П Р О Т О К О Л №20
Днес, 28.04.2021 год. от 9.00 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.Красимир Валентинов Бакалов
10.Мехмед Илмазов Мехмедов
11.Милена Иванова Драгнева
12.Мустафа Али Ибрям
13.Стефка Стоянова Пейчева
14.Силвия Миткова Боева – Радева
15.Сечкин Халил Мехмед
16.Фанка Петрова Ташева
17.Христо Драгомиров Гичев
18.Хюлия Ахмедова Мустафова
19.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добро утро на всички. Моля за проверка на кворума. Кворумът е деветнадесет
общински съветници.
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Преди началото на заседанието на Общински съвет Провадия общински
съветник трябва да положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.
Давам думата на председателя на Общинска избирателна комисия Провадия, г-н
Валерий Радев, да съобщи решението на комисията и да връчи удостоверението на
общинският съветник. Г-н Радев, заповядайте.”
Валерий Радев-председател на ОИК Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми госпожи и господа,
След като получи уведомление от кмета на община Провадия, Общинска
избирателна комисия прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник
Филчо Кръстев Филев, поради избирането му за народен представител. Със свое
последващо решение Общинска избирателна комисия обяви следващият в листата на
Коалиция „БСП за България“ общински съветник. Имам удоволствието да връча
удостоверението, а именно : Удостоверение за избран общински съветник. Общинска
избирателна комисия удостоверява, че с решение №292 от 20.04.2021г. г-н Милен
Тодоров Михалев е обявен за избран за общински съветник в община Провадия,
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издигнат от Коалиция „БСП за България“ в изборите за общински съветници и
кметове, произведени на 27.10.2019г. Заповядайте, г-н Михалев.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на председателя на Общинска избирателна комисия г-н Валерий
Радев. Г-н Михалев, заповядайте. Повтаряйте след мен. Моля, всички в залата да
станат.
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите от Община Провадия и да работя за тяхното благоденствие.
Заклех се !
Моля, подпишете клетвеният лист. Честито. Благодаря.
Заемете местото си сред колегите.
Положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА, подписа клетвен лист
общинският съветник Милен Тодоров Михалев и зае местото си в залата сред
общинските съветници.
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.Мехмед Илмазов Мехмедов
11.Милена Иванова Драгнева
12.Милен Тодоров Михалев
13.Мустафа Али Ибрям
14.Стефка Стоянова Пейчева
15.Силвия Миткова Боева – Радева
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Фанка Петрова Ташева
18.Христо Драгомиров Гичев
19.Хюлия Ахмедова Мустафова
20.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Моля, пак за проверка на кворума. Кворумът вече е 20 общински съветници.
Преди началото ще връча писмен отговор на зададени въпроси към кмета на
община Провадия на общинските съветници г-жа Елина Димитрова и г-н Анатоли
Атанасов.
Откривам двадесетото заседание на ОбС Провадия, което е свикано с покана
№20 от 16.04.2021г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен
ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
2

1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2021г. /вх.№977
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2021г. /вх.№978
3.Годишен финансов отчет и баланс на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия”
ЕООД за 2020г. /вх.№974
4.Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2021г. /вх.№967
5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2020г. /вх.№965
6.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в
община Провадия за 2020г. /вх.№968
7.Докладни записки №960, 961, 962, 963, 966, 969, 980, 981.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по дневния ред има ли? Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема д-р Георгиева,
От името на кмета на община Провадия предлагам в дневният ред да се включи
докладна записка с вх.№993. Благодаря.“
Кворум:21 общински съветници
Общинският съветник Коста Владимиров Владимиров присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 09.12ч.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков.
Предлагам в дневния ред в точка докладни записки да се включат докладни
записки с вх.№991, относно обсъждане и приемане на проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия и докладна записка с вх.№996,
относно попълване състава на постоянни комисии към ОбС Провадия.
Също, бях уведомен от д-р Антоанета Георгиева, че поради голямо натоварване
в болницата тя не може да присъства. Тя няма да може да присъства на цялата сесия.
Молбата й е, ако сте съгласни, колеги, да направим докладна записка. Точно номерът
ще го видя? Да направим докладната записка за назначаването на д-р Георгиева първа
точка в дневния ред, за да може тя да бъде освободена и да продължи със
задълженията си в болничното заведение. Да, но имаме и докладна записка. Г-жо
Тунчева, кой номер беше докладната записка? Както виждате, колеги, докладната е
доста назад. Почти от последните докладни. Предложението е да я изкараме от точка
седем докладни записки и да стане точка едно в дневния ред.
Първо, искам да подложа на гласуване допълненията на докладните записки с
вх.№991, вх.№993, вх.№996 в дневния ред.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за”- 21, „против” - 0, „възд.се”- 0 Предложението се приема.
3

Подлагам на гласуване докладна записка с вх.№981, относно приемане на
решение за утвърждаване на класирането в конкурсна процедура за избор на
управител на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна –
Провадия“ ЕООД да стане точка едно в дневния ред и другите точки да бъдат
променени съответно. Ако трябва, г-жо Георгиева, за двете докладни ще трябва да
останете. Така ще направим. Тогава отчетът да стане първа точка. Отчетът, който е
докладна записка с вх.№965 да стане точка едно. Извинявайте. Това е. Точно така.
№974 да стане точка едно, а №981 да стане точка две, като другите точки в дневния
ред бъдат подредени съответно. Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за”- 21, „против” - 0, „възд.се”- 0 Предложението се приема. Само
ми дайте секунда да пренаредя дневния ред.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№974, годишен финансов отчет и баланс на „МБАЛ
Царица Йоанна – Провадия” ЕООД за 2020г. /вх.№974
2.Докладна записка с вх.№981, относно приемане на решение за утвърждаване
на класирането в конкурсна процедура за избор на управител на „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД. /вх.№981
3.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2021г. /вх.№977
4.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2021г. /вх.№978
5.Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2021г. /вх.№967
6.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2020г. /вх.№965
7.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в
община Провадия за 2020г. /вх.№968
8.Докладни записки №960, 961, 962, 963, 966, 969, 980, 991, 993, 996.
