка? Ако няма, предлагам на гласуване
предложението на г-н Гичев, докладната да бъде гласувана във вида, в който беше
внесена. Това е предложението. Който е „за”, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 7, „Против” -2, „възд.се” -11 Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуването на предложението на г-н Диан Николов в т.1.1.
след текста да се добави - „в съответствие със степента на жилищната им нужда”.
Няма да го гласуваме. Предложението е от вносител. Добре. Преминаваме към
гласуване на решението към тази докладна записка.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
13 гласа „за”, 1-„против” и 6-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 32
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.45а, ал.1 от ЗОС, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменения в Наредба № 11 за условията и реда за установяване
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти, както следва:
1.1.Приема изменение на ал. 6 на чл. 18 от „Наредба № 11 за условията и реда
за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински имоти“ със следния текст:
При изтичане на срока на настаняване наемното правоотношение може да
бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в
общинско жилище в съответствие със степента на жилищната им нужда.
1.2.Отменя §5 Преходните и заключителните разпоредби на „Наредба № 11 за
условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане е общински жилищни имоти“.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Гичев.”
Изразяване на отрицателен вот от Христо Гичев
„Уважаеми колеги,
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Гласувах „против” не заради самата докладна, а заради това, което добави г-н
Николов в самото решение. Дано да не бъда лош пророк, но усещам, че ще завалят
едни дела срещу тази наредба. Срещу община Провадия. Затова гласувах „против”.
Докладната със самото решение беше законосъобразна, докато не направиха това
допълнение. Това е дискриминация за мен.”
Четвърта точка – Информация за състоянието и перспективите на музейното
дело в община Провадия за периода ноември 2018 – октомври 2019г.
а/№65-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Г-н Христов е тук. Искате ли да вземете
отношение? Вие казахте всичко на комисии. Становища, изказвания по докладната
записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 33
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието и перспективата на музейното дело в
община Провадия за периода ноември 2018 – октомври 2019г.
Пета точка – Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия
за 2020г.
а/№69-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС
Провадия,относно приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за
2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Становища, изказвания, питания
по докладната записка?Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
На постоянната комисия имах едно питане към вас да бъде проверено дали
трябва да се приеме план за концесиите. Всеки ОбС трябва да приеме план за
концесиите, съгласно ЗОС.
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н Атанасов,
Планът за заседания на ОбС, както знаете, е отворен документ и реално той
може да бъде допълван през годината. Нещо, което липсва в момента може да бъде
допълнено, ако липсва. Също така, ако възникне необходимост от възлагане на
концесии, такъв план за концесиите ще ви бъде предложен. В момента, явно, няма
нужда от такъв план. Няма да има такива концесии за възлагане през текущата
година. Благодаря.
Други въпроси? заповядайте, г-н Филев.”
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Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Съобразно правилника чл.57, ал.1 в срок от три месеца от датата на полагане
на клетва ОбС по предложение на кмета и след консултации с групите общински
съветници приема стратегия и програма и приоритетите на общината за срока на
мандата си. Ал.2 ОбС планира заседанията си в съответствие с приетите
приоритети, като определя темите и датите на заседанията по годишни планове в
срок до 31 януари на всяка календарна година. Сега няма никакъв проблем да се
приеме тази докладна записка, но тя е направена на база приоритетите, приети от
предходния ОбС. Тук, като допълнение искам да кажа, че за двеста часа в ОбС,
отработени от вас, можеше да спазите поне тази част от правилника, както се
опитвате да спазвате някои други текстове от правилника.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря за вашето мнение. Мисля, че не е меродавно. Други изказвания по
тази докладна?Както казах, когато възникне нужда от такъв план, ще ви бъде
предложен. Ако няма други изказвания, предлагам на вашето внимание следният
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 34
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.57, ал.2 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Провадия, Общински съвет
Провадия:
1.Приема план за заседанията през 2020 г. – съгласно Приложение №1.
Шеста точка – Докладни записки
а/№52-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно определяне на представител на община Провадия в общото
събрание на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза „Местна
инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, ЕИК 175853426
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 35
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.1 от Наредба 22 от
14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
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стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., Общински съвет Провадия:
1.Изменя т.1 от свое решение № 22-396 от 29.05.2017г., като определя д.т.н.
инж. Жоро Иванов Илчев - кмет на община Провадия за представител на община
Провадия в общото събрание на ЮЛНЦ в обществена полза „Местна инициативна
група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, ЕИК 175853426.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнение на настоящото решение.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
б/№71-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска
собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.кмет на община Провадия
„За информация, тук става въпрос за един кафе-автомат, на който му е
изтекъл договора и се процедира за нов договор. Само за сведение на вас и на
гражданството, бе направена проверка за законността на такъв тип съоръжения в
общината. Оказа се, че близо двадесет и два обекта има сложени
незаконосъобразно. Има още толкова, които са сложени по съответните правила.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Николов. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Парушев,
Усетих изказването като упрек. В интерес на истината администрацията
трябва да си върши работата. И 2011 г. покрай изборите, и 2015г., а предполагам и
сега има извършени действия, които са малко в разрез с действащите правила. Ваше
задължение е да проверите не само преместваемите обекти - кафе-автомати,
хладилни витрини и т.н, включително и тротоарните площи, които ползват
заведенията. Те си ги увеличават неправомерно. Трябва да проверите дали няма
съоръжения на уличното осветление. Случват се и такива случаи. С моя заместник
сме откривали такива, когато сме били в администрацията. Включително трябва да
се провери - Кои, как си плаща данъците? Кои не ги плащат? Какви действия да се
предприемат? Много работа има. Поздравявам ви, че сте проверили това нещо и ви
пожелавам да продължите в тази насока.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Николов,
Наистина, и аз ви поздравявам за инициативата, но като общински съветник
държа да ми бъде предоставен протокола от проверката. Да видим на кои места са
поставени тези кафе-автомати, вендинг-машини и каквото и да е било. Най32

