П Р О Т О К О Л № 10
Днес, 26.06.2020 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Владислав Младенов Паскалев
5.Дарин Йорданов Йорданов
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.Фанка Петрова Ташева
18.Филчо Кръстев Филев
19.Христо Драгомиров Гичев
20.Хюлия Ахмедова Мустафова
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добро утро, колеги. Кворумът е двадесет общински съветници.
Откривам десетото заседание на ОбС Провадия, което е свикано с покана №10 от
15.06.2020г. В началото на заседанието ще връча отговори от кмета на община
Провадия на общинските съветници Силвия Боева-Радева, Милена Драгнева, Филчо
Филев и Анатоли Атанасов.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Кворум:21Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 09.02ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г. /вх.№426
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2020г. /вх.№440
3.Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Провадия за 2020-2030
г./вх.№436
4.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия
за 2019г. /вх.№439
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5.Докладни записки с вх.№435, 437, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 451.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред? Г-н Денев, заповядайте.“
Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам докладна записка с вх.№444 да бъде разгледана като първа точка от
дневния ред във връзка с посочените основания, тъй като събранието е в 11.00ч. днес.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Други предложения по дневния ред?Няма. Точките от
дневния ред ще се изместят с една назад.
Който е съгласен с направеното предложение, първа точка от дневния ред да
бъде – Определяне на представител на община Провадия в Общо събрание на
акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“
АД, докладна записка с вх.№444, моля да гласува.
Гласуване: „за“- 21, „против“ - 0, „възд.се“ -0 Приема се предложението.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Определяне на представител на община Провадия в Общо събрание на
акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“
АД. / вх.№444
2.Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г. /вх.№426
3.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2020г. /вх.№440
4.Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Провадия за 2020-2030
г./вх.№436
5.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Провадия
за 2019г. /вх.№439
6.Докладни записки с вх.№435, 437, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451.
7.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Определяне на представител на община Провадия в Общо
събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна
– Варна“ АД
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а/№444-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно заседание на Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна – Варна“ АД
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Денев, заповядайте.“
Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
От името на вносителя предлагам две промени в решението на докладната
записка, която разглеждате. В точка едно в решението определя инж. Севим Мустафазам.-кмет за представител на община Провадия в Общото събрание на акционерите и
допълва точка три за предварително действие на докладната. Благодаря.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Други допълнения?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 150
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.226 от Търговския закон и чл.17 и чл.18 от Наредба 12
на Общински съвет - Провадия за реда за учредяване на търговски дружества и за
упражняване на правата на собственост на Община Провадия в търговските дружества,
Общински съвет Провадия:
1.Определя Севим Мустафа - Заместник-кмет в Община Провадия за
представител на Община Провадия в Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна” АД, което ще се
проведе на 26.06.2020 година от 11:00 часа в заседателната зала на управлението на
болницата в гр.Варна, съответно при липсата на кворум на 14.07.2020г. от 11:00 ч.
2.Определя следния мандат на Севим Мустафа - Заместник-кмет в Община
Провадия, както следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Втора точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Трета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Четвърта точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Пета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
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По Шеста точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Седма точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Осма точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Девета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Десета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Единадесета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия”;
По Дванадесета точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия”;
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени
интереси.
Втора точка – Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
а/№426-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 151
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет Провадия приема:
1.Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия към
31.12.2019г., съгласно Приложение №1.
2.Отчет за обектите от поименния списък на капиталовите разходи към
31.12.2019г. на община Провадия, съгласно Приложение №2.
3.Отчет за изпълнение на сметките от Европейския съюз към 31.12.2019г.,
съгласно Приложение №3.
4.Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019г., съгласно
Приложение №4.
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Трета точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2020г.
а/№440-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка? Г-н Филев. Първо, г-н Филев. После г-н Атанасов.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Г-н председател,
Г-н кмет,
Тъй като докладната записка е актуализация на бюджета на община Провадия за
2020, въпросът ми е - Как се движи изпълнението, към края на месец май, на бюджета
в приходната му част? Има ли изоставане? Какво е изоставането? Защото касовото
изпълнение го има на страницата на общината, но не знам колко човека са го прочели.
Вторият ми въпрос е - Каква е наличността в дейност „Чистота“, към понеделник,
плюс минус 1000 лв.? Трябва да я знаете.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет, зам.-кметове,
Колеги,
Моят въпрос е свързан с поименният списък на капиталовите разходи. Ще
направя едно предложение. В списъка да бъде добавен основен ремонт на пешеходен
подлез на улица „Македонска“. Ще ви кажа и ще мотивирам моето предложение.
Видях, че на страницата на община Провадия са обявени текущ ремонт на подлезите в
града с пет обособени позиции. Първите четири позиции по 1500 лв., по 2000, 2600 лв.
Най-фрапиращ е подлезът на улица „Македонска“.Там, не знам, дали е запознат г-н
Илчев, но може би от 30 години този подлез постоянно се пълни с вода и няма как с
една помпа тая вода подпочвената да бъде източена. За мен, там трябва, на него
подлез, да бъде направен основен ремонт, а не текущ. Така че предлагам да бъде
изкаран от текущите ремонти и да бъде вкаран в капиталовата програма. Средствата
могат да бъдат взети от реконструкция и обновяване на централната градска част.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Други изказвания, становища, питания? Заповядайте,
г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Извинявам се, че така, но след като бяха разрешени тренировките децата да
тренират се натъкнах на една случка, която не направи добро впечатление нито на мен,
нито на другите родители, които бяха около мен. Става въпрос за Спортната площадка.
Там настилката е много износена. Ако не се лъжа, мисля, че 2014 год. открихме
площадката. За шест години тази площадка е натоварена и настилката е износена. В
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момента има нахвърлен пясък върху настилката, който при най-малкото засилване на
някое от децата се подхлъзват и падат. Мога да ви кажа, че онази вечер от осем деца и
осемте си отидоха с наранени колене. Правя предложение да бъдат заделени, мисля 40
на 20, 800 км. м. е, да бъдат заделени 30 000 лв. за подмяна на настилката на Спортната
площадка.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Мехмедов, заповядайте.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Уважаеми г-н председател,
Кмете,
Колеги,
За последното предложение. Г-н Атанасов, тъй като имам някакво мое виждане,
относно тези Спортни площадки, ако ще се прави нещо подобно, тези пари няма да са
достатъчно. Сто процента съм сигурен. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н кмет, заповядайте.“
Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Още в самото начало на мандата беше поставен въпросът, мисля, че беше на
първото заседание, на второто, не си спомням, за тази настилка на Спортната
площадка. При предварителни такива проучвания мисля, че някъде сумата отиваше
около 500-600 лв. на квадратен метър. Аз, пак казвам, че не съм специалист по
настилките, но аз съм за подмяната, защото и аз също многократно съм минавал от там
и съм гледал как играят и как се оплакват от контузии. Даже, спомням си тук имаше
гражданка, която много остро постави въпроса за тази настилка, така че аз съм за
такова решение за подмяна на настилката, стига вие да решите и да гласувате това
предложение. За тази площадка, тъй като имахме оплаквания, че осветителните тела,
които са монтирани много слабо светят, сега сме предвидили и може би до месец ще
бъдат подменени всички осветителни тела с вани по-големи, с лед осветление, за да
може и в по-късните часове на деня да спортуват желаещите. Така че решението е
ваше как да се осъществи подмяната на настилката. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Петстотин лева на квадрат е много сериозна сума. По спомени казвам, мисля, че
целият ремонт на Спортната площадка излезе 120 000 лв. Имаше дренажна система,
бетон, ограда, пейки, плочки, настилка. Смятам, четиридесет максимум петдесет
хиляди лв., ще стигнат за настилката. Може да се провери при пазарно проучване да се
пусне, но целта е сега да бъдат заложени в капиталовите разходи, ако трябва ще се
актуализират, ако не стигне сумата. Всички знаем, че може да се обяви обществена
поръчка три месеца преди вземане на решението за финансиране.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми колеги,
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Кметът пропусна моят въпрос, но няма значение. За подмяна настилката на
Спортната площадка в централната градска част предложение имаше направено. Не
мога да се сетя дали от Янков или Ганев преди две години, но не го внесох, защото
сметнах, че пет години трябва да се експлоатира минимум площадката, като то беше за
около 50 000 лв. по памет цитирам. Вътре имаше включено и осветление. Добавяне на
прожектори, нови, мисля, че около 20, по памет. Сега погледнах цените на настилките.
Настилките са между 25 и 35 лв. без ДДС на квадратен метър, така че, ако е 800
квадратни метра площадката - 35 лв. без ДДС, 42 и нещо лв. с ДДС – 40 000 лв. ще
стигнат. И допълвам предложението да се запише, допълни в списъка на капиталовите
разходи обект Спортна площадка в централната градска част. Може да се добави и
УПИ, като се запише подмяна на настилката. Средствата да се вземат от това, което
вие ползвате също за резерв, а именно предстоящия ремонт на централната градска
част. Оттам да се вземат средствата, тъй като в момента още не е казана информацията
за изпълнението на бюджета, дали да ги вземем и от резерва може. Какво е
състоянието на резерва? Но между 25 и 35 лв. е на квадратен метър без ДДС. 40 000
лева ще стигнат, ако вие сте предвидили осветителните тела към уличното осветление
е чудесно. Вие ще си проведете обществената поръчка. Ако има икономия, добре. Ако
няма средствата, които са необходими ще се добавят на следващо заседание, но е
добре да се включи този обект.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Мехмедов, заповядайте.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Колеги, здравейте.
Г-н Филев,
Не знам къде гледате тези цени. Мога и аз да ги погледна. Първо, за да се
направи този, да кажем, ремонт, трябва първо да се направи демонтаж. Този демонтаж
и тази изкуствена трева, която в момента съществува там, трябва да се обособи
специално място, където може да се изхвърли. След това по новите изисквания се
прави една система Шот пад. Това е целта, както г-н Атанасов каза, самата трева да
може допълнително да омекоти самото падане. Има поставена изкуствена трева. Там
вече цените са много, много, много, различни. Зависи колко е дебелината. Ще има ли
дренажна система? Какво ще представлява тази дренажна система?Да, но тя вече е
компрометирана. Защото се използва сух специален кварцов пясък върху кварцовия
пясък, извинявам се, че ви занимавам, но просто да разясня самия казус. Сух пясък,
върху него се поставят едни гранулки, които допълнително омекотяват. Тези гранулки
не съществуват вече. Във времето те са прегорели. Кварцовият пясък и той е
компрометиран. Една такава система, сега, аз затова не правя предложение, защото
мога да кажа една сума, да кажем 50 000 лв., но в момента е грубо казано да се
концентрираме върху някаква такава цена, като ние конкретно не знаем дали е 800