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
10.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 – Докладна записка с вх.№974, годишен финансов отчет и баланс на
„МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД за 2020г.
а/№974-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен финансов отчет и баланс на „МБАЛ Царица Йоанна –
Провадия” ЕООД за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка, колеги? Разбирам, че няма. В такъв случай 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
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Р Е Ш Е Н И Е №20 – 339
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1
т.3 и т.4 от Търговския закон, чл.8, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба №12 за реда за
учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на
Община Провадия в търговските дружества, чл.38 от Закона за счетоводството,
Общински съвет Провадия:
1.Приема годишен финансов отчет и баланс на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна-Провадия” за 2020г. със седалище и адрес на
управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.”Желез Йорданов”
№1, като не разпределя печалба.
2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през
2020г.
3.Задължава управителя на дружеството да предприеме действия по заявяване за
вписване и представяне за обявяване на ГФО на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна-Провадия” ЕООД за 2020г. в Търговски регистър и регистър
на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията при
Министерство на правосъдието в законоустановения срок.
Втора точка – Докладна записка с вх.№981, относно приемане на решение за
утвърждаване на класирането в конкурсна процедура за избор на управител на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД
а/№981-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за утвърждаване на класирането в конкурсна процедура
за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна
– Провадия“ ЕООД
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка, колеги? Няма. В такъв случай 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 №20 – 340
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.24 от Наредба №12 за
реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост
на Община Провадия в търговските дружества, чл.11, ал.2 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, Общински
съвет Провадия:
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1.Утвърждава класирането на кандидатите в конкурс за избор на управител на
еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД,
ЕИК 000090033, със седалище и адрес на управление гр.Провадия, ул. „Желез
Йорданов” №1, обективирано в Протокол от работата на комисията за провеждане на
конкурса от 12.04.2021 година, както следва:
Първо място - д-р А. Ж. Г. със средноаритметична оценка от етапи оценка на
разработката и оценка на събеседване - Отличен 5,81.
2.Избира д-р А. Ж. Г. за управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна - Провадия” ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и адрес на
управление гр. Провадия, ул. „Желез Йорданов“ №1, за срок от 3 години, считано от
датата на сключване на договора за възлагане на управлението на лечебното заведение
.
3.Определя възнаграждение на управителя на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна - Провадия“ ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и
адрес на управление гр. Провадия, ул. „Желез Йорданов” №1, в размер на 350 (триста
и петдесет) % от средната брутна работна заплата в лечебното заведение.
4.Определя място за обявяване на класирането - официалната интернет страница
на Община Провадия и Общински съвет Провадия и табло за съобщения в център за
услуги на граждани, находящ се на първия етаж в сградата на Общинска
администрация - Провадия.
5.Възлага на Кмета на Община Провадия да сключи договор за възлагане на
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и адрес на управление гр. Провадия,
ул. „Желез Йорданов” №1, с д-р А. Ж. Г. в двуседмичен срок след изтичане на срока
по чл.13, ал.1 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.
6.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
„На управителя на болницата благодарим за присъствието. Успех в начинанието.
След като освободихме медицинските лица да поемат техните си задължения,
преминаваме към трета точка от дневния ред.“
Трета точка - Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2021г.
а/№977-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 2021г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка? Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
6

Колеги,
При приемането на бюджета на община Провадия, на община Провадия,
предложих в поименния списък на капиталовите разходи да се запише – изграждане на
нова детска площадка в село Славейково. Тогава кметът на общината каза, че се
очаква дарение от фирма, без да упомене коя, за изграждане на детска площадка, като
мястото още не е уточнено. Когато излезе последният брой на общинския вестник,
видяхме, че ще се направи площадка на стария стадион, по-точно на кортовото игрище
и тя ще бъде от същото това дарение. Това ме уведомиха служители на община
Провадия на комисиите. И така в село Славейково остава без площадка. Така че правя
отново предложение си в поименния списък на капиталовите разходи за 2021год. да се
запише – изграждане на нова детска площадка в село Славейково със сума 20 000 лв.
Сумата да дойде от резерва на общината. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов. Конкретното предложение пак само да го повторите
на микрофон. От сумата на резерва. Да. Заповядайте, г-н Янков.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Атанасов,
Само едно уточнение да направя. На комисии беше уточнено, че детската
площадка до новата спортна площадка на стария стадион е със средства от дарения, но
дали става въпрос за същото дарение или не, за което се спомена по отношение на село
Славейково, не мога да кажа. Просто уточнявам, че нали може да става въпрос за
същото или за различно дарение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, инж.Янков. Аз доколкото знам тази, която се направи на стария
стадион. Това е със средства от Министерството на спорта. Не е ли? За детската
площадка. Не за спортната площадка. Тази, която е май месец. Беше голямата детска
площадка, за която се коментира. Да. И аз нямам много информация за нея. Къде
трябва да е и какво, но знам, че като квадратура е голяма. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Нали, не коментираме колко ще бъде голяма или точното място. Зададох въпрос
на постоянната комисия по устройство на територията и ми беше отворено, че тя ще
бъде направена от дарения. При приемането на бюджета кметът на общината каза, че
ще се изгради една площадка с дарения, която на този етап не е уточнено мястото.
Говореше за една. Затова мисля, че е тя.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Към счетоводството въпрос. Когато се вземе сумата от
резерва, къде трябва да я сложим, ако се гласува решението? В „Спортни бази за спорт
за всички“ ли, §10-20, дейност 714? Той го няма изобщо този параграф в решението.
Трябва да се добави. Добре. Ясно. Други изказвания, становища колеги? Заповядайте,
г-жо Драгнева?“
Изказване на Милена Драгнева
„Добро утро.
Г-н председател,
Колеги,
Общинска администрация,
Имам въпрос по отношение на туристически бази. Двете кабини поръчани ли са
вече и кога ще бъдат поставени на крепост „Овеч“? Благодаря.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-жо Драгнева. Г-н Янков, инж.Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Двете кабини, които са предвидени за крепост „Овеч“ от източната и западната
страна на входа на крепостта все още не са поръчани, но в рамките на месец май ще
бъдат доставени и ще бъдат поставени на място.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, инж.Янков. Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Имам уточняващ въпрос към общинска администрация. Ако вземем за решение
да заложим 20 000 лв. за площадката и евентуално в последствие имаме дарение, какво
става с тези средства?“
Представители от общинска администрация отговарят от място в залата.