важното, какви мерки ще бъдат предприети от тук нататък?До края на сесията,
смятам, че протоколът ще ми бъде предоставен.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Приемам направените предложения. Просто,
искамда кажа, това е един пример как може да има една приемственост между едно
бивше управление и едно настоящо. Ще работим в духа, който току-що и ние и вие
демонстрирате. По отношението на протокола, ако успея до края ще ви го предам.
Ако не в най-близко време ще го имате.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания? Аз само искам да задам един въпрос. Въпрос към бившата
администрация. Тези кафе-автомати, вендинг-машини и така неправомерно
поставени съоръжения, предполагам, че не са от изборите или от скоро от една
седмица. Тях някаква проверка не успя ли да ги установи преди, когато вие
отговаряхте за тези неща? Просто, очаквате нещата да се случват много бързо в
момента. Не виждам как са се случвали тогава. Това ми е въпросът. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Ежегодно - минимум два пъти, пролет и есен, са проверявани площите заети
от заведенията за разполагане на маси, чадъри и т.н. На пазара ежеседмично.
Преместваемите обекти веднага след разполагане или приемане на схемата за
разполагане. Работата е вършена. Както, г-н Атанасов, поиска протокола,
предполагам е готов и е наличен. Там прочетете, запознайте се и вие с него г-н
Димов, кой апарат кога е сложен. Ние по памет не можем да кажем за десетки
обекти.”
Кворум: 19 Общинският съветник Христо Драгомиров Гичев не присъства в
залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Говорим за незаконни обекти. Няма как да се знае кой кога е сложен.
Други становища, мнения, изказвания по докладната записка?Няма.Предлагам
на вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 36
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
33

