П Р О Т О К О Л № 12
Днес, 03.09.2020 год. от 14.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет
Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Владислав Младенов Паскалев
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Димо Владимиров Димов
7.Елина Георгиева Димитрова
8.Иван Добрев Иванов
9.Красимир Валентинов Бакалов
10.Коста Владимиров Владимиров
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
21.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е 21 общински съветници. Добър ден, колеги. Събрали сме се днес
на извънредна сесия. Откривам дванадесетото извънредно заседание на ОбС
Провадия, което е свикано с покана №12 от 02.09.2020г.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№ 586.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с предложения дневен ред. Някакви допълнения има ли към
дневния ред? Няма. Не може да има. Който е съгласен с предложения дневен ред,
моля да гласува.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№ 586.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с
21 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Докладна записка с вх.№ 586
а/№586-Докладна записка от Севим Мустафа-зам.-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство с.Бозвелийско
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, питания, становища
от общински съветници? Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Изумен съм пак от докладната записка, тъй като, ако тя бъде гласувана, ще
бъдат избрани двама временно изпълняващи длъжността кмет на село Бозвелийско.
Изписаните основания са за кмет на населено място. Изключвам възможността да се
санира пропуска, че е закъсняла сесията малко, тъй като, когато на кмет на кметство
му бъдат прекратени пълномощията, както на село Бозвелийско, заради това, че е
отсъждан и изборите бяха касирани, заради измама в селото, се избра временно
изпълняващ. Не трябва да се прекъсва времето, в което има населеното място
временно изпълняващ длъжността кмет и трябваше да стане на първи или предния
ден, защото така или иначе временно изпълняващият длъжността кмет следва да е
уведомил кмета на общината, че смята да се кандидатира. Тази докладна следваше
да започне - първо, с прекратява пълномощията като временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Бозвелийско на Иван Параскевов считано от … и
после избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село
Бозвелийско еди-кого си считано от … и нататък трябва да могат да си останат
текстовете. Аз лично не мога да гласувам такъв документ, защото е обидно такава
нескопосана докладна да се внесе и гледам - изготвила юрисконсулт, съгласувана от
секретаря на общината. Следва, сега, да се даде почивка и да се коригира текста на
докладната. Пак казвам, двама изпълняващи длъжността, временно изпълняващи
длъжността кмет на кметство не може да има. Практиката го показва и тези
основания, които са изписани тук са за кмет на кметство и те ще бъдат валидни едва,
когато се прекратят пълномощията на сегашния временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство и тогава вече да се избере другия. Нали, в срока, че имаме
закъснение вече не може да се санира, но следва всичко да се коригира с дата
четвърти, според мен, юристите трябва да кажат, следва да се прекратят
пълномощията на Иван Параскевов и да се назначи нов временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство. Пак казвам, за мен е обидно да ми се предлага такъв
документ да го гласувам. Тука има юристи в общинския съвет.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, само, ако съм ви разбрал. На първи, знаете, че излязоха
регистрациите на кандидатите. Приключиха. Няма как сесията да бъде на първи,
защото приключиха регистрацията в пет и половина.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз коментирам срока, в който казахте, че трябва да бъде проведена сесията.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Иван Параскевов беше регистриран като кандидат за кмет на село
Бозвелийско на първи. Документите бяха подадени в пет и половина. Мен това ме
интересува. Понеже казахте, че сесията трябвало да бъде на първи. При положение,
че кандидатите се разбраха на първи в пет и половина. След работно време бяха
регистрирани. Как сесията да е на първи? Трябваше да я направим в седем вечерта.
Така ли?“
Изказване на Филчо Филев
„Трябваше да се направи даже преди първи. Пак казвам, когато едно лице
изпълнява една длъжност то не решава да се кандидатира за кмет на кметството на
първи. Той е решил или предния ден, или по-предния, или една седмица по-рано.
Той е служител, назначен от общинския съвет, но пряко ръководен от кмета на
общината. Той следва да уведоми кмета на общината, че има такива намерения и
кметът на общината да предприеме необходимите действия.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Филчо Филев
„То е ясно. Спорим, спорим за глупост.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не спорим.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Филчо Филев
„Аз ви казвам, че същественото е, че се избира втори, втори временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство. Не може да има едновременно двама, от
които единият да е в отпуск. Не може това. Разберете го.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Това юристите ще го коментират.“
Изказване на Филчо Филев
„Сега следва този пропуск да се откоригира. Дали ще се внесе друга докладна
да се прекратят пълномощията на Иван Параскевов и веднага след това да се избере
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство на тези основания, които в
закона са за кмет. Само кметът може да е в отпуска до седем дни преди изборите. Не
знам дали ме разбирате? Ако сте чели закона трябва да ме разберете. Ако не сте го
чели, няма да ме разберете.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Разбрах ви. Единствено не разбрах, ако реално кандидатът, който беше
регистриран на първи, като кандидат, например Общинска избирателна комисия му
откажеше регистрация по някаква причина и той не е кандидат, ние даже нямаше да
има нужда да избираме нов временно изпълняващ. Не знам как трябваше сесията да
стане преди регистрацията, но ще го говорим. Сега да не го говорим на микрофон.
Може би вие знаете нещо, което аз не знам. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Аз няма да използвам епитети. По трите въпроса ще кажа по едно изречение.