Изказване на Мустафа Ибрям
„В резерва остават. Добре. Това исках да знам. Да не намалим резерва, да не
остане за следващата година. Добре. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Ибрям. Други изказвания? Г-н Владимиров. След това г-н
Атанасов.“
Кворум:20 Общински съветници
Общинският съветник Христо Гичев не присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми представители на местната власт,
Уважаеми провадийци,
Ще подкрепя така направеното предложение за закупуване на три броя кабини.
Една за новия спортен комплекс и две за обслужване на крепостта „Овеч“. Тази
инвестиция не е самоцелна, а е целенасочено продължение на ръководството на
община Провадия за инвестиране в направлението, където има, считам, не развит
потенциал, а именно туризма. Това от една страна е продължение на политиката на
предишните ръководства на общината, а от друга страна кметът и екипът му показват
качествено нов подход към инвестирането в туристическата ни инфраструктура, като
от една страна се инвестира в човешки ресурси – увеличи се числеността на
обслужващият персонал. Като това е мъдро решение, тъй като той се подготвя за
обслужване и на следващият голям туристически обект, който се надявам да направи
фурор и в Европа, и по света, а именно най-старото солодобивно находище Солницата.
И на следващо място да се инвестира в прилежащи съоръжения от туристическата
инфраструктура, които със сигурност ще създадат добавена стойност към този
продукт. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Моят въпрос е свързан пак със тези три кабинки, които са включени в бюджета.
В корекцията на бюджета. Разбрах така в разговори на комисиите, че двете кабинки,
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които ще се поставят на крепостта „Овеч“ от западната и източната страна, ще бъдат
поставени на мястото на старите. Нали така, г-н Янков? И ще бъдат демонтирани
старите. В случая ще бъде поставена и една кабинка на новия, новата спортна
площадка, изградена на т.нар. стар стадион. Е ли възможно да се помисли и едно от
тези съоръжения, което ще бъде демонтирано от крепостта „Овеч“ да бъде монтирано
до тази новата кабинка на спортния комплекс Стар стадион, за да може да се използва
за материали, които са за поддръжка на терените, като склад и да може да се използва
по-функционално за да има по-добро обслужване на тези спортни терени, площадки и
т.н. Защото виждаме, че явно има проблем с поддръжката на всички спортни обекти.
Това ще създаде предпоставка за едно по-добро управление и поддържане на
спортните терени. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Атанасов. Инж.Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Уважаеми г-н Атанасов, Атанас Атанасов,
Считам, че предложението е резонно и не виждам причина това да не се случи.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, инж.Янков. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Една реплика към колегата Владимиров. Повишаване на количеството не
винаги води до, и не винаги означава, повишаване на качеството. Искам да попитам –
Хората, които са назначени на двата входа на крепост „Овеч“ достатъчно ли са
подготвени и компетентни ли са те? Защото те не са само касиери, но те трябва да
изнасят беседи, евентуално да знаят поне един чужд език. Така че не винаги
увеличение на количеството означава повишение на качеството. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Колеги, други изказвания, становища, питания? Само
ще изчакаме колегите да видят точните параграфи. Г-н Атанасов, ще ви помоля като
правите такива предложения предварително нали точно – параграф този, параграф
този, за да може да го заложим в решението, иначе малко може да се получи грешка.
Давам думата на директора на мести данъци и такси, г-жа Катя Пеева. На
финанси и бюджет, местни данъци и такси. Да, извинявайте, грешка.“
Изказване на Катя Пеева-директор Дирекция „ФБ“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Дарението, което ще ни се предостави е от фирма, която иска детската площадка
да бъде за кв.“Север“. Изрично желанието му, желанието на фирмата. След като
разговаря с г-н Илчев, каза, че ще има друго дарение, което ще се случи в средата на
годината, което ще бъде насочено към село Славейково за детска площадка. И искам
да кажа друго, че през тази година около десет проекта участваха по ПУДООС и
спечелиха озеленяване и детски площадки, така че може село Славейково и от името
на кмета да се кандидатства също. Да.Така че и другата година може.“
Кворум:21 Общински съветници
Общинският съветник Христо Гичев присъства на заседанието на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на директора на „Финанси и бюджет“, г-жа Катя Пеева. Да. Г-н
Владимиров, само да кажа нещо. Действително, че тази година от осем ПУДООС сме
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спечелили седем във варненска област, което е прецедент. Така че това е добре. Г-н
Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Не правя реплика, а второ изказване, относно заявеното намерение тук
обективирано като волеизявление от представител на местната администрация от
дарител, който желае да направи второ дарение и очевидно намерението на общината е
детска площадка да бъде изградена с тези средства от дарението. Ако дарителят
изрично не постави такова условие, аз считам, че предвид - тук в тази зала винаги
заявяваните намерения да не се харчи публичен ресурс, ако може да се привличат
средства от други източници, не би следвало сега да харчим пари от резерва предвид
взривоопасната ситуация, която може да възникне в държавата следващите месеци.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Колеги, г-н Атанасов за реплика.“
Реплика на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Владимиров,
Напълно съм съгласен с вас. Така трябва да бъде, но при положение, че ако
наистина, както казват от общинска администрация, в средата на годината ще има
дарение за детска площадка, ние със средствата, които сега ще заложим може да
започнем проектирането. Може да започнем процедурите преди изготвянето на самия
проект. От тези средства може да заделим за строителен надзор и за въвеждане в
експлоатация после, така че те няма да бъдат излишни, защото не само парите за
детска площадка са едно. Оттам нататък има други процедури. И преди това, и след
завършването им.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Атанасов. Г-жо Димитрова, заповядайте. Извинявайте, да, добре.