I.Отдава под наем 1 /един/ кв.м., намиращ се до входа на първия етаж от
двуетажна сграда - Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, изградена в
УПИ XVII, квартал 3 по регулационния план на гр.Провадия при граници за УПИ:
улица; ж.п.линия; паркинг; улица, представляващ публична общинска собственост,
съгласно Акт за публична общинска собственост №66 от 04.03.1998 год., вписан в
Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под №68, том V, вх. peг. №3355
от 05.10.2001 година за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на
договора за поставяне на автомат за топли напитки.
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.
Кворум: 20 Общинският съветник Христо Драгомиров Гичев присъства в
залата.
в/№72-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно даване предварително съгласие за учредяване на сервитутни
права за изграждане на:Компресорна станция „Нова Провадия“ както и входно
изходни шлейфи, пътен достъпи външни връзки - ел.захранване (основно и
резервно), водопровод и канализация, към обект:„Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.кмет на община Провадия
„Към докладна записка с вх.№72 от 05.12.2019г. в проекта за решение правим
следните корекции: В т.1 в края на изречението „приложения регистър” да се
замени с „Приложение №1”. В т.2 в края на изречението да се допълни „съгласно
Приложение №2”. В т.3 след „село Златина” да се допълни „село Петров дол и град
Провадия”. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Николов. Становища, изказвания, питания по докладната
записка? Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 37
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.126, ал.6, т.1 от Закона за
устройство на територията и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи,
чл.30, ал.3 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи,
чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1, ал.4, и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
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1.Дава предварително съгласие за учредяване на сервитутни права за
изграждане на: Компресорна станция „Нова Провадия“ както и входно изходни
шлейфи, пътен достъп и външни връзки - ел.захранване (основно и резервно),
водопровод и канализация, към обект: „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница” през земеделски земи извън регулация от
общинския поземлен фонд - земи общинска публична, общинска частна, и
стопанисвани от Общината в землището на село Златина, село Петров дол и
гр.Провадия на Община Провадия, съгласно Приложение №1.
2.Дава предварително съгласие за учредяване на право на строеж за
изграждане на пътен подход до нова площадка за КС „Нова Провадия”, част от етап
„КС „Нова Провадия“, към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура
на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до
българо- сръбската граница“, съгласно Приложение №2.
3.Дава предварително съгласие за промяна предназначението от земеделска в
неземеделска земя на част от имотите посочени в регистрите на засегнатите от
изграждане на: Компресорна станция „Нова Провадия“ както и входно изходни
шлейфи, пътен достъп и външни връзки - ел.захранване (основно и резервно),
водопровод и канализация, към обект: „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница”, земеделски земи извън регулация от
общинския поземлен фонд - земи общинска публична, общинска частна, и
стопанисвани от Общината в землището на село Златина, село Петров дол, гр.
Провадия Община Провадия.
4.Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години,
считано от датата на влизане на настоящото решение в сила.
г/№73-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно разрешение за изработване на ПУП-специализирана план-схема
за обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод“ от о.т.83 до о.т.84
по плана на гр.Провадия, кв.Север
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 38
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на специализирана план схема за обект на
техническата инфраструктура в населените места – „Уличен водопровод“ от о.т.83
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до о.т.84 по плана на гр.Провадия, кв.Север, област Варна. Водопроводът е
предвиден да се изгради с тръби РЕ – HDФ90 /5.4.мм./ 1.0. MPа с дължина на
трасето 21 м.
д/№75-Докладна записка от инж.Диан Николов-зам.-кмет на община
Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на помощи на
граждани с неотложни нужди, относно подпомагане лечението на лица с редки
заболявания
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 39
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на А. Е. И., с адрес: …., в размер на 213,46 лв.
(двеста и тринадесет лв. и четиридесет и шест ст.), Заявление №2554/23.10.2019г.
2.Предоставя финансова помощ на детето В. В. И., чрез законния му
представител Т. М. Д., с адрес: …… в размер на 231,67 лв. (двеста тридесет и един
лв. и шестдесет и седем ст.), Заявление №43/22.11.2019г.
3.Средствата за финансовото подпомагане по т.1 и т.2 да се осигурят от
бюджета на община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
е/№76-Докладна записка от инж.Диан Николов-зам.-кмет на община
Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 20
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 40
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Н. А. Н., за лечението на детето Й. Р. И., с адрес: …. се отпуска
парична помощ, в размер на 150,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи, Заявление №2506/11.09.2019г.
1.2.На лицето К. И. М., с адрес:….. се отпуска парична помощ, в размер на
600,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2517/ 16.09.2019г.
1.3.На лицето К. М. П., с адрес: ….се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2522/ 17.09.2019г.
1.4.На лицето Й. Р. М., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
