ПРОТОКОЛ №7
Днес, 31.03.2020 год. от 11.50 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Дарин Йорданов Йорданов
5.Владислав Младенов Паскалев
6.Димо Владимиров Димов
7.Елина Георгиева Димитрова
8.Иван Добрев Иванов
9.Коста Владимиров Владимиров
10.Красимир Валентинов Бакалов
11.Мехмед Илмазов Мехмедов
12.Милена Иванова Драгнева
13.Мустафа Али Ибрям
14.Стефка Стоянова Пейчева
15.Силвия Миткова Боева – Радева
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Филчо Кръстев Филев
18.Христо Драгомиров Гичев
19.Хюлия Ахмедова Мустафова
20.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа общински съветници,
Преди да открия днешното заседание на общинския съвет искам да ви споделя
и аз тъжната вест г-н Красен Кирчев, общински съветник в ОбС Провадия, човек принципен, съвестен, отговорен, честен през целия си земен път, почина в събота.
Благодаря ви, че му отдадохте почит с минута мълчание. Винаги ще го помним и ще
ни липсва.
Моля за проверка на кворума. Кворумът е двадесет общински съветници.
Откривам седмото заседание на ОбС Провадия, което е извънредно и свикано с
покана №7 от 27.03.2020г.
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на
COVID-19 у нас, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание
извънредно положение и Заповед №РД-01-154 от 26.03.2020г. на министъра на
здравеопазването, г-н Кирил Ананиев, с която се удължава срока на всички въведени
противоепидемични мерки на територията на Република България до 12.04.2020г.,
направиха решението за свикване на настоящата сесия изключително трудно.
Ситуацията, която преживяваме в момента е неочаквана и безпрецедентна в близката
история. В такова време, председателя на общински съвет трябва освен всичко да
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действа и с мисъл за живота и здравето на общинските съветници и техните
семейства, особено след като Столичен общински съвет преустанови сесиите си,
поради установен с COVID-19 колега.
С писмо с изходящ № 08-00.212 от 25.03.2020г. министъра на здравеопазването,
г-н Кирил Ананиев съветва да се намалят доколкото е възможно заседанията на
колективни органи, в това число и общинските съвети. При спешност и
невъзможност за отлагане на съответните заседания да се създаде организация
същите да се проведат дистанционно чрез конферентни аудио или видео връзки.
Съгласно чл.27, ал.2 и ал.3 Закона за местното самоуправление и местната
администрация заседанията на общинския съвет са законни ако присъстват повече от
половината от общия брой на съветниците и решенията се вземат с явно гласуване,
като не се предвижда възможност за неприсъствено провеждане на сесия на
общински съвет. Пред нас остава единствената възможност да проведем извънредна
сесия, при спазване на предписанията на здравните органи, относно начина на
разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция,
ползване на защитни средства и режим на дезинфекция. В тази връзка на всички
общински съветници са осигурени предпазни маски и ръкавици. Моля спазвайте
дистанция и бъдете максимално стегнати в работата си.
Настоящото заседание на общински съвет не може и не бива да бъде отлагано по
няколко причини:
Първата е докладна записка с вх.№299, относно кандидатстване с проект по
Процедура за подбор на проектни предложения към МИГ Възход - Ветрино, Вълчи
дол, Провадия, Мярка 7.5 - Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура. Към момента срокът за кандидатстване е 5
април 2020г.
С оглед на усложнената финансово-икономическа обстановка, поради
наложените съществени ограничения, както на гражданите, така и на бизнеса,
особено тази част от него, която е лишена от ползването на обектите, за които
същевременно следва да заплаща и съответния наем в полза на общинския бюджет,
считам за важно възможно по-скоро да разгледаме и докладна записка с вх. №317
относно освобождаване на физическите и юридическите лица от заплащане на такси
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и
терени с друго предназначение и докладна записка с вх. №321, относно приемане на
решение за облекчаване на тежестта от ограничителните мерки, предприети от
държавата във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната,
свързана е разпространението на COVID-19.
Надявам се, че всички са съгласни, че е важно да вземем своевременно решение
по докладна записка с вх.№318, относно отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди“ и не на последно място, да разгледаме докладни с вх.№319 и
вх.№320 за кандидатстване с проекти по процедура за подбор на проектни
предложения „Енергийна ефективност в периферните райони -3“ по оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020г за сградата на Районно управление полиция
гр. Провадия и две жилищни сгради, със срок за кандидатстване 21.04.2020г.
За всички е ясно, че ситуацията е извънредна и може допълнително да се
усложни през месец април и новите обстоятелства да не ни позволят да проведем
априлска сесия. Тревожно е, че специалистите предвиждат пика на епидемията през
месец май. Затова ви предлагам да действаме проактивно и превантивно и да се
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опитаме да отхвърлим максимално много работа, докато имаме тази възможност.
Организирал съм тази извънредна сесия в максимално щадящ общинските съветници
и бюджета на община Провадия вариант – всички постоянни комисии заседават
съвместно в едно единствено заседание и общински съветници, членове в две или
повече постоянни комисии ще получат възнаграждение за провеждане на едно
заседание. Рано или късно нещата ще се върнат към нормалното си състояние и ние
не можем да си позволим фатално да забавим общинските дела. Въпреки трудностите
трябва с грижата на добър стопани да се опитаме да вършим работата, за която сме
избрани. Нека забравим политическите си различия и да работим заедно. Благодаря
за вниманието.
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.Кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти предложения по
процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.290 МИГ ВъзходВетрино, Вълчи дол, Провадия – мярка 7.5.Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. /вх.№299
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2019г. / вх.№298
3.Отчет за изпълнението на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2019г. /вх.№302
4.Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия за 2020г. /вх.№307
5.Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община
Провадия 2015-2020г. за 2019г. /вх.№304
6.Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община
Провадия за 2019г. /вх.№303
7.Докладни записки с № 300, 301, 305, 306, 317, 318, 319, 320.
8.Изказвания и питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Внимателно изслушах казаното от председателя на общинския съвет. Съгласен
съм с всичко без датата и ще обясня защо, преди да направя предложението.
Мотивите за извънредната сесия са, че има докладни записки, които не търпят
отлагане. Като изключим точка едно и докладните записки №317, 318, 319, 320 и 321
от точка седем, всички търпят отлагане, защото те са планирани в заседанието за
месец март и съгласно Закона за извънредното положение могат да бъдат отложени
със срока на извънредното положение, което ще е не по-малко от месец.
Включително законодателят и съответният Управляващ орган по Оперативна
програма „Региони в растеж“ е удължил срока за кандидатстване до 21 април.
Кандидатстването по програмата и плана за развитие на селските райони, докладната
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записка по точка едно, сме в края на срока за кандидатстване. Мярката е обявена в
средата на месец септември. Първият срок за кандидатстване е бил началото на месец
януари, пети или шести, и последния срок е пети април. Ако заседанието беше на
втори април, а комисиите бяха на първи април, започвайки от 9.00 часа до 18.00 часа
щеше да има достатъчно време да се обсъдят всички материали подробно и детайлно.
Само преди 20 минути на заседанието на комисиите, което беше обединено се видя,
аз го засякох, 70% от времето отиде за изчитане на имената на хората от комисиите.
Деветдесет гласувания бяха предвидени за час и половина. Обсъждане и гласуване една минута, което води до формализъм. Ако заседанието беше свикано на втори
април, а комисиите на първи април, работата щеше да бъде свършена качествено, но
най-важното, щяхме да спестим на нашите съграждани минимум 14 000 лв.
Днешното заседание струва толкова по най-минимални показатели. Двадесет
присъстващи, от които осемнадесет общински съветници, един заместникпредседател, един председател. По една комисия, едно заседание, при 1100 лв. средна
заплата в общината плюс осигуровките, прави минимум 14 000 лв. Не можеше ли
тези средства да бъдат пренасочени за маски, дезинфектанти, каквато и да е помощ за
нашите социални заведения, за болницата? Пак стигаме до възнагражденията. Станах
да се изкажа точно заради дългите мотиви на председателя. Заседанието спокойно
можеше да е планово. И още нещо искам да кажа. Общинският съвет може да се
събере не само в тази зала, макар че и в тази зала без да присъстват, както виждам, че
голяма част от администрацията отсъства, е функционална и може да се ползва. Но с
всичките, включително и кметовете на населени места, общинският съвет може да се
събере в зрителната зала на читалището. Други общини го правят. Ще спрем да
работим ли? Нуждите го налагат, както и Националният щаб е казал - спешните
решения се взимат. Когато няма възможност за дистанционно, прави се събиране в
подходящи помещения. Ние го имаме.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Какво ви е идеята да отидем в читалището, не разбрах, за април 2020г.?
Изказване на Филчо Филев
„Ако се наложи да присъстват целият общински съвет, всички кметове и
кметски наместници, и представителите на администрацията. Така че това не е
оправдание за отлагане на сесията.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Сесия има.“
Изказване на Филчо Филев
„За редовната сесия. И предложението ми в този аспект е в дневния ред да
останат само точка едно и от точка седем докладните записки – 317, 318, 319, 320 и
321, защото по някаква причина, причините по-късно ще ги изясним, те имат спешен
характер. А реално спешен характер имат само двете докладни, които касаят мерките
за подпомагане на местния бизнес. Всичко друго може да стане по-късно. А и тези,
които касаят програмите, можеха да станат утре и вдругиден, и да спестим на нашите
съграждани 14 000лв. Ще станем ли по-богати като вземем по 400 лв. в момента
съветниците? А пък председателя и заместник-председателя - единият 998 лв.,
другият 2 800, грубо. Предложението ми, пак го повтарям, да остане точка седем и
докладни записки №317, 318, 319, 320, 321. Тези, които подробно бяха обсъдени в
заседанието на комисиите. Другите бяха бланкетно само прочетени и гласувани. Този
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формализъм обижда не само общинският съвет той е подигравката за нашите
съграждани. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, заповядайте. Само преди да вземете отношение да мога да
отговоря на г-н Филев. Само секунда. Извинявайте. Винаги оставям другите да
говорят преди мен и забравям каква искам да кажа. Както казах, по първата докладна
в момента срокът за кандидатстване е пети април 2020г. Много добре се
аргументирах, че април месец не знаем каква ще бъде ситуацията – може да има
болни общински съветници, може да не ни разрешат да правил изобщо сесии на
общинския съвет. Не знам защо вие си мислите, че това заседание в момента струва
някакви средства. Април месец ще струва по-малко ли? Просто ще сме загубили едно
време. Няма какво да ми обяснявате. Заседанието струва винаги едно и също. В
момента ви казах, че е направено по възможно най-щадящия начин. Всички взимат
средства за една комисия. Всички се събират максимално кратко. Идеята беше да е
кратко заседанието, която вие не разбрахте и в момента продължаваме до следобед.