Само да попитам колегите. Колеги, кметът на село Славейково, г-н Михаил Терзиев е
в залата. Да ви помоля да му дадем думата, все пак става дума за неговото село. Добре,
първо, г-н Мехмедов, после ще гласуваме да дадем. Всъщност, няма да гласуваме
направо ви предлагам да му дадем думата. Разбира се, ако желае.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
Общинска администрация,
Аз точно това исках и аз да намекна. Дали не е добре кметът на селото, първо да
си обособи някакъв като терен. Да се каже, че това е подходящо място. Съответно за
определена квадратура. Иначе предложението на г-н Атанасов го подкрепям. Трябва
да има и съм „за“. Трябва да има такива детски площадки. Тези проекти, които
споменахме по ПУДООС проектите те не са много големи, като стойност. Бих искал да
се запозная с тези проекти, къде са спечелени в самите населени места. Но да се върна
за конкретно за този проект за село Славейково. Според мен, е по-добре първо да се
види къде е подходящото място. Съответно кметът, ако може да направи някакво
разяснение, ако е подготвен, ако не - да се обособи. Дали ще бъдат сто квадрата, сто и
петдесет, двеста, триста и т.н., като квадратура. На тази база вече да се направи едно
примерно ККС, какво би било необходимо и според мен, ако не на тази на следващата
сесия бихме гласували. Дето се вика в този период, ако няма това дарение, за което се
говори за следващата сесия да се премине към съответната сума, било то – десет,
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двадесет или тридесет хиляди лева, спрямо това какво има нужда и съобразено с
резерва на общинска администрация, на община Провадия. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н Терзиев, заповядайте, ако искате да коментирате
въпроса. Михаил Терзиев.“
Изказване на Михаил Терзиев-кмет на село Славейково
„Добър ден на всички. Да, наистина село Славейково е почти, да кажа,
единственото село в общината, което няма детска площадка. Винаги съм залагал в
докладните за разпределяне на капиталовите разходи за детска площадка, но поради
малкият брой деца, така да се каже, той не е много малък. Тези неща не се случват.
Бяха насочвани средства за детски площадки в по-големите населени места. Е, има,
няма, трябва да има детска площадка. Това и аз го признавам. Подкрепям мнението на
Мехмед, че първо трябва да се види терен, който е подходящ. Ние не можем да кажем,
че има някакъв терен, който е подходящ, но трябва и други органи да видят и да
преценят това. В близо до път, близо до това и тогава трябва да видим на каква
стойност ще бъде изградена детската площадка. Искам да се случи и благодаря на
всички, които подкрепят тази идея. Наистина, децата от село Славейково имат нужда
от нова детска площадка. Има люлки, но те са стари и амортизирани. Заваряме ги,
ремонтираме ги. Това не е решение на въпроса. Има нужда от детска площадка.
Трябва, първо, трябва да се.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Михаил Терзиев-кмет на село Славейково
„Знам. Знам. Знам, че е така. Това е, което искам да кажа. Радвам се, ако се
случи.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета на село Славейково. Заповядайте.“
Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема общинска администрация,
Уважаеми колеги,
Аз не знам какво толкова дебатираме, при условие, че за всички села по някакъв
начин са пуснати проекти и са спечелени по ПУДООС. Те са по десетина хиляди лева,
доколкото знам. Става въпрос за самоучастие от самите хора от населеното място да
участват с труда си и да могат да изградят тази площадка. И не знам, в крайна сметка
каква площадка ще бъде изградена, но при условие, че село Славейково е пропуснато
по една или друга причина. Селото, да кажем, че има и други по-малки села от него.
Какво има сега толкова да дебатираме за едни двадесет хиляди лева? Да започнем понавреме за да се случат нещата. После, волята на дарителя, казахте, на първата
площадка е директно за „Севера“, а другата воля на дарителя – кой ще я изрази тук?
Никой не я знае за къде е. Тъй че, моля ви се, да вземем нещата по с време и да се
случват.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмед. Колеги, други изказвания, питания, становища,
предложения? Ако няма подлагам на гласуване предложението на г-н Атанасов от
сумата на резерва да бъдат взети 20 000 лева за изграждане на спортна площадка в
село Славейково. На детска площадка, извинявате. Детска площадка в село
Славейково. Който е „за“, моля да гласува.
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Гласуване: „за“ - 20, „против“ -0, „възд.се“ -1 Предложението се приема. Честито
на кмета на село Славейково. Като режем лентата всички ще ни покани да отидем да я
отрежем.
В такъв случай предлагам на вашето внимание следният проект за решение.
Надявам се да не го объркам.“
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 №20 – 341
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет Провадия :
1.Приема Актуализиран разчет на поименния списък за капиталови разходи,
финансирани с целеви и собствени средства по бюджета на община Провадия за
2021г., съгласно Приложение №1 и произтичащите от това корекции по бюджета както
следва:
-в намаление на:
§ 10-20 д.714 „Спортни бази за спорт за всички“
5 100 лв.
§ 10-30 д.862 „Туристически бази“
10 200 лв.
§ 00-98 д.998 “Резерв“
20 000 лв.
-в увеличение на:
§ 52-19 д.714 „Спортни бази за спорт за всички“
§ 52-19 д.862 „Туристически бази“
§ 52-06 д.622 „Озеленяване“

5 100 лв.
10 200 лв.
20 000 лв.

2.Възлага изпълнението 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.
Четвърта точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
първото тримесечие на 2021г.
а/№978-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2021г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, питания, становища по
докладната записка, колеги? Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
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„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 №20 – 342
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на промените по бюджета на община
Провадия за първото тримесечие на 2021 г., съгласно Приложение №1 и Приложение
№ 2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Пета точка – Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2021г.
а/№967-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне за сведение годишен план за дейността на звеното за вътрешен
одит за 2021г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка, колеги? Няма. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Уважаеми г-н Янев,
Въпросът ми е свързан с това дали ще успеете през тази година да направите
одит на болницата и този одит какво ще включва, ако се случи?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Янев, заповядайте.“
Изказване на Емил Янев-ръководител звено „Вътрешен одит“
„Тази година трябва да успеем.