кв.м., ще има ли разчертаване допълнително, дали допълнително трябва да се направи
някаква допълнителна промяна на самото игрище, било някакво нараняване на ограда,
на врата и т. н. и т. н. Нали, не казвам, може всичко да е точно, да е нормално, затова
казвам трябва да се направи, както се казва по план график. Затова и преди малко не
направих предложение, но цена от порядъка на 25, 30 лв., да, съществуват, но това е
просто поставяне само на тревата, само на самия материал. Оттам насетне вече има
други, други, други, други дейности, които се полагат. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н кмет, заповядайте.“
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Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Искам да се извиня. Завършил съм математическа гимназия, обаче обърках
цифрите с една нула. Проучването не е 500 лв., а 50 лв. на кв.м.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Илчев. Г-н Али, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Според мене, за да не попаднем в подробности, в детайли, по какъв начин се
монтира или поставя, как се казваше - настилката и вместо да казва единия 20 000,
другия 30 000, третият 50 000 лв. Аз предлагам да дадем възможност на общинска
администрация да провери, да проучи и да прецени за какви средства става въпрос.
Правилникът, предполагам, дава възможност, почти всяка една сесия да се правят
актуализации на бюджета и тогава общинска администрация да излезе с предложение
по-подготвена, по-запозната с предложение за актуализация и да включи въпросния
обект в списъка.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Али. Мислех да се изкажа, но вие казахте точно това, което
мисля. Други изказвания, становища, питания? Заповядайте, г-н Адем. Извинявайте,
г-н Атанасов. Добре, ще ви дам възможност.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Аз ще кажа няколко думи за този прословут подлез на улица „Македонска“,
понеже живея на няколко метра от подлеза. Първо, аз знам, че г-н Илчев два пъти е
идвал да посещава и да види какво е състоянието на подлеза, понеже прибирайки се от
работа, жители са ми казвали, че същия ден кметът е бил на посещение. Мисля, че
много добре е запознат за състоянието на подлеза. Не знам, защо преди няколко
години всички други подлези се пипнаха по някакъв начин, а този подлез не сe
направи нищо и той, наистина, е доста в окаяно състояние, но аз съм убеден, че
виждайки кметът, правейки оглед и виждайки, какво е състоянието ще се направи
каквото трябва за този подлез, за да може, както останалите подлези се ползват от
гражданите от едната страна да преминат под линията в другата страна на града.
Разбира се има и една подписка от искане на жители, живеещи в същата улица
„Македонска“ за едно стълбище. Кметът и там е запознат за тази подписка.
Предполагам, че и там ще се вземат мерки.Това исках да кажа за подлеза. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Адем. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Първо, към г-н Адем. Никой не е казал, да не се прави подлеза. Всички го знаем
в какво състояние е. Вие живеете на десет метра. Аз живея на петдесет метра от този
подлез. Но това искам да кажа, че с текущ ремонт няма как да стане. Трябва голям
основен ремонт. Дори не знам дали 35 000 лв. ще стигнат за да може подлезът да бъде
използваем. Ако трябва, да бъдат заложени 40 000 лв., 50 000 лв., 60 000 лв., но да се
направи веднъж, за да може жителите на града да го използват. Относно
предложението за Спортната площадка. Съгласен съм с г-н Мустафа Али Ибрям.
Оттеглям си предложението и правя ново – ОбС задължава кмета на община
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Провадия и общинска администрация до следващото заседание на ОбС Провадия да
вкарат количествена сметка за подмяна на настилката на Спортната площадка.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Ганев, заповядайте.“
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
„Уважаеми съветници,
Уважаеми гости,
Относно ремонта на подлезите, конкретно за г-н Атанасов, основен ремонт на
обект се прави, когато се правят конструктивни изменения, се събарят носещи
конструкции или нещо друго. Многократно сме го оглеждали. Даже февруари месец
стигнахме на 20-30 сантиметра да го доизчистим, но не успяхме. Постоянно има
подпочвени води, но от огледа, който сме видели няма нарушения на носеща
конструкция. Така, че засега нашето мнение е, че сме го включили като текущ ремонт.
Средствата дали ще са за текущия ремонт. Не са определящи средствата. Определящо
е каква е конструкцията? Като на тази сграда имаме примерно 200 000 лв. заложени за
ремонт, но това е основен ремонт, текущ ремонт, не е основен ремонт.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Ганев. Г-н Филев, имахте две изказвания. Да, извинявайте. Две
изказвания. Няма реплика.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Бяхте ли репликиран по някакъв начин?“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Репликата, г-н Филев.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Разбирам, че ви е важно, но нямате реплика, само когато са се обърнали към
вас. Позволете ми да знам.“
Изказване на Филчо Филев
„Реконструкцията и основният ремонт се налагат по следните причини. Ако на
този подлез не бъде извършено отводняване, догодина по това време ще е ясно, че
парите са хвърлени на вятъра. Той няма да е използваем. Отводняването се налага по
следните причини: Първо, постоянно високите подпочвени води. Трябва да има
система, която постоянно да отвежда подпочвените води, а не помпа. И второ, трябва
да има система, която да отвежда залпово наводняване след проливен дъжд. Не знам,
дали не го разбирате това, ако не го разбирате е жалко, но моето предложение е
наистина да се заложи реконструкция и основен ремонт на подлеза, защото трябва да
бъде направена система за отводняване. Без система за отводняване, догодина по това
време, той ще е в същото състояние. Да не правим втори булевард „Васил Левски“.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други изказвания, становища? Г-н Ганев, заповядайте.“
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
„В обявената обществена поръчка са включени дейности за почистване на
подлезите, за възстановяване на мазилки, на съществуващи отводнителни шахти и
възстановяване на отводнителната система, която я е имало, като допълнително се
сложат помпи с поплавъци, когато се вдигне нивото да се отвежда водата в
съществуващата дъждовна канализация.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Ганев. Други изказвания? Някой има ли готовност да отговори
на г-н Филев на въпросите. Г-жо Пеева, заповядайте.“
Изказване на Катя Пеева-нач.-отдел „Ф и Б“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Тъй като в тази докладна не бяха обект приходите, сега, като приключим с тази
докладна, ще се качим горе да вземем информацията и ще ви бъде предоставена.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пеева. Други предложения, изказвания, становища по
докладната записка? Заповядайте, г-жо Димитрова“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми колеги,
Г-н председател, може да вземете правилника и да прочетете член 70, член 71,
член 72. Явно не сте достатъчно запознат.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Достатъчно съм запознат. Така ви взимам думата. Благодаря ви за изказването.
Да преминем към гласуване на предложението на г-н Атанасов да бъде добавен в
актуализацията на списъка на капиталовите разходи – Основен ремонт на подлеза на
ул.“Македонска“. Това е предложението на г-н Атанасов. Който е „за“. Не го е
оттеглил. В режим на гласуване сме. Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за“- 8, „против“ - 7, „възд.се“ - 6 Предложението не се приема.
Има още едно предложение пак от г-н Атанасов. ОбС да задължи кмета на
община Провадия до следващото заседание на ОбС да представи количествена сметка
за ремонт на настилката на Спортната площадка. За подмяна. Извинявам се. Ще го
изчета пак. ОбС Провадия задължава кмета на община Провадия до следващото
заседание на ОбС да представи количествена сметка за подмяна на настилката на
Спортната площадка. Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за“- 19, „против“ - 0, „възд.се“ - 2 Предложението се приема.
Адв.Тодорова, към решението да го добавим ли като точка самото предложение
на г-н Атанасов?“
Адв.Тодорова – правен консултант на ОбС Провадия отговаря от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Добре. Ще го добавим в това решение. В такъв случай, предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 17
„против“-0
„възд.се“-4
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 17 „за”, 0 -„против” и 4 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 152
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
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1.Приема увеличение на бюджета в дофинансиране на държавна дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ на ВРБ:
- ОУ „Христо Ботев“ с. Житница - 15 000 лв.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§ 51-00 д. 619 „Др. д-ти по жил. строителство, благоустройство и рег. развитие“
15 000 лв.
3.Приема Актуализиран разчет на поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви и собствени средства по бюджета на общината за 2020г„
съгласно Приложение№1 и произтичащите от това корекции по бюджета както следва:
-в увеличение на:
§ 51-00 д. 122 „Общинска администрация“
49 800 лв.
§ 10-30 д. 619 „Др. д-ти по жил. строителство, благоустр. и рег.развитие“
48 000 лв.
§ 00-98 д. 998 „Резерв”
6 826 лв.
-в намаление на:
§ 52-06 д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 2 585 лв.
§ 51-00 д. 619 „Др. д-ти по жил. строителство, благоустр. и рег.развитие“
102 041 лв.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
5.Общински съвет задължава кмета на община Провадия до следващото
заседание на Общински съвет да представи количествена сметка за подмяна на
настилката на Спортна площадка.
6.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени
интереси.
Четвърта точка – Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Провадия за 20202030г.
а/№436-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Провадия за 2020-2030 г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 153
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, вр. чл.9 и чл.10, ал.1 от Закона за
енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Провадия:
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1.Приема дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Провадия за 2020-2030 г.,
съгласно Приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия да организира изпълнението на
мероприятията заложени в програмата, а при необходимост да внася предложения за
нейното допълване и актуализиране със срок на изпълнение съгласно програмата –
2030г.
Пета точка – Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община
Провадия за 2019г.
а/№439-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в
община Провадия за 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 154
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.12, т.1 при спазване
изискванията на чл.13, ал.6, т.1 от Закона за туризма, Общински съвет Провадия
приема Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Провадия
за 2019г., съгласно Приложение №1.
Шеста точка – Докладни записки
а/№435-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за промяна вида собственост на имот – общинска
собственост от частна в публична
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“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 155
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.5, ал.2 и ал.3 от Наредба №2 за РПУРОбИ, Общински
съвет Провадия:
1.Обявява за публична общинска собственост следния недвижим имот:
Земя - парк с площ от 32 000 кв. м. в квартал 2, парцел III по регулационния план
на гр.Провадия, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №407 от
31.03.2000г., вписан в служба по вписванията при Районен съд - Провадия под №14,
том IV, вх. регистър №1250 от 10.05.2002г.
2.Възлага на кмета на община Провадия да разпореди съставянето на Акт за
публична общинска собственост на описания по т.1 от решението имот.
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства в залата.
б/№437-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване маломерна полудневна група във филиал с.Снежина към ДГ
„Мария Момчева“ с.Градинарово за учебната 2020-2021г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 156
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.256, ал.4 и чл.280, ал.1
от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.59 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общински съвет Провадия:
1.Формира маломерна група във филиал с.Снежина към ДГ „Мария Момчева“
с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна с минимум шест деца за учебната 20202021г.
2.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия и директора
на ДГ „Мария Момчева – филиал с.Снежина, община Провадия, обл.Варна.
в/№441-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно промяна на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 157
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2, предложение второ от
Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Актуализира Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Провадия през 2020 година, приета с Решение №6-87/27.02.2020г., в частта на
Индикативна таблица на дейностите в т.4.2, както следва:
4.2.