Утре отговорността, ако някой се разболее ще я нося аз. Така че, благодаря ви.
Заповядайте, г-жо Мустафова.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми председател,
Уважаеми колеги,
Аз съм малко обидена от изказването на г-н Филев. Ще обясня защо е така.
Защо съм убедена, аз днес съм дошла тук да работя, а не да вземам някакви пари. До
тук, до днешна дата съм подпомогнала много хора с маски, включително и парите,
които ще получа, не искам да е клише, също ще ги дам. Затова никой да не излиза и
да казва, че сме само за едни пари, защото, който има добро сърце и мисли за
населението, ще си дари заплатата на болницата или там, където е необходимо.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, думата ли искате? Заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Понеже беше споменато моето име.
Уважаеми дами и господа,
Първо, да обясня на председателя, когато имаме извънредна сесия и редовна
сесия в един месец, законодателят е предвидил ограничение от 70%. И ако вземем за
база 1100 лв., средна заплата за общината, след увеличението, а тя сигурно е поголяма, и заседанието беше проведено на комисиите утре, а на общинският съвет в
другиден, икономията щеше да е 14 000 лв. Защото щеше да бъде отрязана при
редовна сесия. Редовна сесия, ако смятате, че не трябва да има оттук нататък, това е
друга ситуация, но аз ще ви кажа, че ако бюджетът на държавата се актуализира
общинския съвет и съответните общини и общински съвети също трябва да
актуализират бюджетите. Така че следейки хода на работата на правителството се
очаква актуализации и на държавния бюджет, и на всички общински бюджети.
Сесията в април месец няма да може да се прескочи, така че да не бъдат похарчени
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излишните пари. Това ми беше мисълта и надявам се тези, които ще прочетат
протокола ще го разберат. Аз повече в спор няма да влизам.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви, заповядайте, г-н Ибрям.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
От всичко казано дотук разбрах, че без извънредна сесия няма да можем да
минем. Дали днес, дали утре или в другиден. Така ли е? Т.е., днес, ако нямахме
заседание т. е. извънредна сесия, след два или три дни, или след един ден ние пак
щяхме да имаме извънредна сесия и накрая на месеца щяхме да имаме редовна сесия.
Разходите едни и същи ли са? Даже са повече, ако направим отделно комисии, не
общи, както вие предложихте, в единия ден комисиите поотделно, отделно сесия извънредна. Как нали казахте - утре комисии, вдруги ден - сесия, накрая на месеца
пак сесия. Аз мога да броя на месец две сесии - една извънредна, една редовна. Днес е
извънредната и на края на следващия месец е редовната. Аз не виждам излишни
разходи.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Искам да обясня отново на заместник-председателя. В месец април да
проведем не една, не две, а четири сесии, всяка седмица да правим сесии, всяка сесия
да е с по четири комисии, общинските съветници ще вземат 70% от средната брутна.
Край. Това казва законодателят. Тъй че ситуацията, в която имаме извънредна сесия в
април месец, ако - ще има по 352 лв. отрязани от всеки съветник в ситуацията, ако
има две сесии. За днешната сесия ние ще получим по 396 лв. без осигуровките. Тях
общината ги начислява допълнително. Така че има един таван от 70%, който не може
да се прескочи, ако ще сто и една сесии да има. Затова идеята ми беше, че
председателят е трябвало да свика заседанието утре и при една редовна сесия,
налична през месец април, тези 14 000 лв. се.“
Общинският съветник Мустафа Ибрям коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Само да вметна. Извинявайте. Г-н Филев, вие сам направихте сметката триста деветдесет и няколко лева. Таванът е 70% от 1100 лв. Това са 800 лв. Ако
бяхме направили двете сесии в един месец, нямаше ли да можем да стигнем до
тавана. Пак щяхме.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Нямаше да го надхвърлим, защото виждате, че сесията е направена. Една сесия
и една комисия. И другата може да е такава. Така че сега тук да влизаме в някакъв
популизъм - кое можело и кое неможело. Казахме, ситуацията е извънредна. Не знам
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дали да ви обещавам да очаквате редовна сесия. Нищо не се знае, какво ще стане
другия месец.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Обмислил съм ги. Добре, след една седмица излиза един общински съветник с
положителен резултат за коронавирус, COVID -19. Ще правим ли сесия?“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата, че всички
общински съветници ще бъдат в карантина.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Точно така. Тя ситуацията може да се промени утре.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз съм го казал. Действаме превантивно и проактивно, предварително. Не
чакаме да се случат нещата. Не знам повече какво мога да кажа. Благодаря. Г-н
Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“ от
място в залата.
„От името на вносителя предлагам в дневния ред да се включи докладна
записка с вх.№321.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други предложения? Г-н Филев, само уточнявам докладните
записки, които предложихте вх.№299, 317, 318, 319, 320, 321. Това ли бяха? Да.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Филев в дневният ред да останат
докладни записки с вх.№299, 317, 318, 319, 320, 321.
Който е „за“, моля да гласува.
Кворум:19 Общинският съветник Иван Иванов не присъства в залата.
Гласуване: „за”- 6, „против” - 10, „възд.се”- 3 Предложението не се приема.
Кворум:20 Общинският съветник Иван Иванов присъства в залата.
Ако няма други предложения по дневния ред подлагам на гласуване
предложението в дневния ред да влезе докладна записка с вх.№321.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за”- 20, „против” - 0, „възд.се”- 0 Предложението се приема.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти предложения по
процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.290 МИГ ВъзходВетрино, Вълчи дол, Провадия – мярка 7.5.Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. /вх.299
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2019г. /вх.№298
3.Отчет за изпълнението на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2019г. /вх.№302
4.Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия за 2020г. /вх.№307
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5.Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община
Провадия 2015-2020г. за 2019г. /вх.№304
6.Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община
Провадия за 2019г. /вх.№303
7.Докладни записки с №300, 301, 305, 306, 317, 318, 319, 320, 321.
8.Изказвания и питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с 13
гласа „за”, 0 -„против” и 7 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Кандидатстване с проект по процедура за подбор на проектни
предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP00119.290 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5. Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
а/№299-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по процедура за подбор на проектни предложения
по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.290 МИГ
Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5. Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Янков, заповядайте на
микрофона.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Както стана въпрос на комисията, правя предложение за промяна в решението
на точка едно и тя добива следният текст: Дава съгласие Община Провадия да
кандидатства по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP00119.290 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5. Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура с
проектно предложение „Валоризиране на местното природно и културно наследство
в община Провадия за създаване на зони за отдих и туристически атракции в част от
парк Минерални бани, кв.2, парцел III по плана на гр.Провадия. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Ще може ли да ми дадете листа? Благодаря. Становища,
изказвания, питания по докладната записка има ли? Заповядайте, г-жо Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема общинска администрация,
Два въпроса имам. Първо, искам да ви поздравя, че сте решили в Минералните
бани да изградите нещо, което лично за мен ще бъде много позитивно, креативно и
интересно. Първият ми въпрос е, тъй като разбрах, че срокът е до пети април и все
таки си мисля, че трябва да има някаква яснота - Какво точно означава исторически?
Само секунда, историческо наследство, популяризиране на местното културно и
историческо наследство. Някой би трябвало да знае, какво точно означава това
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предвид фактът, че пети април е точно след една седмица. Атракциони ли ще се
правят? Възстановки на културни обекти ли ще се правят? Просто ми е любопитно
като общински съветник. Вторият ми въпрос е, тъй като пише облагородяване и
създаване на зони за отдих и туристически атракции в част от парк Минерални бани
квартал две, парцел три и т. н., всъщност, целият парк ли ще се облагороди? Една
част ли? Защото след това пише - проектната идея предвижда в пространството до
бившите Минерални бани, каквото и да означава това - пространството до бившите
Минерални бани. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„По проекта ще се създаде инфраструктура, която ще даде възможност да се
представя културното, историческото и природното наследство на община Провадия.
Няма да се представя атракция т.е. ние кандидатстваме с проект, където да има
подходяща инфраструктура, подходящо място, където могат да се пресъздават или
показват, каквото и да е богатство на община Провадия. Колкото до това, какво значи
до бивши Минерални бани? Става въпрос за частта, която е общинска собственост и
на нея територия.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Точно така тридесет и два декара са.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Не целите тридесет и два декара. Една част от всичките тези тридесет и два
декара като останалата част ще бъде зелена част, зелена площ - такава каквато е в
момента, но облагородена в смисъл, разбирайте не изграждане пак на
инфраструктура, а подновяване на растителност, поддържане на съществуваща.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Има се предвид, че паркът е до бившите Минерални бани, която вече е частна
собственост. Това значи.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„За мен всичкото е Минерални бани.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Добре. Какъв е проблемът? Къпалнята, която е част от бившите Минерални
бани, от парк Минерални бани.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Теренът, който е грозен? Общината не може да го с събори.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Хубава идея с почти никаква реализация до момента. Пак ще повторя за
нашите съграждани, мярката е открита началото, средата на месец септември 2019
година. Първият срок за кандидатстване е бил началото на януари 2020 година и
последният срок е пети април. На комисии попитах има ли технически или
инвестиционен проект. Каза ми се, че няма, защото няма нужда тъй като щяло да
мине като текущ ремонт и архитектът щял да издаде необходимото становище, че
няма нужда от инвестиционен проект. Всички забелязахте, че на комисии излизах за
около 15-20 минути. Говорих с архитекта на общината. Първо, той е получил
архитектурното заснемане днес. Той така ми каза и го отвори пред мене. Не беше, то
се вижда кога се отваряно едно писмо и кога не. Наистина, заснето е около 40% по
моите, така, визуални наблюдения от парк Минерални бани. Нанесени са алеите. Има,
пише тук-там осветление, но липсват кабелните линии, трасетата, липсват
водопроводите. Има тук-там и беседки нанесени. Това, което видях. За да се изгради
нов водопровод за чешми, защото е нормално в парка да има чешми и да се изгради
ново осветление е необходим инвестиционен проект. Даже и за основен ремонт да е.