Уважаеми г-н Анатоли Атанасов,
Уважаеми общински съветници,
Г-н председател,
Поради епидемиологичната обстановка миналата година не можахме да
завършим одита. Той беше някъде около по средата долу горе, може да се каже. Г-н
Неделчев държеше някои документи да се прегледат на място, обаче вече нямаше как
да се отиде там. Излязоха в неплатен отпуск и тук също. После внезапно почина. И
след това нямаше как вече, затова го отложихме за тази година. Смятам, че ще стане
тази година да го завърша. Освен, ако нещо пак не стане. Не вярвам вече. Смятам, че
ще успея. Първо, ще направя този одит, който е от Министерството на финансите. Той,
може би, ще се раздели на два одита. Във Варна са го направили на три одита. Има
някакви нови изисквания по него дистанционни обучения и не се знае още какво точно
ще се иска. Сега ще ги пратят. А този, който е тук е направен предимно като анализ.
Той е посочен даже в точка три – ще се гледат договори за наеми, платежни
документи, заповеди, писма. Момент. Да. Всичко ще се гледа почти с изключение на
приходите от Здравна каса и обществените поръчки, понеже са гледани от
финансовата инспекция. Там гледам има, гледам цял одит за обществените поръчки по
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лекарствата, а Здравната каса си ги следи тя разходите. Останалото – всички приходи,
субсидии от общината, от министерството. Това ще е за 2018 и 2019г. Разходи за
външни услуги. Какви активи са купувани? Глоби, неустойки, лихви, извънредни
разходи. Почти всичко. Да, 2018 и 2019г. 2020г. той го започна и трябва да се завърши.
2020г. той е предимно само за Ковид.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янев. Колеги, други въпроси, изказвания, 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 №20 – 343
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.34,
ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит на
община Провадия за 2021г., съгласно Приложение №1.
2.Препис от настоящото решение да се връчи на Ръководителя на „Звеното за
вътрешен одит“ в община Провадия за сведение.
Шеста точка – Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2020г.
а/№965-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях бюджетни
средства през 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка, колеги? Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми провадийци,
Уважаеми представители на местната власт,
Считам, че на някои от представените доклади на читалищата следва да бъдат
направени корекции така, защото да бъдат разбираеми за нас и да отговарят на
изискванията на закона за читалищата и по точно на чл.26а, ал.4 тъй като считам, че за
всяка от осъществяваната читалищна дейност в изпълнение на програмата, която се
приема от ОбС, следва да бъде даден точен отчет за изразходваните от бюджета
средства през предходната година, тъй като така е заложено в закона. И съм си
изтеглил от интернет един примерен отчет за приходи и разходи на едно народно
читалище от град Вълчедръм, където има разбивка. Субсидията, която се изразходва
от читалището по шестнадесет параграфа е разбита – разходите за какво са
изразходени средствата. Трудови възнаграждения, социални осигуровки, такси банка,
ел.енергия, отопление, телефони и интернет, пощенски разходи, канцеларски
материали, мероприятия и участия във фестивали, консумация на вода, материали,
ремонт и поддръжка, компютри и озвучителна техника поддръжка, командировки,
пожарна безопасност материали, материални придобивки, застраховка на читалищна
сграда и други разходи например за пенсионерски клуб. Благодаря.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Г-жо Пейчева, заповядайте.“
Изказване на Стефка Пейчева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Имам такъв въпрос. В доклада за дейността на НЧ „Алеко Константинов – 1884“
гр.Провадия прочетох, че съществуващия към това читалище Център за
професионално обучение не е работил през 2020г., поради епидемичната обстановка.
На официалния сайт, обаче на читалището е записано, че този Център за
професионално обучение е работил и през 2020г. са обучени в него 402 човека. На
годишното отчетно събрание на читалището попитах - Какъв е приходът от
обучението на тези 402 човека и ми беше отговорено, че приходът е малко повече от
7 000 лв. Искам да попитам – Кое е вярното? Работил ли е този център? Колко човека е
обучил и какви са приходите от това? Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пейчева. Други изказвания, становища, питания? Заповядайте,
г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Благодаря на колегите, че са толкова ентусиазирани. Искам да попитам – Какво
разглеждаме в тази докладна? Средствата предоставени от община Провадия на
Народните читалища, нали така? Не бъркам аз. За какви заплати ми се говори за
плащане? За какви осигуровки? За какви приходи? Община Провадия колко е дала на
читалищата през 2020г. и за какво са изразходвани тези средства? Точка. И всичко
друго е извън докладната. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Радева, заповядайте.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Добър ден на всички.
Уважаеми г-н председател,
Колеги от администрацията и колеги общински съветници,
Тук не съм длъжна да давам обяснения по доклада си, който г-жа Пейчева е била
на общо събрание, тъй като е член на това общо събрание, там е имала възможност да
попита. В случая, аз съм лицето, което така най-компетентно може да отговори. За
съжаление, на събранието бях в карантина и не присъствах. Този Център за
професионално обучение е център към Асоциация съвременни читалища, на което
нашето читалище е член и аз съм член на управителния съвет, и ние сме лицензирана
учебна база към асоциацията. А тези обучения, а тези обучаеми са обучени от
началото на съществуването на центъра към настоящия момент, за което ние си имаме
документи, за което се подава отчет в националната агенция за професионално
образование и обучение. Относно изказването на колегата Владимиров, напълно съм
съгласна с него. Нашият финансов отчет е направен точно по този начин. Благодаря за
вниманието.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-жо Радева.“
Изказване на Силвия боева-Радева
„Само да допълня нещо.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Щях да се радвам, ако със същият ентусиазъм си бяхте прочели ПИРО.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Моля, колегите спокойно да обсъждат докладните. Да се придържаме по
същество. Дори и да се надвикваме резултатът няма да е по-добър. Спокойно. Аз
сутринта казах, че съм горд от съветниците, че се държат по-добре от парламента, че
тук има по-сериозен, по-хубав дебат и т.н. И сега да не излезе, че моята дума е била
необоснована.