600,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2542/ 07.10.2019г.
1.5.На лицето Я. Н. Я., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2543/08.10.2019г.
1.6.На лицето С. Г.И, с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2545/09.10.2019г.
1.7.На лицето Г. Н. З., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2548/14.10.2019г.
1.8.На лицето З. А. П., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2550/16.10.2019г.
1.9.На лицето Г. И. Н., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2551/21.10.2019г.
1.10.На лицето С. Ю. С., за лечението на детето А. С. Ю., с адрес: … се
отпуска парична помощ, в размер на 150,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни
документи,
Заявление
№51/25.11.2019г.
2.Не се отпуска еднократна парична помощ, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г.:
2.1.На лицето С. Б. 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, Заявление №2508/11.09.2019г.
2.2.На лицето Г. И. С., с адрес: …., не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.7 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
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Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен инцидент, Заявление
№2514/12.09.2019г.
2.3.На лицето В. К. И., с адрес: …, не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.7 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен инцидент, Заявление
№2528/20.09.2019г.
2.4.На лицето И. А. И., с адрес: …, не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.9 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - лицето е получило финансова помощ през 2019г.,
съгласно Решение №47-820 от 27.03.2019г. на Общински съвет - Провадия,
Заявление №2537/26.09.2019г.
2.5.На лицето Р. Р. Х., 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 - липсват медицинско заключение за историята на
заболяването - епикриза, както и приложени разходооправдателни документи,
Заявление №2535/24.09.2019г.
2.6.На лицето К. С. Ж., 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 - липсват приложени разходооправдателни
документи, Заявление №2544/08.10.2019г.
2.7.На лицето Х. И. Н., 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, Заявление №2547/09.10.2019г.
2.8.На лицето Т. В. И., с адрес: ….., не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.7 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди, Заявление №2549/15.10.2019г.
3.Дейността на Постоянна комисия за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди да се обезпечи с възможността за консултиране на решенията от
лице с медицинско образование, съгласно т.7 от Правилата за работа на
горепосочената комисия.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, искате ли почивка? Предлагам 10 мин. почивка.”
Почивка: 13.00-13.10ч.
Кворум:20
ж/№77-Докладна записка от инж.Диан Николов-зам.-кмет на община
Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на помощи на
граждани с неотложни нужди, относно приемане на правила за работата на
комисията и критерии за отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди от
община Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Заповядайте, г-Николов.”
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Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
На първото работно заседание на комисия на се натъкнахме на една ситуация.
В правилата за работа в точка три и в критериите впоследствие е записано Дирекция „Социално подпомагане” да изготви и да представи в канцеларията на
ОбС Провадия социален доклад и информация по чл.16. Това са два документа,
които са необходими като изходна база за отпускане и затова на кого да бъдат
отпуснати. Доколкото разбрах от колегите, които са били в тази комисия такъв
социален доклад през последните години никога не е предоставян от „Социално
подпомагане”, а е може би като необходимо и достатъчно условие, за да се отпускат
тези помощи. В предвид на това, за да можем да работим по правилата, взехме
решение и изискахме от „Социално подпомагане” да дадат становище, относно
възможността да изготвят такъв социален доклад. Има писмен отговор, който не ви
е предоставен, който дойде в последствие. От там заявяват, че нямат възможност да
изготвят такъв социален доклад. Другият проблем, на който се натъкнахме, който
коментирахме, това е следното: Навсякъде в критериите на база, на които се
определя на кои лица и колко да се отпуснат помощи са записани две важни неща Инцидентни, жизненоважни и животоспасяващи. Това е в основата на тези правила
и критерии. Тук считам, че без медицинско лице няма как някой да даде
компетентно мнение за животоспасяване и жизненоважно. Знаете, преди в
комисията е имало лекар. По стечение на обстоятелствата в ОбС е имало такова
лице и винаги се е трансформирало в тази комисия. В момента такова лице няма.
Затова сме направили постъпки и сме се свързали с такова лице, но все още не сме
влезли в договорни отношения, но има такова определено. На тези два проблема да
ги кажа, лично аз считам, че на мен ще ми е необходимо и на комисията още
известно време да обмислим и да разгледаме правилата и критериите, за да дадем
становище и определение за животоспасяващи и жизненоважни. Тук в правилата
пише за граждани с неотложни нужди. Неотложни нужди - мисля, че това е доста
широко понятие. На някой може да му падне къщата и пак да е неотложна нужда. В
тази връзка и на база на това, което коментирах до момента, изтеглям докладната
записка.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Николов. Щом няма да разглеждаме тази докладна към
момента преминаваме към вх.№93.”
з/№93-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за предоставяне за стопанисване,
поддръжка и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр.Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 20
„против“-0
„възд.се“-0
39

Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 41
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.198о, ал.4 и пар. 30 от ПЗР към
ЗИД на Закона за водите, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие да се предостави на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, вписано в Агенция по вписвания Търговски
регистър с ЕИК103002253, правото да извършва дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/
гр.Провадия, реализирана по проект „Разширение, реконструкция и модернизация
на ПСОВ - гр.Провадия, основен ремонт на канализационен тласкател от КПС-3 до
съществуваща изливна шахта гр.Провадия, битова канализация в кв.4, 9 и 10 в
южна промишлена зона - гр.Провадия, реконструкция на водопровод и битова
канализация по ул.Дунав от км. 42+422 до км 42+787 на р.Провадийска гр.Провадия, подобект укрепване на реконструкция водопровод и канализация по
ул.Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр. Провадия” по Оперативна
програма Околна среда 2007-2013г., съфинансиран от европейския фонд за
регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейската общност;
2.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи договор с
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, вписано в Агенция по
вписвания Търговски регистър с ЕИК 103002253, за възлагане на дейностите по т. 1.
3.Одобрява проект на договор съгласно приложение № 1.
4.Настоящото решение подлежи на предварително действие по смисъла на
чл.60, ал.1.
и/№94-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за даване на съгласие за издаване на запис
на заповед по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общинска
образователна инфраструктура – ОДК“, финансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 42
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
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1.Упълномощава д.т.н. инж. Жоро Иванов Илчев - кмет на община Провадия
да издаде от името на община Провадия запис на заповед в полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”,
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и характер, със срок на предявяване до четири месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №ВG16RFОР001-2.001-0025 „Подобряване на енергийната
ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК”, но не по-късно от
21.04.2020 година за сумата от 60 036,09 лева.
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
й/№95-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост, представляващ кухненски блок и прилежащи към него помещения,
находящи се в сградата на ОБУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Блъсково
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
На комисии бе казано, но държа и тук да го кажем. В уводната част, където в
скобите е разливочна има техническа грешка и след това да има - не, не се
осъществява.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„В кой параграф е, г-н Николов. В уводната част. Добре. Становища,
изказвания по докладната записка има ли?Няма.Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 43
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост №298 от 13.05.1999 година, вписан в
Агенция по вписвания при Районен съд - Провадия под №490, том III, вх.рег. №74,
н.д. №490 от 11.04.2002 година, находящ се в с.Блъсково, община Провадия, област
Варна, а именно кухненски блок и прилежащите към него две складови помещения,
санитарен възел, стая за персонала, три подготвителни помещения, две помещения
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за измиване и дезинфекция на съдове за хранене, с изключение на разливочна,
ползваща се за нуждите на училището, с обща площ 175 (сто седемдесет и пет)
кв.м., находящ се на първия етаж от триетажна сграда на ОБУ „Св. Св. Кирил и
Методий” - с. Блъсково, община Провадия, цялата със застроена площ 1 100 кв.м.,
намираща се в дворно място с площ 16 670 кв.м., съставляващо УПИ №I-362 в
квартал 28 по плана на с. Блъсково, община Провадия, при граници на помещението
- дворно място, столова, улица, дворно място, при граници за УПИ - улица, улица,
улица, парцел II, III и IV и улица и здравна служба, за приготвяне на храна за деца и
ученици.
2.Отдаването под наем на имота по т.1 от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален месечен наем,
определен, съгласно тарифата за отдаване под наем на общинския имот.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:19 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства в залата.
к/№98-Доклад от Христо Гичев-председател на временна комисия за
определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Районен съд Провадия,
създадена с решение №2-27/28.11.2019г., относно предложение за определяне от
ОбС Провадия на съдебни заседатели за Районен съд Провадия, мандат 2020-2023г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 44
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната
власт, Общински съвет Провадия:
1.Определя за Районен съд Провадия, мандат 2020-2023г., следните съдебни
заседатели:
1.1. Веселинка Иванова Ангелова
1.2. Катя Николова Колева
1.3. Надя Любомирова Михалева
1.4. Петър Росенов Русев
1.5. Радияна Ангелова Георгиева
1.6. Теодора Венелинова Вичева
1.7. Янка Стоянова Стефанова
2.Прекратява дейността на временната комисия, създадена с решение №2-27/
28.11.2019г. на ОбС Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства в залата.
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л/№103-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно приемане решение за предоставяне на имоти - полски пътища които не са
необходими за достъп до имотите, публична общинска собственост за ползване
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнение от страна на вносителя, то е описано в самата докладна,
знаете, че община Провадия предоставя полските пътища, които не са необходими
за ползване от арендаторите срещу наемна цена, която е допълнителен финансов
приход към общината. Трябваше ни малко време да определим, да изкараме от
Блъсково някои полски пътища, които явно са ни нужни. В момента смятаме, че
всичко, което се отдава под наем е това, от което няма нужда. За вбъдеще може и да
се промени с годините. Сега към момента това е ситуацията.
Становища, изказвания по докладната записка има ли?Няма.Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 45
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет Провадия реши:
1.Общински съвет предоставя имотите публична общинска собственост –
проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите,
както и напоителните канали, които не функционират, за ползване на заявителите
подали заявления до комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, описани в Приложение
към съответните Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 2019 - 2020 стопанска година.
2.Определя годишна наемна цена в лева за декар за ползване през стопанската
2019 - 2020г. на проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп
до имотите, както и напоителните канали, които не функционират, в размер на
средното рентно плащане за всяко землище определено от комисията по §2е от
ЗСПЗЗ, назначена от директора на ОД“Земеделие“- Варна.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение
м/№104-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно удължаване на сроковете за възстановяване на допълнителни парични
вноски в размер на 150 000 лв. и 40 000 лв. на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия”гр.Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнения от страна на вносителя, реално в докладната е доста добре
описано. МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” има два заема, на които падежът им е
31.12.2019г. Единият е в размер на 150 000 лв., а другият в размер на 40 000 лв. Има
и трети, който е с размер 150 000 лв. и е с падеж догодина. В настоящата докладна
записка в точка едно отлагаме връщането на тези средства до 28.12.2020г. В точка
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три задължаваме управителя на болницата да изготви план за връщане на
средствата до 31.01.2020г. Знаете, че болницата е общинска. Съжалявам, че в
момента управителят не е тук, за да даде някакви разяснения. Ако имате въпроси.
Няма въпроси.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-1
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 46
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Удължава срока на връщане на предоставената с решение №31-545 от
02.03.2018г. на ОбС Провадия допълнителна парична вноска в размер на 40 000 лв.,
изменено с решение №44-776 от 30.01.2019г. на ОбС Провадия на „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД, ЕИК000090033, със
седалище и адрес на управление гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, ул.”Желез
Йорданов” №1 до 28.02.2020г.
2.Удължава срока на връщане на предоставената с решение №45-779 от
11.02.2019г. на ОбС Провадия допълнителна парична вноска в размер на 150 000
лв., на „Многопрофилна болница за активно лечение
Царица Йоанна
Провадия”ЕООД, ЕИК000090033, със седалище и адрес на управление гр.Провадия,
общ.Провадия, обл.Варна, ул.”Желез Йорданов” №1 до 28.02.2020г.
