П Р О Т О К О Л № 15
Днес, 17.11.2020 год. от 13.30 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.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
21.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаема администрация,
Уважаеми граждани,
С голяма скръб Ви съобщавам, че причината за днешното извънредно
заседание е внезапната кончина на д-р Светослав Неделчев-управител на „МБАЛ
Царица Йоанна Провадия“.
Д-р Неделчев отдаде голяма част от живота си в служба на Провадийската
общност, като работи в болницата в Провадия като анестезиолог в хирургичното
отделение от 1987 год. до 1990 год. и невролог в кабинет и в отделение от 1990 год.
до 1997 год. Директор от 1997 год. до 2001 год. и управител на „МБАЛ Царица
Йоанна Провадия“ от 2013 год. до 2020 год.
Скоро в битката с вируса загубихме и г-жа Росица Илиева – директор на II
Основно училище „Иван Вазов“ гр.Провадия.
Моля да почетем паметта им с минута мълчание.
Уважаеми колеги,
Уважаема администрация,
Искам да призова за стриктно спазване на мерките, въведени със Заповед
№РД-01-655/13.11.2020г. на Министъра на здравеопазването за провеждане на
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обществени мероприятия в присъствена форма при спазване на дистанция,
задължително ползване на защитни маски за лице, режим на дезинфекция и
проветряване. Моля да бъдете отговорни към другите. Седнете през място, през ред.
Моля всички през цялото време да носите маските си.
Моля за проверка на кворума. Кворумът е двадесет и един общински
съветници.
Откривам петнадесетото заседание на ОбС Провадия, което е извънредно и
свикано с покана №15 от 16.11.2020г.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред:
1.Сключване на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ Царица
Йоанна - Провадия“ ЕООД /вх.№722
2.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия. /вх.№720
3.Отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди. /вх.№718
4.Подпомагане лечението на лица с редки заболявания. /вх.№719
5.Отдаване под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и
напоителните канали, които не функционират за стопанската 2020-2021 г. /вх.№721
Предложения по дневния ред има ли? Няма.
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред:
1.Сключване на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ Царица
Йоанна - Провадия“ ЕООД / вх.№722
2.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия. / вх.№720
3.Отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди. /вх.№718
4.Подпомагане лечението на лица с редки заболявания. /вх.№719
5.Отдаване под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и
напоителните канали, които не функционират за стопанската 2020-2021 г. / вх.№721
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 - Сключване на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ
Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
а/№722-Докладна записка от д.т.н.инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно сключване на договор за възлагане на управлението на „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-жо Стойчева, заповядайте.“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отчел „ПО и ОП“
„Уважаеми дами и господа,
В проекта за решение, който е представен предлагаме нова точка шест, а
настоящата шест да стане съответно седем. Новият текст на точка шест е: Определя
за временно изпълняващ длъжността управител на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД д-р Иво Гочев – Началник
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отделение „Образна диагностика“ в „Многопрофилна болница за активно лечение
Царица Йоанна Провадия“ ЕООД за периода от 13.11.2020г. до сключване на
договор за управление с избрания управител по т.1 от настоящото решение.
Мотивите за направеното предложение са свързани с факта, че от тринадесети до
момента има дейности в болницата, които не могат да бъдат приключени.
Преустановени по-скоро. Едно от тях е подаване на справката за приетите и
изписаните болни в COVID отделението. Отделно от това има и подготвен договор
за сключване със санитарка в същото отделение. В предложеният на вашето
внимание проект за договор за възлагане на управлението има едно допълнение в
раздел пет в тока пет има изпуснати две думички. „5.В случаите, когато има
недостиг на средства за работна заплата и на персонала в дружеството се“ добавяме
думата „изплаща“ „трудово възнаграждение в намален размер,“ добавяме „като“ и
нататък остава текста.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Други допълнения? Няма. Изказвания, становища,
питания на общински съветници? Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Имам един въпрос. Дали има издаден смъртен акт на д-р Светослав
Неделчев?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не съм запознат.“
Изказване на Христо Гичев
„Само секунда. Общинска администрация, за да напише тази докладна, трябва
да има информация, че действително д-р Светослав Неделчев е починал, което аз
знам, че е така. Чисто юридически и технически интересува ме – съобщение за
смърт, акт за смърт или някаква друга информация. Говоря във връзка с тази
докладна. Това ме интересува. Има ли?
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз не съм запознат. Ще кажат от администрацията.“
Представител от общинска администрация отговаря от място в залата.