Няма количествено-стойностна сметка. Питах архитекта - Виждал ли е количественостойностната сметка? Как е направена? На какво основание? Да видим - колко алеи,
колко беседки, колко кабел, какъв вид кабел, какви осветители, мощност, какви
тръби, къде ще бъдат чешмите? Всичко това, което бил облагородило и би направен
функционален проекта. Дано да мине като текущ ремонт, но при липсата на кабели
под земята, при липсата на водопроводи ще трябва много голяма смелост от страна
на администрацията и на архитекта да го пуснат като текущ ремонт. И в този аспект
пак се връщаме на преди малко. На този етап имаме само архитектурно заснемане,
нямаме и количествено-стойностна сметка. Поне, архитектът не я беше виждал. Ако
има, инженер Ганев е тук, ще я представи да видим точно какво включва това
проектно предложение. Искам да завърша с това - Хубаво е, че ще се кандидатства
без значение за какво. 150 000 лв. от тези 450 000 лв. са за община Провадия, по
принципно негласно споразумение. Трябва да видим, какво включват тези 150 000
лв., докъде ще стигнат и какво, какъв текущ ремонт ще бъде извършен, на кое.
Защото при липсващо улично осветление, парково осветление, което в краищата ще е
и улично, трябва проект. При липсата на местата, където са да бъдат чешмите, ще
трябва проект за водоснабдяване. Алеите и парковата мебел могат да минат само с
конструктивно заключение как ще бъдат закрепени за земята или за основата, ако е
асфалтова или бетонна и да е безопасно за ползвателите. Сериозен упрек имам към
администрацията. Жалко, че кметът отсъства. Пет месеца са това-ноември, декември,
януари, февруари, март. Трябваше до сега да ги има тези разходи. Идейна фаза да има
с разположението. Кои алеи ще се ремонтират, колко и какви беседки, къде ще бъдат
елементите на парковото осветление, къде ще бъдат чешмите. На базата на това да се
направи някаква количествена сметка. А ако може да мине без инвестиционен проект,
ще се радвам. Благодаря.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други изказвания по докладната записка? Г-н Атанасов,
заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Моят въпрос е свързан със следното: За да се кандидатства по мярката към
МИГ трябва да има проведени пазарни консултации, съгласно закон за обществените
поръчки. До днешна дата на сайта на община Провадия няма качено нищо. Смятате
ли, че за четири дни ще може да се проведат тези поръчки при условие, че
изискването, ако не се лъжа, е минимум десет дни. Нали така беше? Да стоят на
сайта. Без тези консултации не може да се кандидатства.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Това, което мога да уверя общинските съветници и нашите съграждани, че е
проект община Провадия ще депозира в съответния срок.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Други изказвания, питания, становища по докладната
записка? “
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз не мога да ви отговоря. Г-н Янков отговори. Такъв е отговорът явно.
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Питате председателя. Г-н Янков, заповядайте. Моля да искаме думата с
вдигане на ръка само. Заповядайте, просто лека забележка.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Да, няма пазарни консултации проведени. Ще се подготвят и ще бъдат качени
на сайта на общината, затова ви казах, че в съответните срокове общината ще
депозира проекта.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Г-н председател,
Инж.Янков,
Съгласно Закона за обществените поръчки, Ралица Тодорова е тук, трябва десет
дни да са качени на сайта на общината. Нали така? При положение, ако не се удължи
срока. След пети април общината няма как да кандидатства без тези консултации.
Дано да удължат срока МИГ. Другият вариант, е да останат средства, които не са
изразходвани към пети април и пак МИГ да удължи срока с един месец. Тогава ще се
включим. Всеки ще се радва да се включим в този проект, но на този етап към пети,
ние няма как да може да сме готови.“
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Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Ибрям не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Точно в тази връзка, снощи около 9 часа, разговарях с изпълнителният
директор на МИГ. С въпрос: Има ли шанс да бъде удължен срока, виждайки
неподготвеността на община Провадия? Изпълнителният директор ми каза, че е
имало такова предложение от името на община Провадия, но другите двама кмета не
са се съгласили и срокът на този етап няма да бъде удължен и остава пети април нула
часа или 24.00 часа. Кандидатстването става по електронната система ИСУН.
Надявам се, община Провадия да внесе проектно предложение. Дали ще е
окомплектовано с всички реквизити, очевидно не, както стана ясно от отговора на
инженер Янков, че няма пазарни проучвания на този етап, те ще са, консултации,
които ще бъдат качени, но не в указания срок. Сигурно управляващи орган ще даде
десетдневка. Трябва да бъде убеден управляващият орган, че и технически
инвестиционен проект не е необходим за частта ЕЛ. и ВиК и съответно не е
необходимо разрешение за строеж. Дано всичко да е успешно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви, г-н Филев. Както казах, към момента срокът е пети април, така
че ние трябва да вземем решение по докладната. Какво ще се случи оттук нататък?
Адвокат Тодорова, заповядайте.“
адв.Ралица Тодорова- правен консултант на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н председател.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Филев,
Аз също разговарях с изпълнителния директор на МИГ. Познаваме с вас още
от предходния мандат. Знаете, че аз съм оценител към Местната група. Действително,
има водени разговори вече за удължаване към днешна дата на срока за
кандидатстване, тъй като не само община Провадия има проблем с документите.
Другите две общини, или поне за едната знам, община Ветрино, също има документи,
които към момента не са набавени за кандидатстване, така че най-вероятно в петък, а
може и още днес да има решение на управителния съвет, с което срокът ще бъде
удължен. Въпреки всичко, считам, че вие трябва да вземете днес това решение, тъй
като няма смисъл в последствие да се свиква отново извънредна сесия, ако вие не го
приемете днес. Благодаря ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, адвокат Тодорова. Други становища, изказвания, мнения по
докладната записка? Ако 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 №7 – 107
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На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по Процедура за подбор на
проектни предложения BG06RDNP001-19.290 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол,
Провадия - Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура с проектно предложение „Валоризиране на местното
природно и културно наследство в община Провадия за създаване на зони за отдих и
туристически атракции в част от парк Минерални бани, кв.2, парцел III по плана на
гр.Провадия“.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020г., а
именно:
Стратегическа цел 1: Създаване на благоприятна среда за постигане на устойчив
икономически растеж и стабилност
Приоритет 1.3. Създаване на условия за повишаване интереса към община Провадия
като предпочитана туристическа дестинация
Мярка 1.3.2. Подобряване на туристическата инфраструктура;
Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на
природните ресурси - предпоставка за икономически и социален напредък.
Приоритет 3.1. Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда
Мярка 3.1.9. Естетизиране на общественото пространство и оптимизиране на средата
за отдих - увеличаване, опазване, подобряване и изграждане на липсващи елементите
на уличната мрежа и градското обзавеждане;
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Втора точка – Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2019г.
а/№298-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания по докладната
записка има ли? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Това, което искам да кажа е за материалите от точка две до точка шест
включително. Ще се въздържа от гласуване понеже на комисиите, на които 70% от
времето беше загубено да си четем имената кой в коя комисия е, не бяха обсъдени
материалите детайлно и задълбочено. Така че това е личното ми решение. За мен
формалният подход е недопустим в общински съвет. Подхилкването и обръщането на
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заседанията на комисиите в цирк също са недопустими в нашите заседания. Всяко
едно мнение без значение от кой общински съветник е изказано, неговият
образователен ценз, професионален опит, компетентност и житейски път е ценно и е
нормално да се чуе. А тези докладни записки, в тези точки, бяха просто изчетени и
гласувани на юруш, както се казва. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Смятам, че не сте прав. Два часа и половина гласуване
не са точно юруш. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Не, че виждам кой ще ми отговори на въпроса, но все пак ще си го задам. Той е
и към докладната и не точно към докладната, но така или иначе е свързана. Да,
гледаме 2019, но живеем в 2020. Извънредната ситуация, вярно, че ще приключи и се
моля колкото се може по-скоро да се случи това. Туризъм също, вярвам, че ще има.
Какъв ми е въпросът? Гледам тук в новия вестник „Провадия плюс“, последното
изречение по отношение на общинската администрация, която е новата структура
към общинската администрация, която приехме. Силно да говоря? Извинявам се.
Майка на две деца. Какво искате при това дистанционно обучение от две седмици?
Така, въпросът ми е в новата структура тепърва, доколкото разбирам, тепърва ще
стане ясно дали туризмът в общината ще се впише в общински дейности. Въпросът
ми е - Къде ще се впише туризмът в община Провадия, спрямо новата структура?
Защото, пак казвам, абсолютно съм убедена, че туризъм ще има. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Други въпроси? За момент си помислих, че ще ни
занимавате как ще гласувате, като г-н Филев. Ще ви помоля лични изказвания в точка
осем, когато имате някакви чувства, как се чувствате, как ще гласувате в точка осем.
Не знам дали е възможно да гласувате анблок по шест докладни записки, както в
момента. Казвам ви, общинският съветник гласува с вдигане на ръка - „за“, „против“,
„възд.се“. Няма как на шест докладни записки да се каже как ще се гласува
предварително. Благодаря ви. Други изказвания по докладната записка? Няма.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„На кой въпрос? Заповядайте, г-н Янков.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„В Дирекция „Хуманитарни дейности“.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Беше важно да се уточни. Други въпроси? Няма. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 108
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Провадия:
Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план
за развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2019г., съгласно Приложение №1.
Приложение: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на община Провадия 2014 - 2020г. през 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, нали знаете, че тук отчитаме вашият мандат 2019г.?“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Вие в момента гласувате „въздържал се“ на отчета на това, каква работа вие
сте свършили.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Отделихме достатъчно внимание два часа и половина. Вие си гласувате за
вашата работа в момента.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не може.“
Изказване на Филчо Филев
„По правилник.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Няма по правилник такова нещо.“
Изказване на Филчо Филев
„Вижте, уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Няма маловажен въпрос в заседанията на общинския съвет и на комисиите му.
Обсъждането на 2019г. не значи, че трябва да е формално. Трябва, ако има грешки да
се констатират. Ако има добро, да се насърчи и продължи, да има приемственост. Два
часа и половина. Аз това казах в самото начало на комисиите, че деветдесет минути
са отделени само за гласуване. Обсъдиха се от петнадесет материала само шест за два
часа и половина. Другите девет не се обсъдиха. Просто се гласуваха. Даже не се
изчетоха за какво се гласуват. Номера на докладната и имената на съветниците. Сега
ще видя работата на общинския съвет, но моето мнение е такова.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имахте възможност по всички докладни да направите коментари както на
комисии така и на сесията, че не сте използвали тази възможност е ваш избор.
Преминаваме към трета точка от дневния ред.“
Кворум:18 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата.