Колеги, има ли други въпроси по докладната записка? Ако няма, искате ли
някакво време за нещо? Добре. Тогава преминаваме към обсъждане на, към
решението. Тогава подлагам на вашето внимание. Заповядайте, г-жо Христова.“
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с читалищата искам да изясним нещо. Предполагам, че вие всички
сте запознати, че читалищата получават държавна субсидия и допълваща субсидия,
която е на стойност 30 000 лв. и е разпределена между всички читалища. В зависимост
от това какви потребности има всяко едно от тях в началото на годината те подават
свои заявления с обяснения какво е необходимо за това читалище и съответно се
разпределя сумата в зависимост от техните потребности. В тази връзка искам да кажа,
че те си ги получават тези средства. Отделно всяко читалище, вие знаете, си има
настоятелство. Има си проверителна комисия и би следвало също там и на отчетно
събрание тези средства трябва да се отчитат. Ако смятате, че тези отчети, които
представят пред нас в момента не са достатъчно изчерпателни, бихме могли за
следващата година да си направим нова таблица и на база тази таблица, в която да
бъдат заложени тези наши изисквания да бъдат включени. Но за момента мисля, че
колегите са си свършили работата. Благодаря ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Христова. Колеги, ако няма други изказвания, преминаваме
към проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 20
„за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 344
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия приема докладите за дейността на читалищата
на територията на община Провадия в изпълнение на „Програма за развитие на
читалищната дейност“ и изразходените от тях бюджетни средства през 2020г.,
съгласно приложения от №1 до №23.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Още малко, колеги. До десет и половина да изкараме. Така. Преминаваме към
седма точка от дневния ред.“
16

Седма точка – Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги
в община Провадия за 2020г.
а/№968-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в
община Провадия за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, 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 №20 – 345
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - Провадия приема отчет за изпълнение на Годишен
план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2020г., съгласно
Приложение №1.
Общинските съветници искат от място в залата обявяване на почивка.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Има право, но трябва да я гласуваме.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Когато е във връзка с работата. Добре, колеги, петнадесет минути почивка.
Заповядайте, кмета на с.Староселец.“
Изказване на Деян Иванов-кметски наместник в с.Староселец
„Здравейте, понеже чух за Славейково за детската площадка. Нямам нищо
напротив. Всяко село, може би, иска да има детска площадка, но моето мнение е, че
всички села кандидатствали по ПУДООС са показали желание и всички сме тръгнали
по пътя, по който нали искаме да развиваме дейността си там, така че на едно село
спуснати 20 000 лв., нищо лично нали, за колега. Не е честно спрямо селата, които са
кандидатствали. Сумата по ПУДООС е абсолютно недостатъчна за изграждане на едно
съоръжение. Така че моята идея е, община Провадия да подпомага селата, спечелили
проекти по ПУДООС с някаква сума приблизително 5 000 лв. примерно. Но това ще е,
как да ви кажа, като ще се види нали едно съоръжение допълнително към проекта и ще
има много повече доволни хора, така че това е мое предложение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Ние не сме в режим на. Да. Като предложение извън. Разбрах. Добре.
Колеги, почивката е до десет и половина.“
Почивка от 10.20 ч. до 10.30 ч.
Кворум:20 Общински съветници
Общинският съветник Милена Драгнева не присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
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„Колеги, моля за проверка на кворума. Кворумът е двадесет общински
съветници. Преминаваме към точка осем от дневния ред.“
Осма точка – Докладни записки
а/№960-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 220
кв.м. идеални части и утвърждаване на продажната цена на общински недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ идеална част от урегулиран поземлен
имот /парцел/ ІV – 226 /четири – двестa двадесет и шест/ в кв.5 /пет/ по регулационния
план на с.Манастир, съгласно АОС №1954/16.03.2021г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, 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 №20 – 346
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.41, ал.1, т.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и „…..“ ООД, ЕИК ….,
със седалище в ………., представлявано от Д. Н. и А. Н., заедно и поотделно,
съсобственик в дворно място, съгласно нотариален акт, вписан в служба по
вписванията при Районен съд - Провадия под №18, том ХІ, дело №1985 от
27.11.2020г., с площ от 1180 кв.м. /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/ идеални
части, включени в урегулиран поземлен имот ІV – 226 /четири – двестa двадесет и
шест / в кв.5 /пет/ по регулационния план на с. Манастир, целия с площ от 1400 кв.м.
/хиляда и четиристотин квадратни метра/, при граници на имота: улица, улица, УПИ
ІІI-231, 232, УПИ IХ-230, УПИ VІ-227, УПИ V- 227, чрез продажба на частта на
Общината на „….“ ООД, ЕИК …., със седалище …., представлявано от Д. Н. и А. Н.,
собствените си 220 кв.м. идеални части в ІV – 226 /четири – двестa двадесет и шест/ в
кв.5 /пет/ по регулационния план на с.Манастир, съгласно Акт за общинска
собственост №1954 /16.03.2021г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания
при Районен съд Провадия под №62, том IІI, дело №461, входящ регистър №894,
двойно входящ регистър №893/17.03.2021г.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 800 лв.
/осемстотин лева / без ДДС.
3.Възлага на Кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за
продажба на частта на община Провадия, подробно описана в т.1 на решението с „….“
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ООД, ЕИК …., със седалище в………., представлявано от Д. Н. и А. Н., заедно и
поотделно.
б/№961-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 90
кв.м. идеални части и утвърждаване на продажната цена на общински недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ идеална част от урегулиран поземлен
имот /парцел/ VІІ – 77 /седем – седемдесет и седем/ в кв.5 /пет/ по регулационния
план на с.Староселец, съгласно АОС №1952/01.03.2021г.
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 №20 – 347
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.41, ал.1, т.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Провадия;
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и О. А. Ц., ЕГН…….., с
постоянен адрес …………., съсобственик в дворно място, съгласно нотариален акт,
вписан в служба по вписванията при Районен съд - Провадия под №25, том ІV, дело №
602 от 2018г., с площ от 940 кв.м. /деветстотин и четиридесет квадратни метра/
идеални части, включени в урегулиран поземлен имот VІІ – 77 /седем – седемдесет и
седем/ в кв.5 /пет/ по регулационния план на с.Староселец, целия с площ от 1030 кв.м.