Изказване на Христо Гичев
„За сега няма. Тогава, според мен, ще е по-правилно да сложим точка първа прекратява пълномощията на д-р Светослав Неделчев и го освобождава, като
управител. След което да изберем за управител на МБАЛ в точка две д-р Антоанета
Георгиева. Защото по този начин това решение подлежи на вписване в Агенция по
вписванията -Търговски регистър. Съответно все едно избираме втори управител.
Прекратяваме пълномощията на единия управител и избираме за управител д-р
Антоанета Георгиева.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Становище от юристите на администрацията.
Заповядайте, адв. Тодорова.“
Изказване на Ралица Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Аз съм категорично против тази първа точка, която беше предложена.
Всеизвестен акт е, че д-р Неделчев е починал и в устава, не в устава, а в
учредителния акт на МБАЛ пише, че общинския съвет може да избере един или
няколко управители. Няма да е проблем. Ако искате го проверете това нещо, което
го казвам. За последните два дни три пъти съм чела учредителния акт на болницата
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до сега. Няма пречка да бъдат избрани няколко управители. Считам, че тази първа
точка е много неуместна. Няма как да освободите лице от длъжност, за което всички
знаем, че е починало. Даже и да е издаден, смъртният акт в последствие, датата на
смъртта ще е тази, на която е настъпила, а именно дванадесети, мисля, че беше или
на тринадесети. Това е моето становище.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря адв. Тодорова. Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Адв. Тодорова, нещо не ме разбрахте. Пределно ми е ясно, че в устава пише,
че избира втори и трети. Може да избере няколко управителя и т.н. Тук има колеги
адвокати също, които са на същото мнение. Ние трябва да освободим този
управител. Как ще го заличим по принцип? Колежке, правото работи с
доказателства.Извинявайте много, основни принципи на правото са доказателствата.
Как ще убедим лицето, длъжностното лице, че той е починал. Предлагам да
освободим д-р Неделчев поради настъпила смърт, че договорът му е прекратен.
Освобождаваме го като управител. Вярно е, той е починал.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Гичев.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми колеги,
Уважаеми провадийци,
Аз считам, че прилагането на доказателствата за настъпилата смърт е
обстоятелство нужно за производството за записването на промените в Търговския
регистър. Изобщо не е необходимо при настоящото разглеждане на докладната
записка да се прилагат такива доказателства, тъй като на всички ни е известно. Това
вече е ноторно известен факт за нас и за всички. По-скоро, ако толкова общинският
съвет стигне до консенсус, че трябва да има някаква точка, по-скоро може да се
впише, така или иначе в договора за възлагане на управлението има точка, че
договорът се прекратява – т.1.1.3 при смъртта на лицето. Може да присъства такъв
текст, тъй като е налице такова обстоятелство, което води до прекратяване на
договора, но да освобождаваме починало лице, правим нонсенс. Абсурдно е. Такъв
текст не може да съществува. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Владимиров. Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Може би аз не се изразих правилно. Би трябвало да е. Колегата Коста
Владимиров също е прав, че би трябвало да е прекратява пълномощията на д-р
Светослав Неделчев като управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна Провадия”. Ние нямаме доказателства, че този човек е
починал. Само ние си знаем, но лицето по регистрация не го знае. Затова ще бъде
по-добрият вариант да прекратим правомощията му като управител и оттам нататък
да изберем за управител д-р Антоанета Георгиева. Точка пет на самото решение, на
настоящото решение пише:Възлага на новоизбрания управител на „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД да предприеме
необходимите действия по вписването на промените по партидата на дружеството в
Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с
нестопанска цел.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Гичев.“
Изказване на Христо Гичев
„Ще сложим двама управители. Ако не му прекратим правомощията като
управител, няма как да го заличим.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Христо Гичев
„Кой седемдневен срок? Това е извънредна сесия. Няма никакво значение
седемдневният срок. Досега не ми се е случвало да имам отказ, но съответно
извънредна сесия и така. Това е решение на едноличния собственик на капитала.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Христо Гичев
„Прекратява пълномощията на д-р Светослав Неделчев като управител на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД със
седалище и адрес на управление …………., ЕИК …………., след което избира за
управител на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна
Провадия” и т.н. Оттам нататък всичко си остава с предложението на г-жа
Стойчева.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Владимиров. Заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Няма смисъл да се прилага сега или да се търси смъртен акт, или да се търси
съобщение, или каквото и да е доказателство. Сега точно не. Тук производството по
вписването на промените е ясно, че който го подава ще го приложи, защото, разбира
се, че трябва писмено доказателство. За сега говоря. Фактът е установен. Дали ще е