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Трета точка – Отчет за изпълнението на годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2019г.
а/№302-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Провадия за 2019г. като част от
общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Провадия за периода 2019-2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Не. Становища, изказвания,
питания по докладната записка има ли? Сега е моментът. Не. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 109
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.197, ал.3 от ЗПУО,
Общински съвет Провадия приема Отчет за изпълнение на Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Провадия за 2019г., съгласно Приложение №1.
Четвърта точка – Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Провадия за 2020г.
а/№307-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия за 2020г.
Кворум:17 Общинският съветник Иван Иванов не присъства в залата.
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Ибрям присъства в залата.
Кворум:17 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Янков? Не. Становища,
изказвания по докладната записка има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение: На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински
съвет Провадия приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Провадия за 2020г.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение по докладната
записка.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанас Атанасов, как гласувахте вие? Не сте гласували. Как гласувате?
Как гласувате - „за“, „против“, „възд.се“?
Общинският съветник Атанас Атанасов от място в залата отговаря на въпроса
на председателя на ОбС, че се въздържа от гласуване.
Общинските съветници коментират от място в залата.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Господа, Вие някой път се разсейвате. На предната докладна г-н Филев каза,
че се е замислил нещо. Вие може да сте се замислил, затова ви питам как гласувахте?
Моля, ви помагайте на колегите, които броят. Сами казвате да не се гевезим в залата,
да не правим… Не знам. Това бяха ваши думи. Какво правите в момента?”
Общинският съветник Филчо Филев казва от място в залата – „Подхождаме
сериозно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Подходете сериозно и си вдигайте ръцете, и гласувайте, затова днес ще
вземете, както ги сметнахте - триста и няколко лева.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Само за пари се говори.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата и иска думата.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Вдигането на ръце не е основанието за вземане на парите. Основанието е
компетентността, подготовката, обсъждането и вземането на целесъобразно и
законосъобразно решение в интерес на общността и на жителите на община
Провадия. Съжалявам, г-н председател, но вдигането на ръка не е основание за
вземането на парите, а свършената работа е.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Съгласен съм.”
Изказване на Филчо Филев
„Вдигането на ръка не е основание за вземането на пари.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Съгласен съм, но е хубаво като сме в залата и имаме функция - да гласуваме.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Направете така, че да се уважаваме.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Тук сме да работим в полза на обществото. Не да си говорим лични работи.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
15 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 110
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия за 2020г.
Кворум:19 Общинските съветници Милена Драгнева и Иван Иванов присъстват
в залата.
Кворум:16 Общинските съветници Христо Гичев, Хюлия Мустафова, Атанас
Атанасов не присъстват в залата.
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Пета точка – Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на
община Провадия 2015-2020г. за 2019г.
а/№304-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община
Провадия 2015-2020г. за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания, питания
по докладната записка има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следният
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
13 гласа „за”, 0 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 111
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от
Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Провадия приема Отчет за
изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за
2019г., съгласно Приложение №1.
Кворум:15 Общинският съветник Филчо Филев не присъства в залата.
Шеста точка – Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците
на община Провадия за 2019г.
а/№303-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община
Провадия за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания, питания по
докладната записка? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с
13 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 112
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет Провадия приема Отчет за изпълнение на
Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2019г., съгласно
Приложение №1.
Кворум:19 Общинските съветници Филчо Филев, Хюлия Мустафова, Христо
Гичев, Атанас Атанасов присъстват в залата.
Седма точка – Докладни записки
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а/№300-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на 116
кв.м. идеални части и утвърждаване на продажна цена на общински недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ придаваема част към урегулиран
поземлен имот /парцел/ IV-61 /четири – шестдесет и едно/, в кв.35 /тридесет и пет/ по
регулационния план на с.Венчан, съгласно АОС №1927/ 19.02.2020г.
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. Искам да ви обърна внимание, че в проекта за решение има лични данни,
които няма да ги чета.“
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 №7 – 113
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия;
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Й. И. П., ЕГН …., с
постоянен адрес …. и С. И. П., ЕГН …., с постоянен адрес ….. съсобственици на
дворно място, съгласно нотариален акт, вписан в служба по вписванията при Районен
съд - Провадия под №28, том XII, дело №2231 от 2011г., с площ от 1420 кв.м. /хиляда
четиристотин и двадесет квадратни метра/, включено в урегулиран поземлен имот №
IV- 61 /четири - шестдесет и едно / в кв.35 /тридесет и пет/ по регулационния план на
с.Венчан по отношение на недвижим имот, находящ се в с.Венчан, общ.Провадия,
обл.Варна, съставляващ придаваема част към урегулиран поземлен имот УПИ IV- 61
/четири - шестдесет и едно/, в кв.35 /тридесет и пет/ по регулационния план на
с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варна при граници на имота: улица, УПИ VI - 54, УПИ
X - 54, УПИ Ш-57, УПИ XIII - 55 като продава на Й. И. П., ЕГН …., с постоянен
адрес ….. и С. И. П., ЕГН …, с постоянен адрес …., собствените си 116 кв.м. /сто и
шестнадесет квадратни метра/ придаваема част към имота, съгласно Акт за общинска
собственост №1927/ 19.02.2020г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания
при Районен съд Провадия под №43, том II, дело №241, входящ регистър №570,
двойно входящ регистър №570/20.02.2020г.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 346 лв.
/триста четиридесет и шест лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за
продажба на частта на община Провадия, подробно описана в т.1 на решението с Й.
И. П., ЕГН …., с постоянен адрес …… и С. И. П., ЕГН …., с постоянен адрес …….
б/№301-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на 53
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кв.м. идеални части и утвърждаване на продажна цена на общински недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ придаваема част към урегулиран
поземлен имот /парцел/ III-57 /три – петдесет и седем /, в кв.35 /тридесет и пет/ по
регулационния план на с.Венчан, съгласно АОС №1928/ 19.02.2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания по
докладната записка има ли? Заповядайте, г-жо Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Обръщам се към юристите по закона за защита на личните данни виждам тука
пълно ЕГН, лична карта номер пълен, пълен IBAN банкова сметка. Разрешено ли е
мисля, че се заличаваха? Въпросът ми е принципен. Разрешено ли е, г-н Владимиров,
така пълни данни, не виждам приложена декларация, че човекът подал докладна е
съгласен да се цитират личните му данни.”
Общинският съветник Коста Владимиров коментира от място в залата.
Изказване на Милена Драгнева
„Добре, благодаря все пак. Някой може да ми отговори, предполагам.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева, виждате, че не изчитам личните данни.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми колеги, в сайта на общината са заличени. Вие ги имате с личните
данни, но аз не ги изчитам в момента с личните данни, както забелязахте.
Други изказвания и питания по докладната записка има ли? Ако няма,
предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 114
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и В. Й. Х., ЕГН …., с
постоянен адрес …., собственик на дворно място, съгласно нотариален акт, вписан в
служба по вписванията при Районен съд - Провадия под №194, том VIII, дело №1548,
входящ регистър №2876, двойно входящ регистър от 02.09.2019г., с площ от 2220
кв.м. /две хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран
поземлен имот №III - 57 /три - петдесет и седем/ в кв.35 /тридесет и пет/ по
регулационния план на с.Венчан по отношение на недвижим имот, находящ се в
с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варна, съставляващ придаваема част към урегулиран
поземлен имот УПИ III - 57 /три – петдесет и седем/, в кв.35 /тридесет и пет/ по
регулационния план на с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варна при граници на имота:
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улица, улица, УПИ IV - 61, УПИ IX - 56, като продава на В. Й. Х., ЕГН …, с
постоянен адрес …., собствените си 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/
придаваема част към имота, съгласно Акт за общинска собственост
№1928/19.02.2020г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен
съд Провадия под №44, том II, дело №242, входящ регистър №571, двойно входящ
регистър №571/20.02.2020г.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 162 лв.
/ сто шестдесет и два лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за
продажба на частта на община Провадия, подробно описана в т.1 на решението с В.
Й. Х., ЕГН …., с постоянен адрес …….
в/№305-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
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“- 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 №7 – 115
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.14, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем за срок от пет години части от имот - публична общинска
собственост, представляващ терен от 8.000 м2/осем кв.м./ - позиция №6, по схема №9,
съгласувана с решение №49-861 на ОбС Провадия от 30.05.2019г. и одобрена на
24.06.2019г. от главния архитект на община Провадия за поставяне на преместваеми
обекти в парцел VII /седми/ в квартал 57а/, отреден за „озеленяване и пазарище“, по
Регулационния план на град Провадия.
2.Отдаването под наем на частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване пад
наем на общински терени, приета от Общински съвет Провадия решение №22-254 от
24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община организирането на процедура, свързана с
провеждането на търга за гореописания терен, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
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г/№306-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
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“-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 №7 – 116
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14,
ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС - Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Приема решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от имот, находящ се в град
Провадия, община Провадия, област Варна, пл.№58503.33.34, публична собственост
на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост №1874/
21.05.2018г. вписан в Агенция вписвания в Служба по вписванията при Провадийски
районен съд под №84/21.05.2018г., входящ регистър №1597, том IV, дело 663 от
2018г., а именно: обособен кът за хранене, съставляващ част от коридор към
конферентна зала с площ 20 (двадесет) кв.м. и обслужващ сектор - лафка с площ - 50
(петдесет) кв.м. или общо - 70 (седемдесет) кв.м., разположени в полуподземния етаж
на „Учебна сграда-Сграда №1“, находяща се: в гр.Провадия, пл.№58503.33.34,
предназначени за обществено хранене, при следните граници: изток - помощни
помещения (бивша кухня, сега склад); запад - училищен полигон, библиотека; север училищна библиотека, коридор към конферентна зала; юг - училищен полигон.
2.Определя начална месечна цена на гореописания имот в размер на 448,00 лв.
(четиристотин четиридесет и осем лева) без ДДС, съгласно Решение №22-254
/24.02.2009 г. на Общински съвет - Провадия.
3.Възлага на кмета на общината организирането на процедурата, свързана с
провеждането на публичен търг с явно наддаване за горепосочения имот, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
Кворум: 18 Общинският съветник Христо Гичев не присъства в залата.
д/№317-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно освобождаване на физическите и юридическите лица от заплащане на такси
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и
терени с друго предназначение по Раздел II от Наредба № 8 за определянето и
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнение от страна на вносителя. Всичко е описано подробно.