Първо, който иска може да провери, така както инж.Филев каза, кога и при какви
обстоятелства се назначават, са избирани от общински съвет временно изпълняващи
длъжността. Може, например, да провери дали при частичният избор в село
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Славейково общински съвет е избирал временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство. Това първо. Второ, на декларирани намерения няма сериозна общинска
администрация, която да работи. Значи, всеки кандидат за кмет си подава
документите, регистрира се и регистрацията на въпросният служител, бивш вече на
общинска администрация Провадия, е излязла с час около 19.00 часа на първи,
който е крайният срок за взимане на решение на Общинска избирателна комисия за
регистрация на кандидати за кметове на кметство Бозвелийско в случая. Това, че той
може да каже някога на някого нещо, няма абсолютно никакво значение. Тогава, ако
бяхме насрочили сесия, щеше да има други упреци. Решението е отпечатано тогава.
Вчера сутринта, който е най-ранният срок възможен, общинска администрация
подава съответната докладна до председателя, до деловодство на общински съвет
Провадия. Второто нещо. Трето, всъщност е, тъй като аз съм прочел Закона за
местното самоуправление и местната администрация, там никъде не се
регламентира и съм го консултирал с всички юристи на общинска администрация и
на общински съвет. Никъде не бе открито кметски наместник т.е. кмет на населено
място в такава опция, в каквато се намираме и в такава ситуация в момента.
Единственото нещо, което инж.Филев коментира, е съвсем друга юридическа
ситуация, в която общински съвет трябва да определи, седем дни преди изтичането
на мандата, да определи временно изпълняващ длъжността кмет на община е
изписано от закона. Ако искате ще прекъснем, ще го прочетем, ще го разгледаме и
т.н. Накрая отношението, единственото нещо, което е, но тъй или иначе общината
плаща на трима плюс двама юристи. Аз не мога да не им съгласувам. Единственото
съображение, което той казва, което мога да споделя е, но след становището на
юристите, които са изготвили е, че трябва да бъдат прекратени правомощията на
досега изпълняващия длъжността кмет.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Не, не ставаше затова въпрос, г-н Атанасов. Ставаше въпрос за низ от упреци
тук, изумление и всякакви други работи и т.н. и т.н. И аз се опитах да отговоря на
всички въпроси. Това съображение, аз считам, но не е мое решението. Юристите
като го изготвят го подписвам, както сте подписвали и вие, и всички ние, че трябва
да бъде допълнено в решението, че се прекратяват. Първо, че се прекратяват
правомощията на предния и второ да се дадат правомощия на следващия.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на Филчо Филев
„Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Изборите 2019 година бяха преди десет месеца и там на база декларирани
намерения се назначи временно изпълняващ и кмет на община, и кметове на
кметства, там, където имаше избор за кмет на населено място един месец преди и на
база декларирани намерения.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев. Други изказвания, становища, питания по докладната
записка? Заповядайте, г-жо Милкова.“
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Изказване на Мария Милкова-юрисконсулт в Община Провадия
„В мотивите към докладна записка е изписано, че г-н Иван Параскевов се
налага да бъде, поради участието му в частични избори, се налага да бъде избран
друг временно изпълняващ длъжността кмет. Поради това предлагам да бъде
включена още една точка в проекта за решение с прекратява пълномощията на Иван
Параскевов, като вр.и.д., считано от датата на приемане на настоящото решение от
общински съвет, защото след това имаме и допускане на предварително изпълнение
на решението с оглед на ситуацията, в която се намираме в момента.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Мария Милкова-юрисконсулт в Община Провадия
„Оставям на общински съвет, тогава, да реши считано от коя дата. Предлагам
да има такава точка. Нека общински съвет да реши по целесъобразност. Вие сте
колективният орган, който ще гласува.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Има предложение от вносителя, като точка едно да бъде записано:
Прекратява пълномощията на досегашния временно изпълняващ длъжността кмет
на кметство село Бозвелийско считано от 04.09.2020г. Това ли е? Да.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добре, допълнихме и имената. Другите точки да се изменят съответно.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Срокът е до полагане на клетва на новоизбрания кмет. Считано от … Добре.
Считано от … в началото ли да го сложим на точката? Считано от 04.09.2020г.
избира за временно изпълняващ длъжността. Добре. Предложението няма да бъде
гласувано, тъй като е от вносител. Други изказвания, становища, питания? 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 №12 – 205
На основание чл.42, ал.8, във връзка с чл.42, ал. 6 изр. първо и чл.21, ал.1 т.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Провадия:
1.Прекратява пълномощията на досегашния временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство с. Бозвелийско И. И. П., считано от 04.09.2020г.
2.Считано от 04.09.2020г. избира за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство в с. Бозвелийско Р. Х. И. - специалист в отдел „АИО” към Дирекция
„Обща администрация” в Общинска администрация - Провадия за срок до полагане
на клетва на новоизбран кмет на населеното място.
3.Определя основно месечно възнаграждение на временно изпълняващия
длъжността кмет на кметство в с. Бозвелийско в размер на 900,00 лева.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнение на настоящото решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното заседание на ОбС
Провадия. Благодаря.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри дванадесетото
извънредно заседание на ОбС Провадия в 14.20 часа.

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

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г.Тунчева
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