прекратява пълномощията задължително ще трябва да присъства, ако ще има такава
точка, прекратява договор за управлението на болницата на основание точка 1.1.3
мисля, че е в този договор, който го имаме – 1.1 3. поради настъпила смърт. Дали
ще има текст прекратява правомощията?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, може ли да го формулирате, за да го запиша.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Коста Владимиров
„Чакайте, ние няма да казваме. Който ще комплектова документацията и
подава заявлението, той си носи отговорност да го приложи. Не е тук наша работа
това. Чакайте, ние си излизаме от правомощията, според мен. Той управителят носи
отговорност да заличи предишния и да запише себе си, например.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Коста Владимиров
„Някой от нас има ли такива доказателства да твърди противното, защото аз
да разбирам, че сега няма да може. Добре, всеки ще си гласува.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Извинявайте, ще се включа. Ако запишем прекратява пълномощията на
управителя на болницата на основание точка 1.1.3, поради смърт. Ако сложим
основания, ние също нямаме смъртен акт.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
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Изказване на Коста Владимиров
„Предлагам да има точка прекратява договор за възлагане на управление на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД,
сключен с управителя д-р Светослав Неделчев на основание точка. Добре, без на
основание, поради настъпила смърт.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Коста Владимиров
„Нямаме, но в такъв случай ние не можем да вземем такова решение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Прекратява от дата?“
Изказване на Коста Владимиров
„13.11.2020г.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„В случая не можем да напишем основания.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ако сме стигнали до някакво решение единодушно последно да го
формулираме така. Доколкото разбирам г-н Гичев и г-н Владимиров стигнаха до
консенсус. Г-н Гичев, чувате ли предложението. Да се добави точка едно„Прекратява договор за възлагане на управление на д-р Светослав Неделчев на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД, със
седалище и адрес на управление …….., ЕИК ……, считано от 13.11.2020г.“ Да,
новият управител ще го заличи.
Който е съгласен с предложението за новата точка едно в проекта за решение,
моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 20, „против“ - 1„възд.се“ - 0 Предложението се приема.
Общинските съветници коментират от място в залата.
Ще се опитам да изчета решението без грешки в първата точка.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, ние сме в режим на гласуване. Ще ви дам възможност след
това.“
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-1
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 20 „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 251
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 във връзка с чл.147,
ал.1 и ал.2 от Търговския закон, §1а от Наредба №9 от 26.06.2000 година за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.6 и чл.8, ал.1, т.5 от
Наредба №12 за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на
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правата на собственост на Община Провадия в търговските дружества, Общински
съвет Провадия реши:
1.Прекратява договор за възлагане на управление на д-р С. Н. Н. на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД, със
седалище и адрес …………., ЕИК ……………, считано от 13.11.2020г.
2.Избира за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение
Царица Йоанна Провадия” ЕООД, със седалище и адрес на управление
………………., ЕИК …………, д-р А. Ж. Г., ЕГН ……….. със всички произтичащи
от избора права и задължения за срок до назначаване на нов управител след
проведен конкурс, но не повече от 90 дни, считано от датата на сключване на
договора.
3.Определя възнаграждение на Управителя в размер на 350% от отчетната
средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.
4.Утвърждава Договор за възлагане на управлението на едноличното
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД, съгласно
Приложение №1.
5.Възлага на Кмета на Община Провадия да сключи договор за възлагане на
управлението с определения управител по т.2 от настоящото решение.
6.Възлага на новоизбрания управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД да предприеме необходимите действия по
вписването на промените по партидата на дружеството в Агенция по вписванията Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
7.Определя за временно изпълняващ длъжността управител на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД д-р
И. Р. Г. – Началник отделение „Образна диагностика“ в „Многопрофилна болница
за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД за периода от 13.11.2020г. до
сключване на договор за управление с избрания управител по т.2 от настоящото
решение.
8.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението с оглед защита на обществените интереси т.к. от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми колеги,
Провадийци,
Явно е практика, който вика по-силно да е по-чуван и по-възприеман, твърдящ
адекватни обстоятелства, обаче нали разбрахте, че приехте пълен правен абсурд.