Становища, изказвания, питания по докладната записка има ли? Няма. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 117
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.4, изречение
второ от ЗМДТ, Общински съвет Провадия освобождава физическите и
юридическите лица от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение по Раздел II от
Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Провадия за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на
наложените ограничителни мерки от компетентните органи.
е/№318-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Заповядайте, г-жо Христова.”
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с докладна записка №318 искам да направя уточнение, че в
приложеният протокол, където имаме взети решения е допусната техническа грешка
като вместо шест са написани девет броя.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Христова. Питания, въпроси, изказвания на общински
съветници? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 118
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Д. Г.Т., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №269 от 24.02.2020г.
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1.2.На лицето Г. Н. Б., с адрес:…. се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №265 от 21.02.2020г.
1.3.На лицето Е. М. Х., с адрес:…. се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №218 от 07.02. 2020г.
1.4.На лицето С. Я. Ж., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №254 от 14.02. 2020г.
1.5.На лицето Р. С. М., с адрес: …..се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №217 от 06.02.2020г.
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 Й. К. К., с адрес:….., не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.7 и т.8 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от
община Провадия с неотложни нужди – финансова помощ се отпуска, когато
лечението не е по клинична пътека, финансирана от НЗОК и не се отпуска финансова
помощ за поставяне на лещи, Заявление №222 от 11.02.2020г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
Кворум: 19 Общинският съветник Христо Гичев присъства в залата.
ж/№319-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по процедура за подбор на проектни предложения
BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?Няма. Становища, изказвания по
докладната записка има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7 – 119
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства с проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление Полиция –
Провадия“ по Процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003
“Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
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з/№320-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по процедура за подбор на проектни предложения
BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Янков.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Както се коментираше на комисията, ще направя малко разяснение за всички.
Ще направя уточнение защо точно с тези две сгради ще се кандидатства по
въпросната процедура на Оперативна програма „Региони в растеж”. Защото от
всичките седемте обследвания, които са направени за седем сгради, жилищни, тези
две сгради отговарят най-пълно на изискванията на програмата. Затова за тях е
възложено изготвяне инвестиционен проект. Проектът, инвестиционният е изготвен и
в момента се подготвя депозирането му пред Управляващия орган. Благодаря.”
Общинският съветник Мустафа Ибрям коментира от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Не. Не е грешка. Решението е принципно. Там сградата понеже не е общинска
и е упомената в решението.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания по докладната записка има ли? Г-н Филев,
заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Надявам се на жителите на град Провадия да е станало ясно как от близо
седемдесет сдружения, които имат право да бъдат бенефициенти по тази програма, са
избрани две. Истината е следната, че седем обследвания, седем сгради има
подготвени от предходния мандат и за същите сгради има изготвени технически
паспорти. За тези две, с които ще се кандидатства са изготвени и технически
инвестиционни проекти. Въпросът ми е следния - Първо, как е възложено
изготвянето на инвестиционния проект? Дали пряко договаряне или някаква друга
процедура по Закона за обществените поръчки? Издадени ли са съответните
разрешения за строеж? Тук само ще добавя, че срокът за кандидатстване по
Оперативна програма „Региони в растеж“ първоначално беше 27 март. След
обявяване на извънредното положение беше изменен и удължен до 21 април. И в този
аспект, искам да знам към 27 март, каква е била готовността? Имам предвид, имало
ли е разрешение за строеж и ще има ли към 21, за да е окомплектована изцяло
апликационната форма и съответно първата част на въпроса - Как е възложено
изготвянето на инвестиционните проекти?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Янков, заповядайте.“
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Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Възлагането на проектирането т.е. изготвянето на инвестиционният проект е
възложено на пряко договаряне, тъй като стойността е в рамките на праговете за този
вид процедура. По отношение на готовността към 25 март. На 18 март, ако не ме
лъже паметта, проектите бяха гледани на експертен съвет, където има становище от
съответните специалисти. Разрешения за строеж към момента и към него момент не е
било издадено, защото няколко дена след това получихме известие, че срокът е
променен на съответната процедура и в този смисъл оставихме проектите да бъдат
разгледани още веднъж. В смисъл такъв, да няма пропуски или нещо за коригиране,
но така или иначе имахме готовност към предишния срок да бъде издадено и
разрешение за строеж.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Други въпроси? Ако 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 №7 – 120
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства с проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ по Процедура за
подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в
периферните райони-3“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
и/№321-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за облекчаване на тежестта от ограничителните мерки,
приети от държавата във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в
страната, свързана с разпространението на COVID -19
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Заповядайте, г-н Янков.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„От името на вносителя една промяна, която е малка, но много съществена,
въпреки че докладната ни беше приета на комисиите, предложението ни е да се даде
възможност за освобождаване от месечен наем на всички помещения и терени,
които.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Г-н Филев, мисля, че когато има разумно предложение, има разумни
действия.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата
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Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Да, така че предложението ни е да бъдат освободени всички терени и
помещения, които не са хранителни т.е. места, където не се предлагат хранителни
продукти и не се предлагат приготвени храни. Не знам дали бях достатъчно ясен.
Дали ме разбрахте.“
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Не, целият проект за решение. Това имах предвид.“
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Идеята е да останат.”
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, вие искате да отпадне цялото решение и изобщо нов проект за
решение с абсолютно всички. Не променяме една точка. Ясно.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Да, не променяме една точка с изключение на втора точка, която остава за
срока.“
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз разбирам предложението на вносителя по такъв начин, че вече няма, не
говорим за отделни фирми, да ги идентифицираме, а всички.”
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Именно.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Ако тези заведения приготвят храна за дома?“
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Защото те продължават за работят и виждате, че всички други заведения,
където се приготвя храна са затворени. Това ми е идеята, но вие имате право да
прецизирате текста.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Както коментирахме. Секунда, г-н Филев. Както коментирахме на комисиите,
за падналите обороти би трябвало държавата да вземе отношение. Ние ще вземем
отношение само към общинското имущество. Към наемите, които трябва да се
заплатят. Г-н Филев, заповядайте. Искахте думата.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми сграждани,
Току-що чух, че на комисии съм направил разумно предложение, което беше
отхвърлено от общинските съветници от мнозинството, но администрацията се е
съобразила. Проектът за решение, което тогава предложих, който беше допълнен от
г-н Гичев, беше следния: точка 1 да няма части 1.1, 1.2, 1.3, а да придобие следния
вид - Всички наематели на общински терени и помещения след подаване на молба от
тяхна страна с изключение на хранителните магазини. И тука искам да кажа, г-н
Гичев, че павилионите за студени и топли закуски, не са магазините. Те ще се
възползват от това право, ако гласувате това предложение. Ще го прочета още
веднъж точка 1 - Всички наематели на общински терени и помещения след подаване
на молба от тяхна страна с изключение на хранителните магазини.”
Общинският съветник Христо Гичев коментира от място в залата.
Изказване на Филчо Филев
„Не само те. Те имат друг характер. Павилионът за студени или топли закуски е
едно. Влизането в магазин с няколко продавача, с голямо разнообразие от стока е
друго, друг вид търговия. И искам да продължа. Аз и на комисии ви казах, че
Общински съвет Провадия и администрацията следва да се съобразят и със
ситуацията на бизнеса като цяло и ситуацията на нашите съграждани от град
Провадия и населените места също като цяло. Единственият буфер в бюджета, който
община Провадия има, в размер на близо 1 240 000 лева е в дейност „Чистота”. По
данни от отчета на община Провадия, по памет ще цитирам, наличността по сметката
към 31 декември е 1 094 000 лв. Ако може и да греша, но ще е с много малко. В
РИОСВ Варна, в доверителната сметка, имаме още близо 150 000 лева. Планираните
в бюджета за дейност „Чистота” разходи са около 1 300 000 лв. С една дума всичко,
което ни трябва за 2020год. ние го имаме. В същото време, декември месец,
общинският съвет взе решение, с което увеличи размера на такса битови отпадъци с
20%. Какво ще рече това? Ние поискахме при наличие в него момент около 600 000
лв. резерв още 200 000 лв. Съотношението на тези средства грубо е 80 000 лв. от
населението и 120 000 лева от бизнеса. Моето предложение, допълнителното е, тези
пари да ги оставим в хората, защото те реално за 2020 година тези 200 000 не ни
трябват. При стария размер на такса битови отпадъци даже и да приемем, че има
стагнация и ще има по-голям процент несъбираемост вместо 950 000лв. ще съберем
800 000 лв. и 1 240 000 ще имаме два милиона и четиридесет при милион и триста
хиляди разходи. Ние не дължим отчисления или обезпечения, така че колеги
предлагам точка четири да има в проекта за решение и тя е : Отменя решение №3-31
от 23.12.2019г. Това ще помогне сериозно на нашия бизнес. Ще оставим 200 000 лв.
грубо в хората и в бизнеса. И точка пет да стане: Възлага изпълнението на
настоящото решение на кмета на община Провадия. Тук искам да допълня, че в
решението, което се взе декември месец има увеличение на всички видове размери на
такса битови отпадъци с изключение на един и това е за нежилищните имоти на
физически и юридически лица, които са подали декларации. Съгласно действащият
закон размерът на такса битови отпадъци през годините, през текущата година не
може да се изменя, но решението може да бъде отменено, защото то още не е влязло в
сила. Решението е обжалвано, така че, ако иска общинският съвет, съответно
администрацията, съжалявам, че кмета на общината отсъства от заседанието при
обсъждане на толкова важен за бизнеса въпрос. Ако искаме да помогнем на хората и
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бизнеса, ви предлагам да вземем това решение. Ако г-н председател слушате, ще го
повторя още веднъж, ще го повторя, защото записвахте нещо там и говорихте.
Да има точка 4 - Отменя решение№3-31 от 23.12.2019 година и точка 5 Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия. И ви
моля, още веднъж, както, очевидно е съгласувана първата точка с кмета. Нали
инж.Янков или не? Не гласувайте, като на комисии напук, затова, че аз правя
предложението. Помислете малко. Това е работата на общинския съвет. Не да си
вдигнем ръцете и да вземем парите. Помислете го, моля ви, защото е много сериозно
предложение. Няма да нарушим закона, защото решението не е влязло в сила. Можем
да го отменим. Не можем да изменим размера, но можем да отменим решението.