3.Задължава управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение
Царица Йоанна Провадия”ЕООД, ЕИК000090033, да представи до 31.01.2020г. в
ОбС Провадия план за възстановяване на средствата, предоставени под формата на
допълнителна парична вноска, съгласно решение №31-545 от 02.03.2018г. и
решение №45-779 от 11.02.2019г. на ОбС Провадия.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
н/№106-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно кандидатстване с проект по Финансов механизъм на
европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 47
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,Общински съвет Провадия:
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1.Дава съгласие, Община Провадия да кандидатства с проектно предложение
по процедура „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по
Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
о/№110-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно избор на представител на община Провадия в Общото събрание
на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 48
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7 от Наредба №12 за реда за
учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на
община Провадия в търговските дружества, Общински съвет Провадия:
1.Определя д.т.н инж.Жоро Иванов Илчев-кмет на община Провадия за
представител на община Провадия в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, ЕИК 103002253.
2.Упълномощава представителя по т.1 да гласува при вземане на решения на
провежданите общи събрания на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация
- Варна” ООД, за мандат 2019-2023г. с оглед интересите на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на настоящото решение.
Седма точка -Питания на общински съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за питания. Заповядайте, г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Имам едно предложение и едно питане. Предложението ми е свързано с
актуализацията на бюджета, която на днешното заседание приехме. там, както си
спомняте дадохме 5 000 лв. бюджетен кредит за комисията за разглеждане на
еднократни помощи на граждани. Предлагам, наистина тази комисия да се събере
на двадесет и седми, заради един основен факт. В сега действащите критерии на
комисията, а и в новите така щеше да бъде, ако не бяха изтеглени, е записано, че се
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отпускат помощи при възникване на инцидент през календарната година. Ако на
тези хора, инцидентът им е през 2019г., през 2020г. Няма как да получат помощи.
Питането ми е . Ще изчакам кметът да се върне.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добре. Ще ви дадем отново възможност. Други питания по точка седем? Г-н
Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кметове, кметски наместници, представители на администрацията,
Ако беше тук кметът, щях да се обърна с: Уважаеми г-н Илчев,
В публичното пространство от доста време се говори за кмета на село
Бозвелийско. Ясно е, че има решение на Варненският административен съд, който
обяви изборите за недействителни. Не ни е ясна ситуацията по-нататък. Искаме
информация в тази връзка. Още нещо. Говори се, че има влязла в сила присъда
срещу кмета на село Бозвелийско. Въпросите ми са: Има ли такава? Ако има такава,
община Провадия информирана ли е официално за това? Ако е информирана
официално, какви действия е предприела по казуса? Надявам се, че информацията
ще бъде точна и обширна, защото е важно не само за общинските съветници, а и за
обществеността на Провадия. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други питания на общински съветници? Г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Питането ми е свързано с направата на маркировка по пътя за село Петров
дол. Наистина, нещо похвално, но с похвалите дотук. Питането ми е свързано с това
: Как е обявена обществената поръчка? Кой е избраният изпълнител? Как е платено?
Най-важното, защо маркировката е направена до началото на селото, а не до
границата с община Ветрино?”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други въпроси и питания на общински съветници? Г-н Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Аз има една молба. Не е въпрос. Молбата ми е към някои колеги, общински
съветници. Понеже има неписано правило т.н. сто дни. Нека, тези сто дни, понеже
са израз на толерантност към всяко ново управление, където самото ново
управление се ориентира в обстановката и са сформира екип. Нека, молбата ми е да