Прекратявате правомощия на управител без точно посочено основание. Даже поне
да беше тридесетдневна невъзможност да упражнява функциите си. Правото е
математиката на хуманитарните науки. То е точна наука. Вие разбрахте ли, че няма
посочено основание. За този абсурд исках да ви кажа, че не трябва да има тази
първа точка, защото тя е недоносче. Това е невъзможно. Абсурдно е това.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров.“
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Втора точка - Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия.
а/№720-Докладна записка от Димо Димов - председател на Общински съвет
Провадия, относно обсъждане и приемане на проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия, мандат 2019 - 2023 г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнение от страна на вносителя, колеги, мога да ви кажа
аргументите. Както знаете със Закона за мерките и действията по време на
извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март и за
преодоляване на последиците законодателят е определил различни мерки, които се
прилагат по време на неговото действие. Разпоредбата на чл.6а, ал.1 от закона
предоставя възможност на общинските съвети по време на извънредното положение
и два месеца след неговата отмяна държавни и местни органи да провеждат
заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване
изискванията за кворум и лично гласуване и да приемат решения неприсъствено. В
тази връзка бяха приети изменения в ЗМСМА, като разпоредбата на чл.28а, ал.6 от
ЗМСМА дава възможност условията и редът за свикване и провеждане на заседания
и цялата процедура по изпращане на материалите и проектите за решения на
общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и
начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция
или с неприсъствено гласуване, да се определят от общинския съвет в правилника
по чл.21, ал.3 от ЗМСМА. В тази връзка са и предложените промени в правилника
на общински съвет Провадия, които целят да гарантират невъзпрепятстван работен
процес на органа за местно самоуправление. Искам изрично да ви подчертая, че
провеждането на тези заседания дистанционно и неприсъствено чрез
видеоконференция е единствено възможно при извънредно положение или при
условията, описани в чл.28а, ал.1 от ЗМСМА. В останалото време заседанията ще
бъдат провеждани по стандартния ред. Сами виждате новите предложения.
Искам да ви раздадем едно допълнение от вносителя към тези промени. Ще
аргументирам и тях. Ще ви дам малко възможност да видите за какво става дума.
Ако искате мога да ви ги прочета направо и да ги коментираме заедно. Ще ги
прочета, колеги, за да вървим заедно по въпроса.
В новия чл.50а предлагам нова ал.7 със следния текст: При провеждане на
заседания на постоянните комисии по ал.1 от разстояние чрез видеоконференция
чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и
приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни
места, кмета на общината осигурява виртуално присъствие на определени от него
длъжностни лица съобразно предложения дневен ред.
Ще спра да чета за момент, за да го коментирам. Виждате, че тук самата
промяна е с цел да се осигури присъствие на администрация на виртуалните
заседания, така че общинските съветници да могат да зададат въпроси и да получат
отговори.
В новия чл.50а предлагам нова ал.8 със следния текст: При провеждане на
заседания на постоянните комисии от разстояние по ал.2, на които се приемат
решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, в три дневен срок от
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получаване на материалите общинските съветници могат да отправят писмени
въпроси от служебните си имейли чрез председателя на общинския съвет до кмета
на общината. Кметът на общината отговаря писмено на всички постъпили въпроси
не по-късно от деня на провеждане на заседанието.
Тук става въпрос, колеги, когато се провежда заседание по втория метод,
неприсъствено с изпращане на бланка за гласуване, така че вие да имате възможност
пак да зададете въпросите и да получите отговорите до заседанието на комисиите.
В новия чл.66a, ал.1 предлагам да се заличи словосъчетанието „по решение на
председателския съвет“. Това беше останало, като техническа грешка от по-стара
редакция и сега да го заличим.
В новия чл.66a текущата ал.7 става ал.8 и създаваме нова ал.7 със следния
текст: (7) При провеждане на заседания на общинския съвет по ал.1 от разстояние
чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за
едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници,
намиращи се на различни места, кмета на общината осигурява виртуално
присъствие на определени от него длъжностни лица съобразно предложения дневен
ред.
Мотивите: Целта на предложените текстовете е да се осигури по-пълноценен
работен процес, който във възможно най-голяма степен да се доближи до
присъственото заседание на ОбС Провадия чрез предоставяне на възможност
общинските съветници да зададат въпросите си по докладните записки, включени в
дневния ред на заседанието и да получат отговори.
Това е като допълнение от вносител, което искам да включим.