Съжалявам, че на комисии не можах да го направя в пълнотата, но ви информирах
затова. Взех номера на решението от началник отдел „Местни данъци и такси”, ако
същата е длъжността, ако не е изменена. Но оттам получих и друга информация,
която малко ме шокира, затова, пазейки включително и кмета на общината, в
момента предлагам това изменение на проекта за решение. Благодаря ви.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми представители на местната власт,
Уважаеми провадийци,
Моето предложение, ако ще освобождаваме някой от наем, нека не изключваме
и хранителните магазини, защото вие въвеждате по презумпция един критерий, че
хранителните магазини формират оборот по-голям от всички други, които и да
работят, независимо дали са кухни за домашен разнос на храна и т.н., че те генерират,
със сигурност, по-малък оборот, а хранителният магазин по-голям. Не може да
вменяваме на едните, че са по-богати, а на другите, че са по-бедни. Това е
дискриминационен критерии и априори поставяме едните в по-тежко положение.
Затова, ако ще бъдем справедливи нека да сме напълно справедливи. Смятам, че е подобре да дадем възможност, всеки конкретно да си подава молба и едва, след като се
съберат молби, дори и да е след месец, да приемем решение да освобождаваме тези,
които конкретно са подавали и ще ви кажа защо. Консултирах се с колегите, с
колежките юристки, те казаха, че не е проблем и решението да има и ретроактивно
действие т.е. да ги освободим със задна дата. Така, считам, че би било посправедливо. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Други предложения, изказвания, становища? Г-н
Атанас Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз съм съгласен с предложението на г-н Владимиров, защото то е справедливо.
Не можем да делим търговските обекти на по-маловажни или по. Съобразете се с
обстановката в момента. Няма търговски обект, който да печели. Разберете го това
нещо. Един губи повече, друг по-малко, но всички губят. И губим всички. Така че не
можем да делим търговските обекти на по или по-малко губещи. Благодаря.“
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Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Колеги, искате ли десет минути почивка, за да се
формулират предложенията и да ги дадете писмено, защото станаха доста.“
Общински съветници коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, искате ли да си формулирате предложенията и да ми ги дадете, защото
станаха доста.“
Общински съветници коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Доколкото разбрах, освобождаването на всички хранителни магазини е
консултирано с администрацията и бюджетът може да си го позволи. Така разбирам.“
Общински съветници коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Разбрах ви мисълта.“
Почивка от 13.55 ч. до 14.05 ч.
Кворум:16 Общинските съветници Дарин Йорданов, Красимир Бакалов, Иван
Иванов, Анатоли Атанасов не присъстват в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложенията са от г-н Коста Владимиров, г-н Филчо Филев и
предложението от името на вносителя. Ще подложа на гласуване. Те са доста еднакви
да ви кажа. Добре, г-н Владимиров, вашето предложение не ми го дадохте писмено и
аз го нямам в момента.
Предложение от вносителя – Освобождаване от месечен наем всички терени и
помещения с изключение на хранителните магазини след подаване на молба.
Възприето от предложението на г-н Филев, доколкото. Така.
На г-н Филев предложението – т.1 да се измени така - Всички наематели на
общински терени и помещения след подаване на молба от тяхна страна с изключение
на хранителни магазини. Да отпадне т.1.1., т.1.2, т.1.3. Точка 4 - Отменя решение №331 от 23.12.2019г. на ОбС Провадия. Това са двете.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Тук го няма. Ще го допиша. Дописахме го. Г-н Владимиров, искате ли да
направите предложението.“
Изказване на Коста Владимиров
„Нямах възможност да се запозная с много решения. Добрах се до три-четири и
то чрез електронните медии – вестници, но принципът, който се следва е общински
терени и обекти или върху терен, поставени обектите, които са престанали дейността
си. Това би трябвало да е критерият, според мен. В този смисъл искам да видоизменя
предложението си като да бъде следния вид - Всички обекти или терени, в които има
поставени обекти, които са преустановили дейността си по смисъла на заповедта на
министъра на здравеопазването.“
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Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Всички обекти и терени, които са преустановили дейността си и терени, в
които са поставени обекти, които са преустановили дейността си по силата на
заповедта, изменена с последващи заповеди. Само че заповедта е.”
Изказване на Коста Владимиров
„Основополагащият акт е от 13.03. Оттам насетне.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, на министъра на здравеопазването, но аз тук я имам записана от 26.03.20г.
Заповедта е РД 01-124 от 13.03.20г. Предложението на г-н Владимиров - Всички
обекти и терени, върху които са поставени обекти дейността, на които е
преустановена по силата на заповед РД 01-124 от 13.03.20г. Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Аз само ще помоля да се направи едно уточнение от предложението на г-н
Филев. Не разбрах. Предложението е в две точки отделни или цялото предложение е
в една точка? Защото, ако е в една точка, бих се съгласил с първата част т.е. за
освобождаването на терени и помещения магазини хранителни от месечен наем, но
по отношение на втората част на предложението за отмяна на решението то,
доколкото разбрах, целта е освобождаване на средства и ползването им за целите на
ситуацията, която е в момента. То бих казал, че на този етап е малко раничко, защото
така или иначе се предполага, че ще има актуализация и на бюджета. Така че това
нещо може да се случи и тогава.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Аз изслушах предложението на г-н Костов Владимиров и не знам дали то вече
не е постфактум. Докладната записка от председателя на общинския съвет, която
беше приета единодушно номер 317 дали не освобождава тези, които слагат
преместваеми обекти. Защото там са включени улични платна, тротоари, площади и
другите и терени с друго предназначение. Според мене там влизат и преместваемите
обекти и те вече са освободени. Нали?”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да.”
Изказване на Филчо Филев
„Така че в този аспект не знам предложението, какво е? Г-н Димов поясни, че
те влизат и вече решението е взето. По отношение на предложението, на коментара,
който инженер Янков направи, искам да кажа, че когато направих предложението за
точка четири и точка пет точка, точка пет трябва да си я има, аз казах, че решението
не е влязло в сила. Истината е, че решението е влязло в сила. Това ми поясниха
юристите на общински съвет, но съгласно АПК.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Чл.99.”
Изказване на Филчо Филев
„Не знам кой член. Благодаря. В тримесечен срок от влизане в сила на
решението то може да бъде изменено. Ако не изтичаше този тридневен, тримесечен
срок днес или след няколко дена, господин Янков, моето предложение щеше да бъде Кметът на общината, председателят на общинския съвет и две комисии от общинския
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съвет да се срещнат с бизнеса. Да го поканят, нали, тука има няколко категории
бизнес - две предприятия с работници над 100 служители, няколко между 50 и 100 и
другите са до 50. Да се проведе тази среща, включително и с всички търговци, да се
обсъдят тия мерки, но нямаме време. В смисъл такъв, трябва да разчитаме на съда да
отмени решението, понеже то нищо, че е влязло в сила е обжалвано. Въпросът е дали
искаме да помогнем, ако искаме - как искаме да помогнем или само ще говорим, че
искаме да помогнем, но ще правим обратното. За съжаление, разговорът днес между
общинските съветници и кмета става чрез вас като посредник. Разбрах, че кметът е в
общината. Нямам представа по какви причини не е тук. Сигурно тези проблеми са
маловажни за него, но помислете. Аз смятам, че предложенията, които съм направил
са разумни и ние няма да върнем парите. Още не са събрани. Ние ще кажем днес - ще
съберем по-малко пари, ако това решение се гласува, вместо да търсим милион сто и
осемдесет облог за 2020 година по Закона за местните данъци и такси ще търсим
облог деветстотин и петдесет хиляди лв. И разликата не е малко, и от гледна точка на
събираемостта, и от възможността за плащане на нашите съграждани и на бизнеса. А
специално за бизнеса, аз ви казах, в решението прието на 23 декември има
дискриминация. Тези, които са останали на отчетна стойност на активите или
балансова стойност, на тях им се увеличава размера на такса битови отпадъци, а тези,
които са декларирали обем отпадъци, количество отпадъци по-точно, на база
стандартен съд на тях не им се увеличава. Те, даже някои, ако са си планирали да
работят по-малко и съответно да генерират по-малко отпадъците те са си намалили
отпадъка и таксата, която ще платят в сравнение с 2019 година. Вярвам, че голяма
част от съветниците го разбират това. Яко имахме време да проведем такава среща по
инициатива на кмет, председател на ОбС и общински съветници да се чуят мненията
и на другата страна - търговци, производители, земеделци, хранителна промишленост
и големите предприятия в града, щеше да е добре, но според мене, има няколко дена
само. Ако на 23 е прието решението, 14-дневен е срокът за обжалване, януари месец в
началото влиза в сила. Тримесечният срок е началото на април да се отмени това
решение. Това е единствената възможност. Ако греша, юристите ще ме поправят. Но
искайки да помогнем на бизнеса трябва да бъдем реалисти. Какво като ги обложим,
те като не платят, и като не фалират. Да, ще ги дадем на съдия-изпълнител. Какво ще
вземе съдия изпълнителя? Ще тръгне брутално към продажба на собственост, но дали
ще има някой да я купи, че да влязат пари. Нали, ние не сме чули другата страна.
Факт е, че аз реално се замислих - от кога? Петък са пратени докладните записки. Те
не се четат една част, но това е друга тема. Нямам забележки. Молбата ми е да
помислите.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„И реплика и по същество. Да, считам решението, за моето, и за разумно и
допълващо предходните, тъй като след като вече сме приели решение, с което
освобождаваме от наем терени, в които биха били поставени магазини за хранителни
стоки, а не освободим други помещения, които не са поставени върху терени, но са
отделни помещения, които също се ползват като магазин за хранителни стоки,
влизаме в колизия със самите себе си. Приемаме абсурдни решение. Значи, ако има
барака и вътре има магазин за хранителни стоки съм освободен, но ако е друг вид
32

помещение, по смисъла на ЗУТ, не съм освободен. Затова държа на решението си.
Досежно, обжалването на план-сметката за дейност „Чистота” за 2020 година, държа
в ръцете си едно определение на Административен съд Варна, в което съдът казва, че
жалбата е недопустима и отхвърля искането за спиране на предварителното
изпълнение. Като единството е отсрочил обжалването за април месец вместо за март
месец. Но считам, че то края му се види т.е. жалбата очевидно е недопустима и в
този, в тази част решението да приеме плати-сметката за приходи и разходи в частта
ще влезе в сила и се прилага. Друго ме притеснява. Аз, като несведущ в тая материя,
слушам много внимателно г-н Филев, още декември месец. Там се водеше един спор
между него и старши или главен юрисконсулт на общината за едни около
седемстотин хиляди лева. Поправете ме, ако не се лъжа. Записани са като отчисления,
само че становището на юрисконсулта е, че тези пари не можем да ги харчим.