Закупуване на 3 броя PVC
врати за библиотеката и за
зрителната зала на
читалището

НЧ „Отец Паисий септември
-1923“с.Комарево 2020г.

Общинска
допълваща
субсидия, съгласно
финансово
обезпечен договор
Анекс към Договор
№151/03.04.2020г.

2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за изпълнение на решението.
Кворум: 21 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства в залата.
г/№442-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
Кворум:20 Общинският съветник Елина Димитрова не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания на
общински съветници?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:21 Общинският съветник Елина Димитрова присъства в залата.
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 158
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС,
Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост, представляващ терен от 10 м2 /десет квадратни метра/ - позиция №3, по
одобрената с Решение №10-167 на ОбС Провадия от 31.05.2012г. и допълнена с
Решение №40-788 от 12.02.2015г. - Подробна план-схема за разполагане преместваеми
обекти в УПИ I - парк, кв.34, като част от Схема №17 от цялостната схема за
разполагане на преместваеми обекти на територията на град Провадия, 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 павилион за търговска дейност.
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 под
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наем на общински терени, приета от Общински съвет Провадия Решение №22- 254 от
24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на Община Провадия организацията по изпълнението на
решението по реда на Наредба №2 за РПУРОбИ.
д/№443-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно даване съгласувателно становище за заустване на условно чисти дъждовни и
пречистени отпадни води от площадка на Компресорна станция „Нова Провадия“ във
воден обект общинска собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Въпросът ми е – Точно къде ще бъде ситуирана и изградена новата компресорна
станция „Нова Провадия“? Информацията, която имах преди година и нещо беше, че
ще бъде на територията на община Ветрино. Дали е така? Вторият ми въпрос е –
Преди незнам колко заседания се разглежда искане за частно дружество или на
„Булгартрансгаз“ за наемане на 40 декара от страна на общината, от тяхна страна,
предоставени от община Провадия. Беше предложена цена 16 000 лв.,
умопомрачителна. Въпросът ми е – Има ли нает терен? Разполагат ли се тръби, защото
в съседните общини се разполагат, а в нашата община не съм видял някъде да се
разполагат тръби. Въобще проведен ли е търгът? Какво се случи с този приход от
16 000 лв. на месец.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други въпроси, изказвания, питания? Г-н Мехмедов.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Кмете,
Колеги,
Аз също искам да знам докъде е стигнало. Конкретно за тази сума. Дали има
търг? Дали има реализиран търг? Дали е нает? А доколкото за тези 16 000 лв., които са
умопомрачителни, мога да дам един пример, който на една община на 20 км. от тук,
община Нова пазар, за по-малък терен - повече пари.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н Илчев, заповядайте.“
Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Има проведен търг. Даже два пъти се провежда, но не се яви нито един кандидат
за наемане на този терен. Говоря за Провадия. Това, което питате. Наистина и аз имам
информация, че съседни общини разполагат тръби на доста по-висока цена, която ние
обявихме. Но конкретно искам да ви кажа, че интересът към този парцел не беше
директно от хората, които строят компресорната станция и газопровода, а някакви
посредници, които са искали да влязат на пазара и да спечелят някакви средства. Това
е. Беше проведен. Нямаше кандидати. До този момент няма.“
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Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Логично е да няма щом като няма кандидат.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Илчев. Други изказвания, становища, питания? Заповядайте, г-н
Ганев.“
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
„Уважаеми съветници,
Гости,
Изграждането на нова компресорна станция се намира между границата на
община Провадия и община Ветрино. Като се отива за Ветрино има табела община
Ветрино вдясно е пътя и около километър на изток е разположена.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
„Има, да. В нашата част са повечето работи, които ще се изграждат, затова от
нас искат становище за заустване на отпадни води.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
„Язовирът е в територията на землището на село Петров дол. Целият.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
“Газоразпределителната станция е на територията на общината на границата с
община Ветрино.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
„Издава ги Министерството на Регионалното развитие и при нас само изпращат,
че е издадено разрешение за строителство. При нас идват. Съгласувахме план за
безопасност и здраве. Частта, която е в община Провадия.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Пеню Ганев-директор на дирекция „УТПП и МДТ“
„Компресор. Сега като наименование не мога да ги кажа. Трябва да видим плана
и част от пътя обслужващ компресорната станция. Захранването става на
компресорната станция от Подстанция Провадия за изграждане на електропровод и
водоснабдяването е от Помпена станция Златина.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Ганев. Други изказвания? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 159
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за
водите, Общински съвет Провадия :
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Дава съгласие на „……“ ЕАД за заустване на условно чисти дъждовни и
пречистени отпадни води от площадка Компресорна станция „Нова Провадия“ във
воден обект общинска собственост, а именно поземлен имот 56143.12.74, област
Варна, община Провадия, с.Петров дол, м. МЕРАТА, вид собств. Общинска публична,
вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 13003
кв.м., стар номер 000010. Смесения поток на отпадни води, които ще се заустват: е от
конденз на климатици, дъждовни води от покриви, улици и зелени площи, и
преминали през локално пречиствателно съоръжение дъждовни води от паркинг
преминали през коалисцентен сепаратор, в обем средно месечно за юни – Q макс
ср.месечно 4096 м3/месец и средна годишна сума на валежите – Q ср.год. 34048
м3/годишно и отговарят на действащите нормативни изисквания за чистота.
е/№445-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 160
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
реши:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства пред Фонд „Социална
закрила“ с проект „Подобряване условията на живот и качеството на социалните
услуги в ЦНСТ, ЗЖ и ЦСРИ - гр.Провадия“.
2.Дава съгласие Община Провадия да съфинансира дейностите, които
представляват 10% от общата стойност на проекта в размер на 4 607,00 лева (четири
хиляди шестстотин и седем лева).
3.Възлага на кмета на Община Провадия да извърши всички необходими
действия по подготовка проектното предложение и кандидатстване пред Фонд
„Социална закрила“.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени
интереси.
Кворум:20 Общинският съветник Милена Драгнева не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Някои колеги да не започнаха да си правят почивки? Още малко колеги.“
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ж/№446-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на План-схема за поставяне на преместваем
обект – кафеавтомат на територията на село Комарево
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 161
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Провадия за условията и
реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
Община Провадия и чл.56, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува Схема за разполагане на преместваем обект - петно от 1 м2,
разположено пред УПИ VI-13, кв.39, с.Комарево /вдясно на път VAR 2220, между
о.т.112 и о.т.111, посока централен площад на с.Комарево/, точно както е показано на
приложената Схема за поставяне на кафеавтомат.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
з/№447-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на План-схема за поставяне на преместваем
обект на територията на село Добрина, общ.Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 162
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Провадия за условията и
реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
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рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
Община Провадия и чл.56, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува План-схема за разполагане на преместваеми обекти, върху терен
общинска собственост - петно от 20 м2, разположено в тревната площ, намираща се
под сградата на кметството, точно както е показано на приложената План-схема.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Кворум:21 Общинският съветник Милена Драгнева присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, 20 минути почивка до 10.40ч.“
Почивка от 10.20ч. до 10.40ч.
Кворум: 21
и/№448-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти с търговски и други обслужващи функции, като павилиони,
фургони, сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни на
територията на град Провадия, които не са трайно свързани с терена, върху който са
поставени
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Имаше от юристите предложение за
промяна в решението за вх.№448 за цялостната схема.“
Адв.Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия коментира от място в залата.
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Актуализацията е вид допълване. Зависи как е записано в нашата наредба.
Трябва да се види коя е правилната дума - съгласува или актуализира. В наредбата
пише съгласува.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„На самата план-схема пише - актуализация 2020г. Общо взето, наистина, я
допълваме с новите позиции. Така е.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Въпросът е как да го гласуваме правилно.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Адв.Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, на самата схема пише актуализация 2020г., затова съгласуваме
ние.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам ви да го гласуваме така – Съгласува актуализация 2020год. на
цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти. Трябва ли да го гласуваме като
предложение? Да.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 21, „против“ - 0, „възд.се“ - 0 Предложението се приема.
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Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 163
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство на
територията и чл.8, ал.1 от Наредба №3 за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни
и монументално-декоративни елементи на територията на град Провадия, Общински
съвет Провадия:
1.Съгласува актуализация 2020 год. на цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти по смисъла на чл.2, ал.1 от Наредба №3 за реда и условията за
поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на град
Провадия, с търговски и други обслужващи функции като павилиони, фургони,
сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни върху терени