бъдат толерантни поне докато изтекат тези сто дни. Това ми е молбата. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов
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„Уважаеми г-н Адем,
Предложението, смятам, че не засяга само нашата група. Засяга само ОбС.
Така е, но гледахте към мен. Затова. Що се отнася до маркировката - тя е направена.
Лошо няма. питането ми беше - Защо не е направена до края на границата с община
Ветрино? Казах го. Лошо няма. Можеше да задам много въпроси, но наистина
толерантност трябва да има. Стоте дни ще бъдат изпълнени с толерантност.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илчев, заповядайте. Можете да дадете отговор писмено на следващата
сесия.”
Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Точно това искам да кажа. Ще ви дам отговора в писмен вид. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други питания на общински съветници? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Илчев,
Наистина, както г-н Адем каза, е редно вие и вашият екип да имате сто дни на
толерантност. Това, обаче не включва аварийни ситуации. Няма как да пропуснем
нещо, което засяга пряко, недай си Боже, живота и здравето на гражданите на
община Провадия. В случая днес беше, че се засегна джоба им без причина. Но от
наша страна вие имате тези сто дни. Това, което и аз зададох като въпроси са неща,
които витаят в публичното пространство и следва или, ако е извършено нещо, ние
да получим съответната информация и провадийската общественост. Защото, както
каза по bTV - Антон Хекимян, рядко Административен съд касира избори.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Смятам, че на следващото заседание може да се отговори. Г-н Николов,
заповядайте.”
Изказване на инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Аз ще си позволя да направя само една реплика. Мисля, че докладната за
такса смет я приключихме. Инж.Филев изразява своето мнение, че хората от
общината ще бъдат ощетени. Аз искам да заявя, че все още не знаем дали ще бъдат
ощетени или не. Ако има събрани средства повече от необходимите по плансметката, числя, че има винаги начин това, което е отгоре по някакъв начин да бъде
отнесено и употребено в аспект да се компенсира това нещо. Мнението на
общинска администрация е, че няма такъв вариант хората от общината да бъдат
ощетени. Това са две мнения. Нека да изчакаме бъдещето да покаже и тогава да
коментираме.
По отношение на другият въпрос, който се поставя многократно за кмета на
село Бозвелийско, аз смятам, че хората, които са заинтересовани от неговият статус
имат отговор. Но е прав, г-н Филев, на микрофон да се даде становището на
общинска администрация по този въпрос. Авансово това, което можем да кажем е,
че общинска администрация - управлението се съобразява и работи със законите на
България. Благодаря.”
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници? Няма. Преминаваме към следващата
точка от дневния ред.“
Осма точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ако няма изказвания на граждани, поради изчерпване на дневния ред
закривам третото заседание на ОбС Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри третото заседание на
ОбС Провадия в 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №89
решение №3-29
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №92-1
решение №3-30
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за

против

възд.се
V

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №92-2
решение №3-31
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V

против

възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №52
решение №3-35
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №71
решение №3-36
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

53

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №72
решение №3-37
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №75
решение №3-39
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №76
решение №3-40
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

56

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №93
решение №3-41
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №94
решение №3-42
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №95
решение №3-43
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №103
решение №3-45
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

60

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №104
решение №3-46
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

61

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №110
решение №3-48
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

62