Становище на г-н Филев е, че можем да ги харчим и трябва да ги включим в
разходната част. Но аз зададох въпрос ребром на юристката и тя казва, че се
притеснява, че докато нямаме становище, в което РИОКОЗ или РИОСВ, може да
бъркам, кажат, че тези пари няма да си ги иска, защото това са били пари, които ние
трябвало да внесем, но не сме ги внесли в поне размерът, а сме внесли само 20% от
дължимите пари, а тези 700 000 лв. са остатъка от 80%, което сме събрали, а си ги
държим в нашата, в нашия бюджет, нашата сметка, не би трябвало да ги харчим. Така
че съм раздвоен и само поради тези причини не мога да подкрепя г-н Филев в това му
предложение.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Наистина, решението, което г-н Владимиров цитира, изпълнението му не се
спира от гледна точка на това, че жалбоподателят стойността на неговите данъци е
малка и несъществена. Примерно план-сметката е за милион сто и нещо, а пък
неговите данъци са стотина, двеста лева и затова не е спряно изпълнението на
решението. Но в другата му част, в която той има интерес и е доказано, че има правен
интерес, няма решение по същество и нищо не е видно. Ако всичко беше видно,
досега съдът да беше се произнесъл. Хипотезата, която съществува, поне доколкото
аз съм в течение на такса смет от деветдесет и девета година декември месец и съм по
един или друг начин работил с директорите на местни данъци и такси, включително и
като беше държавна службата, и на много дела общината се е явявала, имам
представа - какви са възможните изходи. Възможните са да отхвърли жалбата, да я
потвърди е втората възможност, да я уважи в целия размер или да я уважи частично
само за интереса, който жалбоподателя има. Това е за населените места, в които той
има имоти. Както се казва - Поживьом увидим.
По отношение на отчисленията, то те не са отчисления, още веднъж държа да
подчертая, това са обезпечения. Това са обезпечения, които общината държи и пази.
Нали, тука без да злорадствам го казвам, в която или които са като един вид
гаранция, че общината ще извърши рекултивация на депото си. В момента, в който
общината има одобрен проект от ПУДОС и този проект е финансиран на 100%, като
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нашата част е записана в план-сметката за дейност „Чистота” около 130 000 – 140 000
лв. и ние ги имаме тези пари, ние вече гаранцията не я пазим. Тя си остава наша.
Нали тя, тя се освобождава, не ни трябва решение на РИОСВ. Те са гаранция. В
момента, в който сме изпълнили ангажимента, който държавата има към
Европейската комисия - ние да подготвим и да депозираме проект за рекултивация на
депото, ние го подготвихме и го депозирахме, беше утвърден от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда, беше ни написано да
подготвим обществената поръчка и да сключим договор с изпълнител, тези
обезпечения не са дължими. Те са гаранция. Ние сме си изпълнили нашия
ангажимент. И на базата на, ако обществената поръчка приключи с избор на
изпълнител, след сключването на договор с изпълнителя, общината ще си поискат
средствата, които са там - другите 20% от гаранцията, обезпеченията, и ще си ги
получи. Ние получихме над един милион и двадесет, тридесет, предходния мандат на
общинския съвет, включително и средствата, които ние ползвахме и бяхме превели
на РИОСВ за общините Аврен и Дългопол. С решение на този общински съвет се
реши парите да им се върнат, нали можеше чисто хипотетично да има и друго
решение. Те са си техни пари и ги върнахме на тях. За нашите съграждани,
предполагам общинските съветници разбраха, обезпеченията са един вид гаранция,
които са необходими до момента, в който общината изпълни задълженията си по
закон. Ние задълженията сме ги изпълнили и проекта е одобрен, и процедурата е
обявена, и е в ход. Факт е обаче, че със заповед на кмета процедурата е прекратена и
тя ще се обяви пак, и ще се стигне до изпълнение на ангажимента, който имаме към
ПУДООС. Защото депото трябва да се рекултивира. Предвид коментарите, които
бяха на комисия - докато депото, което го има, то не е депо, а сметище и го има в този
му вид, ние трябва да го охраняваме и да го предпазваме от самозапалване, защото
там има над 350 хиляди тона отпадъци. Точно в тази връзка, на комисии коментирах,
че трябва да има земни маси и други строителни фракции с големи над до два-три
сантиметра, при евентуално самозапалване, да се запръстява. Но всеки от вас тука ще
гласува по съвест, според вътрешните убеждения, които има и компетентността, с
която разполага. Аз, наблюдавайки наличностите в дейност „Чистота”, мога да кажа,
че те нараснаха от 2011 година до 2018 до милион и шестстотин хиляди лв. Сега са
милион и сто хиляди плюс сто и петдесет хиляди в РИОСВ. Това е наличността нали
като сто и петдесет хиляди само са под условие. Много говорих, г-н Владимиров
това, което вие казахте, е валидно за тия сто и петдесет хиляди. Нарочно решение на
общинския съвет след сключване на договор с изпълнение с изпълнителя и
освобождаването им от РИОСВ. Ако сме в хипотезата, общината да очаква
изключително ниска събираемост, да не е деветстотин и петдесет хиляди лв. събрани
миналата година, но да кажем в този размер, а очакваме, не знам, но трябва да е
драстичен спада за да по някакъв начин да има риск за изпълнение на дейностите по
план-сметката. Аз не очаквам да има чак такъв спад драстичен. Говоря 70-80% спад.
Не знам дали бях ясен, но се постарах. Благодаря.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други изказвания по докладната записка?“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата, че
предложенията, направени от него са две. Отговаря на въпроса на инж.Янков.
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Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Вие като ми ги дадохте беше едно, г-н Филев.”
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Т.е. искате да кажете т.1 да се гласува отделно. Да отпадне т.1.1., т.1.2, т.1.3.
към нея. Към първата точка. Как да са? Защото са ви четири реално предложенията.“
Общинският съветник коментира от място в залата предложенията.
Изказване на Филчо Филев
„Точка 1 да стане - Всички наематели на общински терени и помещения след
подаване на молба от тяхна страна. Без изключение на хранителните магазини,
защото в разговор в почивката, стана ясно, че обектите не са много. Така че да няма
дискриминация в смисъла, в който обясни г-н Владимиров, а пък второто
предложение да има нова точка 4 и нова точка 5. С текстът, който ви е даден.“
Изказване на Димо Димов
„Първото, което е дадено и да отпадне т.1.1., т.1.2, т.1.3 от решението. Добре.
Разбрах ви. Г-н Владимиров, вашето предложение е - Всички обекти и терени, в
които са поставени обекти, които са преустановили дейността си по силата на
заповед РД 01-124 от 13.03.20г. Това е.
Предложението на вносителя е: Освобождаване от месечен наем на всички
наематели на общински терени и помещения с изключение на хранителни магазини
след подаване на молба от тяхна страна.
Юристите, дайте съвет. Първо на вносителя ли предложението? Той има
предложение. Защото той си променя проекта за решение? Какво правим сега?”
Общински съветници коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложението на вносителя за промяна на решението. Първо, на вносителя
или? Да, то ще се гласува по докладна. Добре. Заповядайте, г-н Янков “
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
“Една корекция в предложението на вносителя, защото терените - те са
предвидени в по-предишната докладна. Те попадат там, така че да останат само
хранителните магазини.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Всички наематели на общински терени и помещения.”
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие
„Без терени. Да. Които се ползват за хранителни магазини.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложението на г-н Филев. Само, преди да го подложа на гласуване, едно
уточнение. Г-н Филев, не съм сигурен дали можем решение на ОбС, което е влязло в
сила, както казах по чл.99 от АПК, има точно определен критерии. Дали отговаря на
условията? Отговаря. Не съм сигурен, просто, това уточнявам. Можем да отменим
това решение. Добре.”
Юристите на ОбС Провадия коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като го отменим? По старата план-сметка. По старият размер. Да. Новата
план-сметка, стария размер. Да, точно така. №3-30 и №3-31.
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Подлагам на гласуване предложението на г-н Филев т.4 от решението да стане –
Отменя решение №3-31 от 23.12.2019г. на ОбС Провадия и да се добави нова точка 5
с текст възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Който е „за“ така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 5, „против“ - 2, „възд.се“ - 9 Предложението не се приема.
Общинските съветници коментират от място в залата.
Другото решение на г-н Филев и това на вносителя са практически еднакви,
освен това, вносителят току-що махна от решението си общински терени и остави
само помещения. Извинявайте, да, само че в проекта за решение пише с хранителни
магазини. С изключение на хранителните магазини. Добре. Подлагам на гласуване
предложението на г-н Филев. Не, то не е толкова отдалечено. На г-н Владимиров,
може би е следващото. Те се препокриват. Не точно. Добре. Подлагам на гласуване
предложението на г-н Филев т.1. да стане – Всички наематели на общински терени и
помещения след подаване на молба от тяхна страна, като отпадат т.1.1, т.1.2, т.1.3.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 6, „против“ - 0 , „възд.се“ - 10 Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Коста Владимиров - Всички
обекти и терени, върху които са поставени обекти, които са преустановили дейността
си по силата на заповед РД 001–124/13.03.2020г. Като предполагам, че пак трябва да
отпадне точка – 1.1., 1.2., 1.3. Който е „за“ така направеният проект за решение,
направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 6, „против“ - 0, „възд.се“ - 10 Предложението не се приема.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение с промяната,
която е предложена от вносителя.“
От място в залата беше направено изменение на законовите основания от
юристите в проекта за решение по докладната записка – чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Точка 23 не трябва ли да остане? Понеже в моят проект за решение ги има и
т.8, и т.23 от ЗМСМА.”
Юристите на ОбС Провадия коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, сега ще го погледна, извинявайте. Щом такова е мнението на юристите,
променяме го. В проекта за решение ще остане т.8, което прави гласуването
поименно. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз ще го прочета с промяната на вносителя. Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“- 16
„против“ - 0
„възд.се“ - 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7– 121
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
решение да се освободят от заплащане на наем следните обекти :
1.Всички наематели на общински помещения с изключение на хранителните
магазини след подаване на молба от тяхна страна.
2.Мярката се въвежда за периода от 13.03.2020г. или от момента на въвеждане
на съответното ограничение и е в сила до отмяна на наложените ограничителни
мерки от компетентните държавни органи.
3.Общински съвет Провадия задължава кмета на общината да издаде заповед и
да сключи анекси към договорите на наемателите, които да се доведат до знанието на
счетоводството на общината за преустановяване на начисляването на наем на
наемателите на общинските терени.