публична и частна общинска собственост на територията на град Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
й/№449-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия,
относно отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 164
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 Й. Н. Й., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
560,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление № 372/04.05.2020г.
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1.2.На лицето Н. Ж. С., с адрес: …, се отпуска парична помощ, в размер на
510,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление № 376/07.05.2020г.
1.3.На лицето П. П. А., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
600,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление № 378/08.05.2020г.
1.4.На лицето Н. Г. Н., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
350,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление № 393/14.05.2020г.
1.5.На лицето Н. М. Г., с адрес:… се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление № 400/19.05.2020г.
1.6.На лицето Б. Т. Я., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
150,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №417/27.02. 2020г.
2.Не се отпуска еднократна парична помощ, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени е Решение №33657/28.05.2014г.:
2.1.На лицето Г. С. Г., с адрес:…., не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.4 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - липсват приложени разходооправдателни документи,
както и медицинско заключение за историята на заболяването (епикриза), Заявление №
404/19.05.2020г.
2.2.На лицето К. Д. П., с адрес: …., не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.8 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - не се отпуска финансова помощ за поставяне на лещи,
Заявление № 401/19.05.2020г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства в залата.
к/№450-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия и
председател на постоянната комисия за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди, относно подпомагане лечението на лица с редки заболявания
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-жо Христова.
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в проекта на новото решение по докладната записка в точка четири да
се чете - Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
по организация изпълнението на настоящото решение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Христова. Тази точка я има в решението. Да.“
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Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
по организация изпълнението на настоящото решение. Това е. Вие гледате колеги
докладна записка №450. Имаме допълнение към докладната записка №450 с вх.№466
от 25.06.2020г. На новият проект на решение, моля да обърнете внимание на точка
четири. Да избегнем повторението.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Христова. Както каза зам.-кмета, г-жа Христова, има нов
проект за решение, колеги. Становища, изказвания, питания към докладната
записка?Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:21 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства в залата.
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 165
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия предоставя финансова помощ на:
1.А. Е. И. с адрес: ……., в размер на 594,03лв. (петстотин деветдесет и четири лв.
и 03 ст.), Заявление №291/13.03.2020г.
2.В. В. И., чрез законния му представител Т. М. Д. с адрес: … в размер на 203,95
(двеста и три лева и деветдесет и пет ст.)
3.Средствата за финансовото подпомагане по т.1 и т.2 да се осигурят от бюджета
на община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
по организация изпълнението на настоящото решение.
л/№451-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания, питания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №10 – 166
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
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1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства с проектно предложение
„Подпомагане на образователния процес на децата и младежите настанени в
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр.Провадия и
Преходно жилище – с.Бързица пред Фонд „Социална закрила“.
2.Възлага изпълнение на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Провадия допуска
предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени
интереси.
Седма точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Пеева, заповядайте.
Изказване на Катя Пеева - директор на дирекция „Ф и Б“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Относно питането на г-н Филев за постъпленията в приходната част към
31.05.2020г. В частта на имуществените данъци имаме изпълнение 51,33%. В частта на
неданъчните приходи имаме 49,94%. Изкарали сме подробна информация, относно
приходите. Наблюдава се явлението във връзка с пандемията, относно постъпленията в
детските градини. На пазарите също има намаляване на приходите. Това е заради
ограничаване на мерките. Относно наличността на дейност „Чистота“, приходите към
22.06.2020г. са 587 664,71 лв. Разходите 605 620,56 лв. Внесеният ДДС „Чистота“
66 722.79лв. Остатък към 22.06.20г. е 1 009 903,89 като в тази сума е 500 000 лв. на
депозит.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пеева. В точка изказвания, питания и отговори на общински
съветници сме. Г-жо Драгнева, заповядайте. Отговорите първо. Извинявам се, че ви
прекъсвам. Да представим, първо, отговорите и после може да си зададете въпросите.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Ще ги прочета само, естествено.
До
Г-н Филчо Филев
Общински съветник в ОбС Провадия
Уважаеми г-н Филев,
В отговор на Вашето питане, относно наличие на компютърна грамотност на
изпълняващия длъжността кмет на с. Бозвелийско, Ви информирам за следното:
На проведено заседание на Общински съвет Провадия на 27.02.2020 година Ви е
предоставен отговор във връзка с Ваше питане от 31.01.2020 година относно
подписване на споразумение с Иван Параскевов - временно изпълняващ кмет на с.
Бозевлийско и степента на придобитото от него образование. В посоченото заседание
не сте поставяли въпрос, относно компютърната грамотност на посоченото лице. След
извършена допълнителна справка в трудовото досие на г-н Параскевов не беше
установено наличие на изричен документ, който да удостоверява завършен курс за
компютърна грамотност. Доколкото действащата нормативна уредба не изисква от
администрацията изпитване на уменията на лицата, които са избрани за кметове или са
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назначени за кметски наместници, Ви уведомявам, че не са извършвани подобни
проверки.
По отношение на втората част от въпросите Ви, относно изискванията за вида на
образователната степен, която следва да бъде придобита от определено лице за да
заема длъжността кмет, Ви уведомявам, че в действащата нормативна уредба няма
изискване, относно степента на завършеното образование от лицата, които са избрани
за кметове.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Понеже във времето доста се проточи този въпрос, искам само ясно и
категорично да кажа - В момента село Бозвелийско няма кмет. Има временно
изпълняващ длъжността кмет, с който е сключено споразумение на база решение на
общинския съвет. Това, че очевидно от отговора става ясно, че лицето или временно
изпълняващият длъжността кмет г-н Параскевов няма компютърна грамотност оставям
за тълкувание на всеки един. В действащата нормативна уредба за кметовете, които
подлежат на пряк избор няма задължение за образование, но тези, които се назначават
трябва да бъдат с минимум средно образование.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Денев.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Следващият отговор.
До
Г-жа Милена Драгнева
Общински съветник
Във връзка с Ваше питане, отправено на заседание на ОбСПровадия, проведено
на 27.05.2020г., относно предприети мерки за пръскане срещу кърлежи, Ви
информирам за следното:На територията на гр.Провадия е извършено пръскане за
кърлежи и комари в периода 22-24.04.2020г. В следствие на получените множество
сигнали от наши съграждани, Община Провадия предприе действия за повторно
пръскане. В тази връзка е извършено пазарно проучване, избран е изпълнител и при
благоприятни метереологични условия, през 15 дни, ще се извършат още две
пръскания, с които ще станат общо три. По отношение на селата, по усмотрение на
кмета на съответното село може да се организира пръскане.
До
Г-н Анатоли Атанасов
Общински съветник
Уважаеми г-н Атанасов,
Във връзка с Ваше питане, отправено на заседание на ОбСПровадия, проведено
на 27.05.2020г., относно изпълнение на решение №3-47/23.12.2019г. на Общински
съвет Провадия, за кандидатстване по първа покана за набиране на проектни
предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура”, Програма
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Финансов механизъм
на европейското икономическо пространство 2014-2021, Ви информирам за следното:
Община Провадия подготви проект за кандидатстване с наименование
“Панорама на солта - невидимото злато на Провадия”.
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Проектното предложение представя иновативно културно събитие, свързано с
един от характерните, но недостатъчно познати маркери на региона на Провадия находището от каменна сол. Предлагат поредица от дейности и културни събития,
обединени от идеята, че солта е необходим и важен елемент за съществуването на
живота и има неподозирана сила да обединява култури, етноси и народи.
Едновременно с това проектът адресира проявите към публиката по нов начин извън залите и салона на читалището, на открито и общодостъпно място. Предвидено е
използването на нови похвати за представяне - съвременни технологии, перформанс, и
други оригинални форми на промотиране. За съжаление проектът не е входиран.
Причината за това, както и сам предположихте, е срив в системата ИСУН,
непосредствено преди изтичане на крайния срок, за което съм информиран.
Доколкото успях да се запозная, това не е прецедент, случвало се е и друг път
назад във времето. Въпреки всичко обаче, входирането на проекти в последния момент
не е добра практика. В тази връзка Ви уверявам, че са взети съответните поуки и
предприети действие за оптимизиране работата по подготовката и депозирането на
проектни предложения.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Илчев,
Към отговора е приложен и принт-скрийн, от който става ясно, че проектът, с
който е трябвало да кандидатства община Провадия, а именно “Панорама на солта невидимото злато на Провадия” не е приключил. Това, което ми се дава е работни
формуляри, а датата е 10.01.2020год. 23.51ч. Осем минути преди изтичане на крайния
срок. За колегите да кажа. За да бъде подаден един проект през системата ИСУН
трябва да бъде записан, след това да бъде приключен, оттам се отива на приключили
формуляри и се подава. Този скрийншот или принт-скрийн, който ми е предоставен не
е така. Това си е един работен формуляр. Може би само не пише чернова. Другото,
доколкото успях да се запозная - това не е прецедент. Може би е така, но аз имах
спомен, че предния мандат г-н Филев, като кмет на общината, беше провел разговор с
инж.Янков да не се чака последния момент за подаване на проекти, защото наистина
може да има срив в системата. Казвате, че сте запознати, че проектът не е подаден.