/хиляда и тридесет квадратни метра/, при граници на имота: улица, улица, УПИ ІІI 77, УПИ VІ-78, чрез продажба на частта на Общината на О. А. Ц., ЕГН ……….., с
постоянен адрес ……………, собствените си 90 кв.м. идеални части в УПИ VІІ – 77
/седем – седемдесет и седем/ в кв.5 /пет/ по регулационния план на с.Староселец,
съгласно Акт за общинска собственост №1952 /01.03.2021г., вписан в Служба
вписвания към Агенция вписвания при Районен съд Провадия под №169, том ІI, дело
№370, входящ регистър №715, двойно входящ регистър №713/02.03.2021г.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 372 лв.
/триста седемдесет и два лева / без ДДС.
3.Възлага на Кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за
продажба на частта на община Провадия, подробно описана в т.1 на решението с О. А.
Ц., ЕГН ……, с постоянен адрес в………………….
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в/№962-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на продажна цена и продажба на общински недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І
/едно/, в кв.21 /двадесет и едно/ по регулационния план на с.Златина, съгласно АОС
№1838/10.03.2017г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Давам думата на председателя на
постоянна комисия „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, г-н Дарин Йорданов,
да представи становището на комисията.“
Изказване на Дарин Йорданов-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Постоянна комисия „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“. Комисията с 4
гласа „за“, 0-„против“ и 2-„възд.се“ прие предложението продажната цена на имота да
бъде в размер на 10 000 лв. без ДДС. Комисията с 5 гласа „за“, 0-„против“ и 1„възд.се“ приема докладната записка с предложението продажната цена на имота да
бъде в размер на 10 000 лв. без ДДС. Благодаря ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Йорданов. Изказвания, становища, питания по докладната
записка? Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Съграждани,
Имам предложение началната цена или цената на имота да бъде в размер на
5 000 лв. без ДДС. И обяснението нали за това предложение, че от данъчната оценка,
която е направена това са около 25 % над тази оценка, което е нормално ОбС да
поиска. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов. Други предложения, изказвания, становища?
Всички цени са без ДДС, които коментираме. Така. Ако няма други изказвания,
становища трябва да предложим комисията, според мен, е първа и след това. По реда
на постъпването са предложенията. Което е цената от по-голямата към по-малката ще
се гласува. Да, общо взето това е. Подлагам на гласуване предложението, прието в
комисията по „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ продажната цена на имота
да бъде 10 000 лв. без ДДС. Който е „за“, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 9, „против“ - 5, „възд.се“ - 6
Кворум двадесет и един. Повече от. Кворумът е двадесет. Да, кворумът е
двадесет и един, така че половината от присъстващите в залата. Може, ако има някакво
притеснение, че не са наред нещата, ако искате да го прегласуваме? Добре. Който е
съгласен с предложението на комисията по „Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“ за цена от 10 000 лв. без ДДС, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 10, „против“ - 5, „възд.се“ - 6 Предложението не се приема.
Остава цената към момента е 3 955 лв. без включено ДДС. Да, сега ще гласуваме
второто. Към момента казвам, цената е тази. Подлагаме на гласуване предложението
на г-н Атанасов за цена от 5 000 лв. без ДДС. Който е „за“, моля да гласува.
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Гласуване: „за“-11, „против“- 5, „възд.се“- 5 Предложението се приема. Цената
на имота е 5 000 лв. Ще бъде 5 000 лв. без ДДС.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение с актуализираната
цена.“
Поименно гласуване:
„за“-13
„против“-5
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 13 „за”, 5 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 348
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост
и чл.37, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество Общински съвет Провадия ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА
ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, частна собственост на община Провадия,
съгласно АОС №1838/10.03.2017 г., вписан в Агенция вписвания Служба по
вписванията при Районен съд - Провадия под №62, том І, дело №253/2017г., вх.
регистър №692/10.03.2017г., а именно дворно място с площ от 920 кв.м., находящо се
в село Златина, община Провадия, област Варна, съставляващо УПИ І в кв.21 по плана
на с.Златина, одобрен със заповед №3237/21.11.1929г., при граници на имота: улица,
улица, УПИ Х-45, УПИ ІІ-45, на А. С. А. – Б. с постоянен адрес в ………., в качеството
й на собственик, на законно построената в посоченото дворно място сграда със
застроена площ 215 кв.м., съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция вписвания,
Служба по вписванията - Провадия под №40, том ХІІІ, дело №2364/2019г., вх.регистър
№4364/17.12.2019г.
2.На основание чл.37, ал.5 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Провадия, определя
продажната цена за имота по т.1, определена от лицензиран оценител в размер на на
5000 лв. (пет хиляди лева) за цялата площ от 920 кв.м., без включен ДДС.
3.На основание чл.37, ал.8 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Провадия, възлага на Кмета
на общината организирането и осъществяването на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте за обяснение на отрицателен вот.“
Обяснение на отрицателен вот от Коста Владимиров
„Уважаеми провадийци,
Уважаеми представители на местната власт,
Много е лесно да се правят разходи, но когато трябва да постъпват приходи се
видя, че популизмът взема връх. Добре е да се помисли и за приходната част на
бюджета. Не трябваше с толкова лека ръка да отхвърляме възможността да запълним
дупките. Те ще се появят. Знаете какво стана деветдесет и седма година. Много е
лесно да се харчи, но само десните сили събират приходи в бюджета. Благодаря.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров.
Аз, колеги, искам да кажа нещо, ако не се бъркам. Ще ви помоля да изключите
звука на телефона. Да приключим със сесията. Това, което искам, което ми прави
впечатление, аз не знам дали същата, същото физическо лице или същата фирма не
купи имота в село Кривня, който имахме доста спорове за цената и знаете, че
увеличихме цената и мисля, че този имот в Кривня се продаде. Някой от
администрацията да ми подскаже крайна цена. Същата, която ние обявихме с. Ако не
сте гласували отрицателно. Аз правя обяснение на отрицателен вот. Мисля, че там
цената беше. Над 20 000 лв. беше.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колко беше, г-н Владимиров? 21 000 лв. Това е цена без ДДС. Така. Това е
примера, който г-н Владимиров казва и цитира. Трябва да има приходи в бюджета на
общината. Така че нали трябваше да пробваме този имот, като търговски имот, дали
няма да можем на някаква по-пазарна цена да го продадем, като стопани на всички
имоти на общината, но щом така е преценил ОбС, мнозинството, така го правим.