Изказвания, становища? Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми присъстващи в залата на община Провадия,
Аз искам да. Нямам нищо против тази докладна, но имам чувството, че самата
формулировка е объркана. Защо? Защото, според мен и според всички нас, ние
имаме приет правилник за организацията и дейността на общинския съвет
Провадия, мандат 2019-2020г. Извинявайте, 2023г. Считам, че трябва да приемем
решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на
общинския съвет Провадия, мандат 2019-2023г., а не да обсъждаме и приемаме
проект на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и
дейността на общинския съвет Провадия, мандат 2019-2023г.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Принципно въпросът аз съм го обмислил. Мисля, че
правилната формулировка в случая е тази. Какво е становището на юристите на
общински съвет?“
Адв. Ралица Тодорова отговаря от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„И аз смятам, че така е правилно и предния път, мисля, че така го
формулирахме и нямаше никакви проблеми.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Съгласен съм с вас. И аз много се чудих по този въпрос защо е така, но е така.
Наистина е така. Коментирали сме го въпроса - Правилник за изменение и
допълнение на правилника. Така го пише.“
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Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Адв. Ралица Тодорова отговаря от място в залата, че може да подготви
подробно писмено становище до общинския съвет във връзка с обсъжданията.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз съм ги гледал въпросните членове и наистина така се формулира. Не знам
защо е така решено, но така се формулира - Правилник за изменение на правилника.
Предлагам ви да го оставим така. Мисля, че е коректно.“
Общинският съветник Филчо Филев коментира от място в залата.
Адв. Ралица Тодорова отговаря от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„По същия начин реагирах колеги, да ви кажа, но така е. Ако няма други
изказвания ще преминем към гласуване на решението. Преди да започна да чета
решението искам да ви кажа, че след сесията ще ви обясня как ще направим
подготовката за такова гласуване от разстояние. Ще направим една, две репетиции,
понеже това заседание се записва. Ще бъде записано. Ще го има на видео и за да се
представим компетентно ще се направят едно, две упражнения и ще започнем
заседанието.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
15 „за”, 1 -„против” и 5-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 252
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл.76, ал.3,
чл.77 и чл.79 от АПК и в съответствие с чл.7, ал.1, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и
чл.28 от ЗНА, Общински съвет Провадия приема Правилник за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия, както следва:
§ 1.В Глава VII се създава нов чл.50а със следния текст:
Чл.50а (1) При наличие на обстоятелствата по чл.28а, ал.1 от ЗМСМА,
председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от
разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се
осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически
средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ
и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които
отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за провеждане на
заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция,
председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните
комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено
гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и
лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на
всеки общински съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници
подписват декларация за ползване на служебен имейл.
(4) При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез
видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни,
необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на
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съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно
повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За
заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към
протокола от заседанието.
(5) При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено
приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават
образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната
постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен
имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински
съвет Провадия - obs.provadia@gmail.com, в което посочва начина /”за“, „против“,
„въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по
въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното
писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват.
Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения
в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното
гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на
общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по
проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на
постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за
проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на
председателите на постоянни комисии и от водещия протокола.
(6) При провеждане на заседания по ал.1 и ал.2 се спазват установените в
закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията,
включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на
общинския съвет.
(7) При провеждане на заседания на постоянните комисии по ал.1 от
разстояние чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна
връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските
съветници, намиращи се на различни места, кмета на общината осигурява виртуално
присъствие на определени от него длъжностни лица съобразно предложения дневен
ред.
(8) При провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние по
ал.2 , на които се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, в
три дневен срок от получаване на материалите общинските съветници могат да
отправят писмени въпроси от служебните си имейли чрез председателя на
общинския съвет до кмета на общината. Кметът на общината отговаря писмено на
всички постъпили въпроси не по-късно от деня на провеждане на заседанието.
§2.В Глава VIII, чл.59, ал.2 текстът в разпоредбата се допълва със следния
текст: Проектът за дневен ред включва отделна точка „изказвания, питания,
становища и предложения на граждани“
§ 3.В Глава VIII се създава нов чл.66a със следния текст:
Чл.66a (1) При наличие на обстоятелствата по чл.28а, ал.1 от ЗМСМА,
председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на
условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално
участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна
връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските
съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за
мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и
начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за провеждане на
заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският
съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез
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неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за
кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на
гласуване на всеки общински съветник.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал.1 и ал.2, общинските съветници
подписват декларация за ползване на служебен имейл.
(4) При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния
имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В
началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно
повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За
заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към
протокола от заседанието и се публикува на интернет страницата община Провадия,
раздел Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или
част от него да бъде закрито.