Мога съвсем отговорно да кажа, че не сте запознат. Ще ви кажа защо. Разговарям с
доста граждани и те ми казват, че в момента община Провадия кандидатства с проект
за изграждане на лятна сцена. Това са ваши думи, които вие сте казал. Лятната сцена
щеше да бъде в този проект, а той не е подаден и вие не знаете, че не е подаден. Аз ви
казвам какво казват.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Следващият отговор.
До
Г-н Филчо Филев
Общински съветник
Във връзка с Ваше запитване, отправено на сесия на Общински съвет Провадия,
на 27.05.2020г., Ви уведомявам за следното: В „Опитно поле”, площадка за депониране
на отпадък няма. Няма и площадка за разделно събиране на отпадъците. От ската над
хлебозавода, са събрани отпадъци ръчно, чрез участието на живущите в района и с
работници и техника на Община Провадия. Отпадъкът беше събран в големи чували
тип „биг-бег”. Биг-беговете бяха на съхранение на територията на опитно до момента,
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в който сметоизвозващата фирма сключи договор с депо за предаване на отпадъците.
От чувалите се отделиха основно найлоновите торбички и пластмасови бутилки, като
по този начин се намали количеството на нерециклируемия отпадък.
Уверявам Ви, че на въпросното локално замърсяване не се е извършило само
запръстяване и това е видно и доказуемо. Почистването е извършено ръчно, разбира се
доколкото това е възможно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
Това, което е очевидно след дъждовете, че боклуците са там и сега да отидем ще
ги видим. Естествено е, че на „Опитното поле“ няма площадка за депониране на
отпадъци и площадка за разделно събиране. Процедиране на такава няма. Тя не може
да бъде определено изградена и решена от общинска администрация. Това става със
съдействието на много институции. По същество, за мен, трябва да бъде свършена
работа, а не тука да се надприказваме има или няма площада. Как точно е извършено
и колко точно отпадък е събран?Данните, които ми бяха предоставени предния път не
става ясно - Колко биг-бега са напълнени? Как са прехвърлени в контейнерите, с които
са извозени? Имало ли е опасност за хората, които работят там или за околните? И
най-важното - Има ли техническо решение, след като се говори, че е изчистено, това,
което сега се появява да се изчисти? Мисли ли се в тази насока. Можете вече и да не
ми отговаряте, защото всички виждаме, какво е състоянието на това локално
замърсяване.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-жо Мустафова, искахте да вземете отношение.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет
Колеги,
Аз от 36 години живея в западната част на града. Всеки ден минавам по този
път. Имам много близки, които са роми и живеят на мястото, където г-н Филев
спомена. Лично те споделиха с мен, че са участвали със собствения си труд цялата
улица за да може да се изчисти и се помоли общината в лицето на г-н Илчев. Аз не
мисля, че не е изчистено. Не мисля, че всичко е там и само е запръстено, че се показва.
Не е вярно. Мога да го докажа, ако искате, защото имам снимки от години щракани,
няколко години и в момента, но не можем да променим манталитета на хората, които
живеят там. Значи, те може пак да хвърлят и това да се вижда в момента. Просто всеки
ден минавам от там. Всеки Божи ден. Там живея и затова просто то може би е от
техния манталитет на хората, че си изхвърлят боклуците, но това, че не беше
изчистено. Не съм съгласна. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Мустафова.
Аз искам да изкажа лично мнение. От доста години го знаем това локално
замърсяване. Ако ставаше да се изчисти само със запръстяване отдавна щеше да е
свършено. Доста боклуци бяха изчистени. Виждаме го сега как изглежда. По съвсем
различен начин. И да има някакви боклуци, оставени или допълнително хвърлени, не
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мога да твърдя. Не изглежда по начина, по който изглеждаше преди една година.
Надявам се, да продължим, да успеем да го опазим, да остане в този вид. Благодаря.
Г-н Денев.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Следващият отговор на питане.
До
Анатоли Атанасов
Общински съветник
Уважаеми г-н Атанасов,
В отговор на Ваше питане, относно проекта: „Ремонт и обновяване на Централна
градска част, УПИ V, кв.59 по плана на гр.Провадия - етап I”, Ви информираме
следното: Със Заповед №03-РД/1073 от 29.04.2020г. на „Държавен фонд „Земеделие”
са одобрени проектните предложения на МИГ: Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия.
Стойността на заявените за финансиране разходи за Община Провадия са 349
986, 00лв. без ДДС. С Община Ветрино е подписан договор за безвъзмездна финансова
помощ. В скоро време очакваме да се подпишат договори с Община Вълчи дол и
Община Провадия. След подписването на договора ще бъде обявена обществена
поръчка за избор на изпълнител.
До
Г-н Христо Гичев
Общински съветник
Отговор на питане, зададено на заседание на ОбС Провадия, проведено на
27.05.2020г.
Относно: Статут на площадката пред административната сграда на ВиК
Уважаеми г-н Гичев,
Площадката пред входа на администрацията на ВиК, район Провадия няма
статут на паркинг. Терена е част от принадлежност на Път III-208 /тротоар/ публична
общинска собственост. Община Провадия ще ограничи паркирането на автомобили,
съгласно законовите разпоредби. Ще бъде възстановено и сферичното огледало за подобра видимост на кръстовището.
До
Филчо Филев
Общински съветник
Отговор на питане, зададено на заседание на ОбС Провадия, проведено на
27.05.2020г.
Относно: Подходящи общински помещения за създаване на аптеки в селата
Блъсково, Бозвелийско, Житница и Градинарово
Уважаеми г-н Филев,
Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното: Свободни
помещения има в селата Блъсково и Бозвелийско, а именно: с. Блъсково има свободно
помещение в Здравната служба с площ от 15 кв. м. по Акт за общинска собственост
№1849/31.07.2017г. и в с.Бозвелийско помещение в Здравната служба с площ от 18 кв.
м. по Акт за общинска собственост №74/21.10.1998г. В селата Житница и Градинарово
няма свободни общински помещения.
Съгласно Наредба №28 „За устройството, реда и организацията на работата ш
аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти“ издадена от Министъра на
здравеопазването изискванията за помещенията за изграждане на аптеки за
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лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура с едно работно място - с минимална обща площ 30 кв.м.
В населени места, където няма друга аптека, се допуска откриване на аптека за
лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура с едно работно място - с минимална обща площ 20 кв.м, състояща се от
приемно помещение, складово помещение и санитарен възел с преддверие и мивка. За
всяко следващо работно място се изискват допълнителна площ.
До
Г-жа Милена Драгнева
Общински съветник
Уважаема г-жо Драгнева,
В отговор на ваше питане, ви уведомявам за следното:
За срока на въведеното в страната извънредно положение при пандемията от
СОVID-19 общинска администрация Провадия е изпълнила всички разпореждания във
връзка с ограничаването на разпространението на пандемията. Независимо от това, за
периода, администрацията е изпълнявала в пълен обем всички свои задължения
произтичащи от нормативната уредба. В този смисъл по никакъв начин няма силно
редуциране на ангажиментите на администрацията и намаляване обема на работата, а
тъкмо обратното - изпълнение на задълженията в усложнена обстановка и затруднено
функциониране на дейностите. В потвърждение на това, като пример мога да посоча
че за периода от 25.02.2020г. до 23.06.2020г., по голямата част, от който попада в срока
на действие на извънредното положение, разбира се и поради отговорната активност
на гражданите на община Провадия, администрацията е събрала 388,79 лева повече
данъци, на обща база, в сравнение със същия период от 2019г. В тази връзка за същия
период, основно в дейностите, където повече от един служител изпълняват еднакви
или сходни функции, но и за всички други, бяха предприети мерки за
препоръчителното ползване на отпуск, с цел намаляване на рисковите. Бяха изготвени
графици за редуциране броя на служителите и ползване на платен годишен отпуск.
Така за разглеждания период служителите от общинска администрация на изборни
длъжности са ползвали общо 56 дни платен годишен отпуск, служителите по трудови
правоотношения 231 брой дни годишен отпуск, а служителите в служебни
правоотношения 37 дни платен годишен отпуск. Общо за периода от март до май 2020
година служителите от администрацията и всички дейности към нея са ползвали над
2000 дни платен годишен отпуск. От всичко казано по-горе става ясно, че за периода
на извънредното положение, освен всички други мерки, са предприети мерки за
осигуряването на възможността за ползване на част от полагаемия годишен отпуск, за
всички служители, за които това е било възможно, както за намаляване на броя на
дължимите отпуски, но основно за опазване здравето и живота на служителите и
гражданите на община Провадия.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н Денев,
Благодаря за отговорите. Радвам се, че общината по отношение на първия ми
въпрос е отреагирала и продължава да отреагира. Един въпрос към втория отговор. В
тази повишена сума, която беше цитирана, от макар и само 388 лв., влиза ли и такса
смет, защото тя беше повишена и нормално при повишена такса смет да има съответно
и повишаване на данъците за този период, който цитирахте.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Отговарям на микрофон – влиза. Тъй като справката е при мен. Това, което
информираха инж.Филев, в различни посоки има повишаване, в други има намаляване.
Аз казвам общата сума, което в някаква степен има връзка с ангажимента на общината
и работата на общината. А изпълнението на данъците е друга тема.
Отговор на въпрос на Силвия Боева - Радева
До
Силвия Боева - Радева
Общински съветник
Уважаема г-жо Радева,
В отговор на Ваше питане, отправено на заседание на ОбС Провадия на
27.05.2020 г. Ви уведомявам:
- 1 от общинските съветници има неплатени задължения за местни данъци към
община Провадия.
- От всички 249 работещи в община Провадия, вкл. общинска администрация,
кметове и кметски наместници, услуги и дейности:
- 5 от кметовете и кметските наместници на населените места в общината имат
задължения.
От всички останали, работещи в община Провадия, 27 имат неплатени
задължения, като на 8 от тях има съставени актове за установяване на задължения по
чл. 107, ал.3 от ДОПК и 1 е предаден на ЧСИ за принудително изпълнение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Отношение искате ли да вземете? Добре. Г-н Денев, моля
продължете.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Следващият отговор до Силвия Боева - Радева.
До
Силвия Боева - Радева
Общински съветник
В отговор на Ваш въпрос, зададен на заседание на ОбС Провадия, проведено на
27.05.2020г. уточнявам, че с писмото изпратено до председателя на Футболен клуб
„Атлетик - Провадия“ се изисква освобождаване на помещенията, заети от клуба, а не
прекратяване на тренировъчната му дейност на стадиона или спиране на деца да
спортуват. Това се налага, поради предстоящ ремонт на помещенията.
Споделям напълно значението на спорта и ще положа всички усилия за
развитието му в община Провадия. Очаквам от спортните клубове ползотворна
съвместна работа и диалог.
Отговорите се изчерпаха.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Може да има пропуснат. Не знам. Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
29