Осма точка – Изказвания и питания на общински съветници
Изказване на Димо Димов
„Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Взимам думата от името на нашата група общински съветници и искам да
кажа, че е обидно, когато председателят на общинския съвет каже, че вдигането на
ръка е работата на общинския съветник. Казвайки го емоционално, той явно го мисли
и го счита на петия месец. Наблюдавам работата и на комисиите на общински съвет.
Само преди няколко часа при работата на комисиите, решението, което сега
гласуваха, общинските съветници от мнозинството, от вносителя, по последната
докладна, беше отхвърлено от тях. Връщайки се след почивката, инженер Янков каза,
че предложението е разумно, но, нали, той направи друга формулировка. Ако видите
двете формулировки, тази, която гласувахте като проект за решение от вносителя и
тази, която аз предложих са едни и същи. В единия случай вие гласувахте - против, в
другия случай - за. Дано днес да си заслужихте парите с вдигането на ръката. Моето
вдигане на ръка не беше такова, както и на нашата група. В тия времена, които се
очаква да станат и по-тежки, трябва да се разсъждава. Трябва съветниците да се
подготвят, защото тука се харчат парите на провадийци. Не трябва да вземаме пари
от тях, които не можем да ползваме. Да вземем такива, които можем да ползваме и
разходваме разумно в техен интерес. Отхвърлянето на предложението за точка
четири е точно такова да вземем едни пари, които не ни трябват, защото те са целеви.
Те, освен за дейност „Чистота”, за нищо друго не може да се ползват. Освен това, в
рамките на годината могат да се ползват като безлихвени заеми, но трябва да се
възстановят в края на годината. Но нашата община не е в такова финансово
състояние. Ние имаме и втори буфер, освен дейност „Чистота”, имаме в
извънбюджетната сметка милион и четиристотин хиляди лв., които не са предвидени
в бюджета. Там, предполагам, нямате време да ви обяснявам, но съм най-запознатия в
тази зала. Защо са там тези пари? Какво? Какви са възможните хипотези за тях?
Другият запознат отсъства от залата, така че мислете и така гласувайте. Недейте да
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гласувате напук. Вие не правите на мен лошо като отхвърляте разумно предложение.
Вие го правите на провадийци. Благодаря.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви, г-н Филев. Г-н Гичев, ще ви дам думата, секунда само.“
Изказване на Христо Гичев
„Аз искам само да кажа нещо, понеже г-н Филев говори за тяхната група. Тук
са събрани доста групи общински съветници. Пак казах, и на предната сесия говорих.
Мисля единствено за града, за съгражданите.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Не знам, г-н Филев, как очаква решения, свързани с
бюджет, със сериозни суми да бъдат така нахвърляни тук в ОбС и да бъдат приети, и
решения веднага. Това няма как да стане. Моето разбиране е, че администрацията е
сверила дали има възможност бюджетът да общината да поеме този разход. След като
са разбрали, че. Пропуснат приход. Както и да е. Също, другото г-н Филев, ако
прочетете протокола, моля ви да си прочетете протокола и да не преиначавате думите
ми. Не съм казал, че вдигането на ръка на общинските съветници е работа. Това е
задължение. Вие днес не си го изпълнихте и си позволявате да преиначавате думите
ми и да лъжете. Както, когато излъгахте, че заплатата на председателя е 2800 лв., но и
тогава не ви казах нищо. Сега ви казвам вие лъжете. Проверете и тогава говорете.
Ако няма други въпроси? Заповядайте, г-жо Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„Едно изречение. Както знаете, аз съм най-краткодумната. Нова дума. Молбата
ми е към общинска администрация. Не просто, това решение, което сега вземахме
при последната докладна да бъде качено в сайта, ако може, колкото се може по-бързо
да се разпространи решението за да се възползват повече търговци и собственици на
обекти с решението, което вземахме. То това е в техен плюс, затова бяха всички тия
дебати. Благодаря.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Г-жо Боева, заповядайте. Г-жа Боева.“
Изказване на Филчо Филев
„Лично обяснение, понеже казахте думи нелицеприятни. Заплатата на
председателя е 35% от заплатата на кмета 2652 лв. основна. Клас получавате ли?”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„85%, г-н Филев.”
Изказване на Филчо Филев
„85, да.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Клас не получавам в момента.”
Изказване на Филчо Филев
„Добре, значи нямате опит. Очевидно така са сметнали.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не.Просто не съм си предоставил документи.”
Изказване на Филчо Филев
„2652лв. В правилника пише - 85% от заплатата на кмета. На кмета 3120 лв.”
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Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Вашите 2800 лв., как ги изчислихте?”
Изказване на Филчо Филев
„Грубо.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добре. Благодаря ви тогава.”
Изказване на Филчо Филев
„Това по същество не изменя характера на казаното от мен. Разходът, който
сега се направи днес при провеждане на заседанието, утре или вдругиден, щеше да се
спести, при наличие на редовна сесия, през месец април. Това е истинският факт.
Останалото са елементарни, дребни заяждания. Така че, когато можем да спестим
14000 лв. на провадийци ние не ги спестяваме, заседавайки днес. И последно, вие
дойдохте на моето мнение, че сериозните неща трябва да се обсъждат. Защо
направихте комисиите днес един час преди заседанието на общинския съвет? Даже и
да искате днес да е, комисиите можехте да ги направите вчера и да има достатъчно
време за сериозно обсъждане. Можехте да ги направите утре, а сесията вдругиден.
Тогава щяхме да икономисаме на провадийци 14000 лв. Това са фактите. Вчера
можехте да ги направите комисиите.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз съм се аргументирал защо съм ги направил днес и това, което казахте вие
като изчисления не е вярно. Никакви, значи председателят, заместник-председателят
си получават заплата ежемесечно. Общинските съветници са взели, могат да вземат
максимум 70% от 1100 лв., което е 770 към момента. Те ще вземат 300 и нещо. Няма
как следващият месец, ако вземат пак толкова, пак няма да стигнат тавана. Правите
едни сметки. Откакто сте. Да, цял ден говорим за пари с вас.”
Изказване на Филчо Филев
„Когато се обиждаме. Когато тук се казват нелицеприятни неща, аз си спомням
вие, какво говорихте за моята заплата.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Вашата заплата сме я вдигали всеки път, когато сте поискали.”
Изказване на Филчо Филев
„Вдигаше я общинския съвет не вие. Аз си спомням вашите думи.”
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Също и аз. Аз съм я гласувал.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Всички сме я гласували. Не мога да разбера, какво.”
Изказване на Филчо Филев
„Искам да ви кажа, че когато аз аргументирам нещо не използвам думи, които
вие използвате. Това, което ще ви кажа на следващата сесия аз ще го подготвя със
съответните материали, защото скоро имаше, добре, че успяхме да направим снимки,
изтекла информация от вашето бюро. Поръчка да бъде оплют.”
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Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Това пък…Други? Заповядайте, г-жо Боева.“
Изказване на Силвия Боева
„Г-н председател,
Колеги,
Аз ще бъда съвсем кратка. Имам два бързи въпроса. По същество във връзка с
извънредното положение са. Първото ми питане е: Предвижда ли се от общинска
администрация да бъдат измити и дезинфекцирани стратегически места
на
територията на общината. Вълнуват се страшно много хора по този въпрос.
Например, двете главни улици „Цар Освободител” и „Св.Св. Кирил и Методий”,
централният площад и т. н. Другият ми въпрос е: Предвижда ли общината да поръча
и закупи тестове за установяване на COVID -19? Правят го в други общини. И да се
предоставят безплатно на уязвими групи, а тези от нашите съграждани, които желаят
да си закупят да имат възможност такава да закупят. Ако може, ако има някой
подготвен в момента, да ми отговори, защото въпросите за злободневни.”
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Боева. Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Отговорите на въпросите ще получите и писмено. Само така, в аванс да ви
кажа, че общината е предприела мерки по отношение на третирането на площи за
обществено ползване, в това число в спирки, площади и прочие. Сигурно сте видели,
че има хора, които пръскат спирките ежедневно. В момента подготвяме и наличната
техника за пръскане на по-големи площи. Имам в предвид основните пътни артерии в
града и тротоарни площи. По отношение на закупуването и предоставянето на
тестове. Изрично е казано, че такова нещо може да се прави само от лицензирани
лаборатории или фирми, или организации. Така че няма как да провеждаме тестове.
А по отношение на цялостната ситуация в страната, където Провадия не направи
изключение, моят апел е към всички вас да бъдем малко по-смирени и стъпили
здраво на земята. Да не си мислим, че сме вездесъщи, защото никой не е застрахован
от нищо, а да бъдем на първо място човеци. Благодаря.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Днес сме свидетели на заседание, в залата има около 35-40 човека в момента, а
вратата, която е срещу централния вход е затворена. Всички, които по някакъв начин
познават нормите за евакуация, знаят, че трябва да се използва прекия, най-прекия
път, ако се наложи евакуация на залата по някаква причина, не дай си Боже. Вратата
срещу този вход на залата е затворена. Няколко пъти опитваха и аз питах. Казаха ми
заповед на кмета. Не знам дали има наистина такава заповед. Не допускам
пожарникар да издаде такава заповед да не се използва най-прекия път, когато има
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масово събиране на хора. То е такова и днес или, ако има такава заповед, в дни, в
които се ползва зала 119 вратата трябва да е отворена, както и следващата да е
възможно евакуацията по най-бързия път. Така че въпросът ми е - Има ли такава
заповед? “
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Местно развитие“
„Както казах преди малко, ще получите и писмен отговор, но да не дава господ
да се стига до спешна евакуация. Както сте забелязали и друго, там постоянно има
човек, така че в случай на необходимост вратата може веднага да се отвори. Освен
това, да, това е най-прекия път, но тук в залата има още възможност за изход, така че,
нали, пак казвам - дано да не се стига до там.“
Изказване на Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Ако няма други въпроси преминаваме към точка девет.“
Девета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Изказване на Димо Димов
„Точка девет. Няма граждани в залата, така че пропускаме точка девет. Поради
изчерпване на дневния ред закривам седмото извънредно заседание на общински
съвет Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри седмото извънредно
заседание на ОбС Провадия в 15.15 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 №300
решение №7-113
№
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 Осман 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
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №301
решение №7-114
№
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 Осман 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
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №305
решение №7-115
№
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 Осман 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

44

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №306
решение №7-116
№
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 Осман 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
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №318
решение №7-118
№
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 Осман Адем

за
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 №321
решение №7-121
№
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 Осман Адем

за
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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