(5) При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения,
на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за
неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да
изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на
електронния адрес на Общински съвет Провадия - obs.provadia@gmail.com, в което
посочва начина /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените
проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В
електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по
който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските
съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се
отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от
електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който
са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на
заседанието с взети неприсъствени решения.
(6) При провеждане на заседания по ал.1 и ал.2 се спазват установените в
закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията,
включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на
общинския съвет.
(7) При провеждане на заседания на общинския съвет по ал.1 от разстояние
чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за
едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници,
намиращи се на различни места, кмета на общината осигурява виртуално
присъствие на определени от него длъжностни лица съобразно предложения дневен
ред.
(8) Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал.2 се обявяват публично по
реда, определен в чл.97 от настоящия правилник.
§4.В преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет Провадия се създава §5 със следния текст:
Правилника за изменение и допълнение на Правилникът за организацията и
дейността на Общинския съвет Провадия е приет с Решение № ……./….. по
Протокол № … на Общински съвет Провадия и влиза в сила три дни след
публикуването му.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Преди да преминем към следващата докладна записка, предполагам, че
всички сте го видели, това забравих да кажа, използвах възможността при
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провеждане на текущата процедура по изменение на правилника на общински съвет
Провадия да удовлетворим желанието и да разсеем притесненията, изложени от
гражданин на предходно заседание на общинския съвет като изрично поясним и
ясно гарантираме в него възможността гражданите да вземат участие в местното
самоуправление лично на заседание на общинския съвет. В глава VIII, в
разпоредбата на чл.59, ал.2 допълнихме със следния текст: Проектът за дневен ред
включва отделна точка „изказвания, питания, становища и предложения на
граждани“. Това забравих да ви кажа преди гласуването, но предполагам, че всички
сте го видели. Имаше го описано просто забравих да го спомена, за което се
извинявам.“
Трета точка - Отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
а/№718-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 отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.
Изказвания, становища, питания по докладната записка, колеги? 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 №15 – 253
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Д. Р. А., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
800,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №691/22.10.2020г.
1.2.На лицето Д. Х. Й., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
150,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №668/14.10.2020г.
1.3.На лицето К. Г. Г., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №686/20.10.2020г.
1.4.На лицето П. С. К., е адрес: …… се отпуска парична помощ, в размер на
1200,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №644/29.09.2020г.
2.Не се отпуска еднократна парична помощ, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г.:
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2.1. На лицето М. И. М., с адрес:……. не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.3 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - приложеният документ за историята на заболяването
(епикриза) не се отнася за настоящата календарна година, както и приложените
разходооправдателни документи не доказват жизненоважна потребност на лицето,
Заявление №680/19.10.2020г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Четвърта точка - Подпомагане лечението на лица с редки заболявания
а/№719-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? Няма. Становища, изказвания, питания
по докладната записка, колеги? 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 №15 – 254
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 527,10лв. (петстотин двадесет и седем лв.
и десет ст.), съгласно приложени разходооправдателни документи.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
Пета точка - отдаване под наем на проектираните в плана за земеразделяне
полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите,
както и напоителните канали, които не функционират за стопанската 2020-2021
година
а/№721-Докладна записка от Димо Димов - председател на Общински съвет
Провадия, относно приемане решение за отдаване под наем на проектираните в
плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на
пътен достъп до имотите, както и напоителните канали, които не функционират за
стопанската 2020-2021 година
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнения. Въпроси, становища, изказвания по докладната записка?
Да разбирам, че няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
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„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 №15 – 255
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Приема решение за отдаване под наем за стопанската 2020-2021 година на
имотите публична общинска собственост – проектни полски пътища, които не са
необходими за пътен достъп до имотите, както и напоителните канали, които не
функционират, съгласно заявления до комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, описани
в Приложение №1.
2.Определя годишна наемна цена в лева за декар през стопанската 2020-2021
година на проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до
имотите, както и напоителните канали, които не функционират, в размер на
средното рентно плащане за всяко землище, определено от комисията по §2е, ал.1 и
ал.2 от ДР на ЗСПЗЗ, назначена от директора на ОД “Земеделие“ - Варна.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам петнадесетото
извънредно заседание на ОбС Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри петнадесетото
извънредно заседание на ОбС Провадия в 14.35 часа.

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

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева

15

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №722
решение №15-251
№
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

против

възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №718
решение №15-253
№
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 №719
решение №15-254
№
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 №721
решение №15-255
№
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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