Уважаеми съграждани,
На предното заседание зададох въпрос - Защо до края на месец май кметът на
общината не присъства на комисиите на Общински съвет и на голяма част от
заседанията? Като на последните три, това по памет цитирам от въпроса си на
предходното заседание, излизаше. Какви конкретни причини има затова? Защото
организацията на заседанието на Общинския съвет става две седмици преди самото му
провеждане. На комисиите седем, осем дни, така, че от опит знам, че кметът може да
си организира дните така, че да присъства на заседанията на комисии и на заседанието
на Общински съвет.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Вие, като бивш кмет, на община Провадия знаете, че
кметът няма задължение да присъства в залата на заседание на Общинския съвет.
Може да присъства по отделни точки. Може да присъства, когато прецени. Смятам, че
въпросът ви е доста личен тук в случая. Конкретни причини защо кметът отсъства?“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз казвам моето мнение. Не мога да отговоря конкретно, но смятам, че
въпросът е малко от типа на – Кой какви данъци дължи? Кой къде ходи? Кой какви
ангажименти има? Такива въпроси не можем да задаваме тук.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Не съм съгласен с казаното от г-н Димов. Първо, защото присъствието на кмета
на комисии и на заседание ражда продуктивността на съответното заседание, дали е на
комисия или на Общински съвет. Само ще ви кажа, че ако днес кметът отсъстваше, на
предложението на г-н Атанасов за подмяна настилката на Спортната площадка, целият
Общински съвет категорично щеше да гласува против.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не съм съгласен с вас.“
Изказване на Филчо Филев
„Това е лично мое мнение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз мисля, че предложението на г-н Атанасов беше добро и гласувах
положително.“
Изказване на Филчо Филев
„Ако кметът присъства на комисиите, ще ги направи много продуктивни. Ако
вие сте на обратното мнение, това си е ваше мнение. Сега, дали е лично или не, всеки
сам за себе си ще прецени. Факт е, че днес кметът на общината присъства на
заседанието изцяло и доколкото разбрах е имало присъствие и на комисии, за което
мога само да кажа, че е положително. И нещо да допълня, свързано с проектите, което
е важно. Както каза г-н Атанасов, след инцидент подобен с няколко минути на един
проект по Оперативна програма, тогава Региони в растеж, Регионално развитие, бях
разпоредил на инженер Янков внасянето на проектите да приключва 48 часа преди
крайната дата и час. И съм имал случаи да ми се обаждат посред нощ, и да получавам
SMS, че са приключили. В момента, в който се влезе в 48-часовата дистанция, да го
кажа, всички, които готвеха проекта начело с него бяха в общината до успешното му
приключване. Защо го казвам това? Без значение как се казва кметът, ако едно
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разпореждане е от полза за общината то следва да се изпълнява. Тук имаме съществен
пропуск, както каза и г-н Атанасов. Това беше допълнение към неговият въпрос.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Г-н Илчев, заповядайте.“
Изказване на д.т.н. инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия
„Обяснение, защо не съм бил на сесии и комисии, няма да давам. Ще направя
всичко възможно, докато съм все още кмет, да присъствам на всички комисии и на
всички заседания, защото знам какво е вашето желание да ми прекратите
правомощията, но това е друг въпрос и няма да го коментирам. По отношение на
проектите, вие сте постъпили сравнително меко спрямо хората, които закъсняват. Аз
бях по-твърд и моите думи бяха, че след тези случаи, разбира се, които са
отрицателни, съгласен съм с вас, аз бях по-краен и казах, че ако проектите не се пуснат
съответните служители ще бъдат освободени от работа. Това бяха моите думи.
Надявам се, ако те все още искат да работят в общината, докато аз съм кмет да си
вършат работата и не 48 часа, а ако трябва и 96 часа по-рано да ги пускат. Взел съм
съответните мерки. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Илчев.“
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата, че иска
процедурно предложение.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не съм сигурен, че знаете какво е процедурно предложение, защото преди
малко го използвахте. Прочете член 69. Вижте дали там попада въпросът.“
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Какво има в член 110? Ще видя.“
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ако сте сигурни, че е процедурно, заповядайте.“
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз ви казах. Преди малко не ви направих забележка, но много взехте да го
ползвате. Процедурните въпроси са в чл.69. Благодаря. Други въпроси? В тази точка
задаваме и новите въпроси. Новите въпроси. Заповядайте. Приключихме с отговорите,
доколкото съм запознат. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Първо, искам да благодаря на кмета, че взе отношение, че категорично е
разпоредил недопускането на ситуации, като тази, свързани с този и по-предходен
проект.
Питането ми е следното:
Уважаеми г-н кмете,
Възложени ли са функции на длъжностни лица по гражданско състояние на
всички кметове и кметски наместници? Считано от кога? Има ли кметове и кметски
наместници, на които не са възложени функции на длъжностно лице по гражданско
състояние? Какви са причините и кой обслужва населението в тези населени места?
Питам не случайно, защото информацията ми е, че примерно кметският наместник на
Добрина няма такава заповед. Вие ще ми отговорите за цялата община.“
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Изказване на Филчо Филев
„Благодаря, г-н Филев. Други въпроси, колеги? Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Във връзка с отправено от мен питане на заседание на Общински съвет
проведено на 29.04.2020 година бях поискал да ми бъде предоставена входяща поща и
регистъра на изходяща поща от село Бозвелийско за периода от 01.12.2019 година до
31.01.2020 година. На заседанието, проведено на 27 май ми е предоставен отговор на
въпроса. Кратък отговор. Искам да уточня, но не ми е предоставен регистъра да се
запозная с него. Затова молбата ми към секретаря в срок до сряда да определите ден и
час да мога да се запозная с регистъра. В отговора, който получих е записано. Сега ще
го цитирам – В регистърът на входящата поща на село Бозвелийско са вписани
следните докладни записки за периода 01.12.2019г. – 31.01.2020г., а именно: докладна
записка с изх.№02/07.01.2020г., докладна записка с изх.№03/07.01.2020г., докладна
записка с изх.№04/20.01.2020г. Въпросът, който произлиза от този отговор е следния:
Кой кмет е подписал докладна записка от 20.01.2020г.? Защото единият е предсрочно
прекратен на 17.01, а другият е назначен на 23.01. Освен това, на зададен от колега
въпрос – Какви документи е издавал и подписвал г-н Дамян Дамянов в периода от
встъпването му в длъжност до неговото освобождаване? Е отговорено с писмо РД
0700-79/26.02.2020г., подписано от кмета, че в същия период, в който е бил кмет е
изготвил и подал следните документи: Докладни записка с вх.№60 от 03.12.2019г.,
№61 от 04.12.2019г., №62 от 05.12.2019г. и докладни записки №02 и №03. Питам, защо
в период на два месеца получаваме два различни отговора, ние, като общински
съветници за един и същ период? Още един въпрос. Постъпвала ли е докладна записка
с входящ номер от регистъра на село Бозвелийско №5 от 20.01.2020г. в деловодството
на община Провадия? Това е първият ми въпрос.
Вторият. Само момент. Получих искане от наш съгражданин. Краси се казва.
Смятам, че не е тайна. Може да го познавате. Г-н Атанасов, попитайте днес докога ще
продължи, направо ще го прочета, докога ще продължи тази мизерия по ул.“Христо
Смирненски“? Наистина въпросът ми е следния: Какви са причините за забавяне на
ремонта по ул.“Христо Смирненски“, защото по другите улици, „Добрина“, мисля, че
се казваше, ремонтът е довършен. Само канализацията ли е проблем или има и нещо
друго?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Стойчева, заповядайте.“
Общинският съветник Иван Иванов не присъства в залата.
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Уважаеми г-н Атанасов,
Уважаеми дами и господа,
Само по отношение на канализацията мога да отговоря. Документите са
изпратени, не мога точно да кажа, но може би два месеца и половина или три стоят в
ПУДООС. Вие знаете много добре, че по отношение точно на тази улица имаше
изменение на проекта с цел недопускане на двойно финансиране, което, най-вероятно,
затруднява в момента финансиращия орган. За по-бързото подписване на договорите
32

за финансиране, така или иначе, вчера съм имала пореден разговор. Изчистен е вече
въпроса и очакваме, в най-скоро време, вече да получим и договорите. Това, което
мога да обясня от тяхно име. Иначе по отношение на готовност за започване. Да, има
готовност, защото нямаме подписан договор. Просто трябва да има подписан договор
с финансиращия за да сме осигурили финансиране.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Други въпроси? Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Г-н кмет,
Колеги,
Имам един такъв чисто граждански въпрос. За съжаление обстановката в
страната се влошава. Всички знаем, чуваме и виждаме, но въпреки всичко времето е
хубаво и хората са навън. Безсилни сме в това отношение. Въпросът ми е - На
територията на град Провадия има девет детски площадки и кътове. В общината със
сигурност са още толкова. Взети ли са мерки за оглед и обезопасяване на
съоръженията на детските паркове, на пясъчниците, защото факт е, че децата играят
там, улични кучета, котки също са на пясъчните, за съжаление. Мисълта ми е:
Осъществява ли се някакъв контрол на детските паркове и площадки? Знаем, че до
миналата година, всяка година така през пролетта се извършва такъв контрол, а тази
година е различно. Но въпреки всичко, не можем да спрем деца и родители да бъдат
около тези паркове. Това ми е въпросът. Какви мерки са взети?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Други въпроси? Заповядайте, г-жо Димитрова.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми колеги,
Г-н председател, искам да се обърна към вас. Понеже и вие ми цитирате член 69
и ще ви кажа защо исках да изляза процедурно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Измислихте го.“
Изказване на Елина Димитрова
„Аз не съм го измислила. Просто искам да го прочета за вас. Аз го знам.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте. Извинявайте, че ви прекъсвам.“
Изказване на Елина Димитрова
„Според член 69, ал.2 процедурни са въпросите, с които се възразява срещу
конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанието. Това е една част. Искам
да направя забележка към вас за начина, по който водите заседанието. Няма да
забравя, преди две-три години, може би, в предния мандат, когато вие лично
направихте забележка на г-н Гичев, като председател на Общинския съвет, който
вземаше думата, може би, малко повече от два пъти, колкото е по правилник от място
на микрофон. А сега, в момента, вие си позволявате, и то в режим на въпроси и
отговори, да прекъсвате общински съветник, който дори не е засегнал вашата личност,
вашата дейност, и каквото и да е друго, свързано с работата ви. Защото въпросите,
първо, не бяха и към вас. Второ, тук е компетентният орган общинска администрация
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и кметът е тук и могат да заемат позиция. Другото, което е. Искам да ви помоля да
прочетете чл.110. Това пак е лично към вас или ако искате аз мога да го цитирам, или
вие на микрофон, както ви е по-удобно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Цитирайте го. Няма проблем.“
Изказване на Елина Димитрова
„Само секунда. Извинявайте, за да мога да. Така, според член 110 от правилника
- Кметът на общината, кметовете на кметства и кметски наместници присъстват на
заседанието на Общински съвет. Г-н Илчев, нищо лично към вас и темата, която беше
предходната, засягайки вашата личност. Това е просто за информация на председателя,
който мисля, че не постъпи адекватно с отговора си. Твърде рязко без за помисли.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Ще си позволя да отговоря от място, понеже явно с
приемането на новия правилник не сте забелязали, че точно този текст, в който
председателят трябва да вземе думата отдолу, от долната трибуна.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Изчакайте, да се изслушваме. Не сте забелязали, че този текст в момента го
няма, за да не трябва всеки път да ставам и оттам да вземам отношение. А в
предишният правилник това го е имало, когато г-н Гичев е бил председател на ОбС
Провадия. С общинските съветници преценихме, че така е по-правилно и вие го
гласувахте. Не знам какви са ви в момента възможностите. Не знам какви са ви
притесненията. Председателят може да вземе думата по всяко едно време и да
отговори оттук. Постарах се да не ви прекъсвам. Пак ми се струва, че имате пропуск в
правилника, извинявайте, че трябва да го кажа, ако прочетете внимателно пише:
Кметът на общината, кметовете на кметства и кметски наместници присъстват на
заседанието на Общински съвет. Това, самият член казва, че присъстват. Никъде не
пише, че са задължени да присъстват. Те може да присъстват. Малко да правим
разлика. Благодаря, че ме изслушахте. Заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Г-н Димов,
Аз не оспорвам това, че вие говорите от място. Напротив, както вие така и
вашият заместник имате микрофон, имате право да си говорите от място. Аз не се
чувствам по-никакъв начин обидена, че не слизате на банката, която е долу. Ние я
ползваме, защото трябва все пак да използваме микрофона. Ставаше въпрос за
прекъсванията, които правите докато общински съветници се изказват, защото вие
говорихте през г-н Филев. На мен ми беше трудно да разбера - вашето беше отговор,
изказване, подкрепа или каквото и да е становище. Доколкото чл.110, няма в момента
да влизам в някакъв спор с вас. Исках просто да ви покажа, че никъде не е споменато,
че трябва да присъстват или, че нямат задължение. Защото дори и тук в момента
текстът не казва, че няма задължение да присъства. Нито казва, че могат да
присъстват. Написан е двусмислено. Има юристи. Юристите могат да тълкуват малко
по-сериозно, ако изпаднем в такъв казус. Аз не го правя на проблем в момента. Беше
към вас насочено.“
Общинският съветник Христо Гичев не присъства в залата.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви за забележката, г-жо Димитрова. Други изказвания, питания
становища? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Правя изказване от името на групата. Общинският съвет и неговите комисии
следва да са продуктивни. Влизането в елементарна буквоящина е непродуктивно. И
примера е това което, г-н Димов, вие се опитахте да направите в хода на заседанието,
да спрете мое изказване свързано с подлеза, който се нуждае от отводняване. Надявам
се, с моето изказване и с това, което г-н Атанасов направи, да сме накарали
администрацията и кметът да се замислят какво точно им казваме. Едно или две, или
три изказвания по пет минути допълнителни, няма да навредят на никой. Могат да са
само полезни. Особено от хора, които са работили тази работа. Примери имаме от
няколко дни. Тука искам да накарам администрацията поне да се замисли как може да
помогне на гражданите и на бизнеса в тази ситуация икономическа през годината.
Защото това, което се е случвало през тези девет месеца е, че каквото и да предложа аз
персонално, се отхвърля, но се оказва, че на други места се чете. Опитайте се да
извлечете полезното. Да не се вземат решения политически, защото не страдат
симпатизантите на една или друга група. Ако има грешни решения, страда цялата
община и нейните жители. В тази връзка искам да кажа, че. Само да ви кажа, какво
имах предвид с предходното предложение. Има един милион налични в дейност
„Чистота“ към днешна дата. Ако разходът е 110 000 лева на месец, седем месеца са до
края на годината, са 770 000, като извадим от тях от 1 770 000 лв. и добавим всичко,
което ще влезе от днешна дата нататък по сметката, това ще е наличност в края на
годината. Надявам се, че го обяснявам правилно, тъй че предложението ми към
администрацията е
да помисли как да способства жителите на община Провадия и бизнеса на
община Провадия без да пречи на приходната част на бюджета. Добър е. Не мога да си
изкривя душата. Към момента има много добро изпълнение на приходите. Нали,
сигурно администрацията е анализирала на какво се дължи това. Дали на съвестта на
жителите на община Провадия или на активните мерки на администрацията. Може би
и на двете, но изпълнението е добро. Сега трябва да се помисли как да се помогне на
жителите без да се пречи на приходната част, защото има един голям излишък.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев.
Мога ли съвсем кратичка реплика да направя? Аз, като председател, съм тук за
да се опитам да осигуря спазването на правилника. В правилника пише - две
изказвания в рамките на 10 минути, реплика в рамките на три минути, но не ми се
сърдете, когато аз настоявам за тези работи. В крайна сметка сме го гласували. Приели
сме го този правилник. Той е така направен за да осигури един нормален ход на
заседанието. Той е направен така за да може самото заседание да е по-стегнато. Аз
много пъти съм молил да бъдете по-стегнати, по-систематични в изказванията и
въпросите си, за да може всички колеги да вземат отношение и да има време и за тях.
Не, че съм искал да ви спра репликата от три минути. Не го приемайте така. Това,
което казахте, относно вашите предложения, може би е имало предложения, които не
са били приети, но от днес имаме пример с предложението на г-н Атанасов, което
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беше резонно. Колегите го гласуваха. Прие се. Не виждам там забележката. Надявам
се, да не сте останали с грешно впечатление. Благодаря. Заповядайте, г-н Ибрям.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми колеги,
Нямах намерение да вземам отношение. Съгласен съм, независимо от коя група е
общинския съветник, когато е в интерес на обществеността, трябва да се съобразяваме
безспорно, но най-вече вземем отношение, поради това, че се спомена няколко пъти
подлеза на ул. “Македонска“. Ще се опитам да обясня защо вземам отношение. Много
отдавна, да не кажа най-малко от 20 години, наблюдавам подлеза. Имам съмнението,
че до ден днешен не е намерена точно причината каква е за сегашното му състояние на
подлеза. Ако въпросите са в такъв аспект, че защо примерно не е основен ремонт, а
частичен, според мене, ако има намек за забележка не е правилен, тъй като, ако се
знаеше точно причината защо е в такава положение, досега би се отстранила
повредата. Аз лично даже мисля, че самото ниво и подлезът е толкова нисък, а има
подпочвени води, които са от по-висока част и се подава в самия подлез и
отстраняването на аварията не е толкова лесна. Досега другите подлези ги
ремонтирахме. Този не можахме да го приведем в изряден вид.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Мустафа Ибрям
„Добре.Атанасов, съгласен съм, защо преди три, пет, шест години не направихме
основен ремонт и да приключим с този подлез. Това исках да кажа. За мене, като че ли
е по-така видно, че точно повредата или причината не е намерена както трябва.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Мустафа Ибрям
„От кога се знае? Защо не го отстранихме, като от много години се знае?“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Мустафа Ибрям
„Добре. Аз исках да поясня защо вземам отношение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Ибрям. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Въпросът не е маловажен. Ще направя изказване, в което ще чуете нещата,
които сигурно за първи път ще чуете. Една част казах на публичното обсъждане на
отчета за бюджета за 2019 година. Подлезите, свързани за преминаването на двойната
ЖП линия са направени при строежа на двойната ЖП линия. Те са в сервитута на
двойната ЖП линия. През годините съм бил свидетел как БДЖ, кое точно
подразделение, не знам, защото после се създаде Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, ги поддържаше в самото начало. В един момент, след 1989 година,
работех в завода за химическо машиностроене, БДЖ започна да поддържа само два
подлеза. Подлеза на спирка „Добрина“ и подлеза на ЖП гарата. В един по-нататъшен
момент спря да поддържа всички. Имам предвид подлеза на спирка „Добрина“. Мисля,
че на ЖП гарата все още го поддържат. През тези години, докато имаше спор за
оградата на двойната ЖП линия, сега разбрах от кмета на общината, че е приключил
спора в полза на община Провадия, Националната компания е признала, че е тяхна и
ще я изгради, аз съм спирал разходването на средствата специално за този подлез,
защото там наистина трябва проектно решение да отводняването. Което няма да е
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евтино. Отиде ли се на основен ремонт ще се заговори за достъпната среда, което
изключително ще оскъпи ремонта му. Това, което казах при обсъждането на
докладната, все още си го поддържам, но това, което искам да кажа в момента е, че аз
не съм предложил на Общинския съвет и не съм разрешил да се разходват средства за
този подлез, защото смятам, че за всички подлези, освен община Провадия, трябва и
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да се погрижи, защото те са в
сервитута на двойната ЖП линия. Не знам дали знаете, но миналата година се изгради
нова тягова станция на БДЖ. Очаква се при нормализация на икономическата
ситуация в Европа и света товарите от Турция за Румъния и обратно да минават от
тука. Изключително много да се увеличи трафика по двойната ЖП линия. Бих приел
упрека, че не сме разходвали средства, поне за проектирането на този подлез, но
всички, които ме познават знаят, че една стотинка не бих дал докато има възможност
да се вземат от другаде. Ако Националната компания каже категорично и на законово
основание да способства или да съдейства на община Провадия за ремонтите на поне
два от подлезите, тогава общината следва да пристъпи към проектиране и след това
ремонт. Г-н Ибрам, това което искам да кажа, че основната причина за състоянието на
този подлез са подпочвените води. Има и други, но основната е тази. Реконструкция и
основен ремонт на подлеза няма да е леко и евтино и трябва наистина добър
технически проект. Това беше нашата мисъл при обсъждането на докладната.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други изказвания, становища, питания? Ако няма,
преминаваме към осма точка от дневния ред.
Осма точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.“
Изказване на Георги Иванов Стоянов
„Здравейте. Доста провадийски величия ме познават. Няма да се представям.
Живея на ул.“Шипка“ зад линията. Живея до подлеза.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Извинявам се, че ви прекъсвам. Имената да си кажете на микрофон, за да остане
за протокола.“
Изказване на Георги Иванов Стоянов
„Георги Иванов Стоянов.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря.“
Изказване на Георги Иванов Стоянов
„Като започнем с осветлението на ул.“Шипка“. Разбитите стъпала бетонни. Една
трета от улицата съм я правил аз и баща ми със собствени средства. Иззидали сме
подпорна стена, бетонирал съм, два стълба съм местил. Може да се каже, че стига
голямо превозно средство до мене. Оттам нататък улицата е забравена, както и
западната част на града. Тревата покрай линията по ул.“Бойчо Желев“ е косена
веднъж. За кърлежи да не говорим, че не е пръскано нито веднъж. Чистачка не се е
появявала от мандата на предния кмет. Писал съм жалби още Няголов беше кмет. Бях
много млад. Прекъснахме новата мантинела. Там трябваше да се минава с хеликоптер.
Представете си майка с количка или възрастен човек как прекрачва мантинелата,
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понеже в подлеза д-р Ганев щеше да се удави. Хеликоптери нямаме отгоре да хвърчим.
Там не могат ли да се направят поне скари?Траверсите са така разположени, че ще
съборят къщите, като минава влак. Изградихме преместваеми стъпала. На моята улица
с общински тръби направих и парапет. Когато обясних проблема на Атанасов, че този
чакъл, който го трамбоват тези тежки машини, макар че сложиха траверси се свлича
върху стъпалата. Може да паднеш. Тротоарът е тридесет сантиметра. Пада на пътя и
гумата като го настъпи хвърчи като куршум. Още няма никой утрепан. Той взимаше
присърце проблема. Пускаше общаците. Хвърлят го обратно, но това не е решение,
защото трябва периодично да се почиства. Обяснявах се на новия кмет, на
заместниците, на някои други. Писал съм писма до телевизията. Отговор няма. Има и
много други проблеми. Ако успеят да ремонтират подлеза, там детска количка не може
да се пусне, защото е много стръмно, дори и да няма вода. Забравих. Още някои други
работи искам да казвам. Кметът ми отговори, че навреме тези стъпала ще се
възстановят. Ще се радвам. И подлезът ще се ремонтира. Не знам колко ще струва?
Как ще се направи? Защото от комунизма насам, той си е в това състояние. Преди това
имаше кабелна телевизия. Потапящи помпи. Всичко се руши. Не виждам в Провадия
нещо да се ремонтира, да се прави ново. Аз не обикалям цялата Провадия. Може и да
има такива хубави работи. За сега, мерси. Ще се надявам преди две години да се
направи нещо по моя въпрос, който засяга не само мен, но и всички живущи над
линията. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания на граждани няма. Поради изчерпване на дневния ред
закривам десетото заседание на Общински съвет Провадия. Благодаря ви за
присъствието и активното отношение. Пазете се и бъдете здрави.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри десетото заседание на
ОбС Провадия в 12.15 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 №444
решение №10-150
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
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 №426
решение №10-151
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

40

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №440
решение №10-152
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

за
V

против

възд.се
V

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

41

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №435
решение №10-155
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №442
решение №10-158
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

43

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №443
решение №10-159
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
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 №445
решение №10-160
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
V
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

45

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №446
решение №10-161
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №447
решение №10-162
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
V

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

47

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №448
решение №10-163
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

против

възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №449
решение №10-164
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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

против

възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №450
решение №10-165
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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

против

възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №451
решение №10-166
№
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
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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

против

възд.се