Преминаваме към следващата докладна записка, ако няма други обяснения на
отрицателен вот. Няма.“
г/№963-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка? Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
На заседанието на постоянната комисия направих едно предложение. Тогава от
общинска администрация ми обещаха, че до заседанието на ОбС ще ми кажат какво е
тяхното решение, но виждам сега, че нищо не казаха, затова пак ще го направя. Може
би не са ме взели на сериозно. Техен си проблем. Предлагам в решението на докладна
записка да пише. Да бъде записано. Г-н Димов.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Не съм си го записал, затова записвайте вие, за да може да го прочетете.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да чуем предложението.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„При започване на строително-ремонтни дейности на общинския пазар във
връзка с осъществяване на инвестиционната програма на община Провадия
спечелилият търга за наем на помещение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Момент само. Спечелилият търга.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Спечелилият търга за наем на помещение да не му се начислява. Да не чу се
начислява месечен наем за срока до приключване. Не знам въобще дали в договора го
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има? Този е нов договор, затова сега го предлагам. Там може вече анекс към договора
да направят. Може анекс към договорите да направят за другите. Записахте ли г-н
Димов?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Да не се начислява месечен наем за периода до приключване на СМР-тата,
предполагам, че имахте предвид. От администрацията искат ли думата за становище?
Заповядайте, г-н Янков.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Мисля, че предложението е уместно. Ние още на комисия казахме, че това ще
бъде записано в договора. С наемателите, които са в момента т.е. тези, които имат
разположени преместваеми съоръжения или ползват помещения на територията на
пазара ще се изготвят и подпишат анекси за този период, когато се случва
строителството на пазара. Друг е въпросът, че ситуацията е такава, че всичко може да
се случи. Така че, но така или иначе анексиране на договорите със сегашните ще има.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, инж.Янков. Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Благодаря.
Уважаеми колеги,
Уважаеми провадийци,
Предложението на колегата Атанасов, разбира се, е много добро. Резонно е.
Само нещо да изясним. Аз не мисля, че общата клауза, която е по Закона за
задълженията и договорите установява фундаменталната база за уреждане на
отношенията между наемател и наемодател би позволила община Провадия, като
наемодател да има правно основание да събира наем за период, през който един имот
не се ползва или както и да го наречем – търговски обект, помещение и т.н. Това би
било абсолютно противозаконно и би създало основание общината много лесно да
бъде осъдена за неоснователно обогатяване, например. Тъй като не си изпълнява
задължението по договора. Затова, аз лично, няма да подкрепя такова предложение,
тъй като считам, че просто е ненужно. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Владимиров. Г-н Мехмедов, заповядайте.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
Съграждани,
Това предложение се направи в комисията, в която аз съм председател и тогава
същото, което каза инж.Янков, няма смисъл да го повтарям, в тези клаузи. Аз искам да
обърна внимание на нещо друго. Да обърна внимание, отново Наредба №9, относно
наемните и таксите, които се събират. Да видим какво стана с тази актуализация? Ще
се прави ли? Няма ли да се прави? Говорим да приходи. За не събиране на такси. Да,
така е, даже предполагам, че договор ще се сключи след като вече евентуално
ремонтът е направен на пазара, с тези конкретните, казус. Но да помислим пак за
приходната част. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н Мехмед, заповядайте.“
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Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Пак влизаме в една полемика, относно договорни взаимоотношения. Според мен,
когато една услуга не се предлага т.е. към настоящият момент има започнат ремонт на
дадено съоръжение, там всичките няма да ползват пазара. Т.е. по една или по друга
причина всички няма да заплащат към настоящият момент, защото услугата не се
предлага от общината. Тогава какъв е смисълът да ги вписваме тези неща сега, при
условие, че това си е най-нормален договор. Доколкото, колегата Мехмедов, тази
актуализация по мой спомен трябваше да бъде приключена досега. А тя още не е
внесена на обществено обсъждане. И наистина, тогава, когато говорихме за
актуализация на цените на отдаване под наем на терени, тогава от общинска
администрация бяха заявили, че става въпрос за период повече от десет години. Затова
и когато говорим и за приходите, най-нормално е да си подредим първо къщичката.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Мехмед. Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Ние обсъждаме в момента ремонта на пазара и евентуалното подписване на нови
договори, актуализации на такси и т.н. Но кога ще започне ремонта на пазара? Искам
да попитам администрацията има ли някаква яснота, за да можем и ние, все пак, да
вземем някакви по-адекватни решения. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Заповядайте, адв.Стойчева. Юрисконсулт. Няма
значение. Можете до ги изпълнявате.“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Уважаеми дами и господа,
Отзад напред по въпросите. Все още не е обявена обществена поръчка за
изпълнение на строителните дейности на пазара, тъй като няма издадено разрешение
за строеж. Разрешението за строеж не е издадено, тъй като проектът е върнат за
отстраняване на несъответствия в него, посочени от Експертния съвет на община
Провадия. По отношение на този казус, който така се получи във връзка с отдаването
на това помещение. Аз мисля, че в периода, в който започнат строителните работи не
само този обект, а те всички обекти няма да имат възможност да бъдат ползвани. Т.е.
оформяйки се една строителна площадка там, мисля, че всички са наясно, че нито
някой ще може да влезе, нито някой ще може да излезе. Така че този въпрос тогава
няма да стои само за този обект, а за всички, които са в момента на пазара, поради
което смятам, че дори и да впишете такава клауза в решението то автоматично ще се
получи така, че или ще бъдат прекратени някои договори или ще бъдат доуредени с
допълнителни клаузи и условия за този период, за който те няма да имат достъп
въобще до обектите. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаема г-жо Стойчева,
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Уважаеми колеги,
Съгласен съм с вас. Мога и да си оттегля предложението. Исках да защитим
бъдещите наематели и както бъдещите така и настоящите. Както каза и колегата
Мустафа Ибрям. Защо, ако примерно има друг казус. Ако наемат помещението, както
каза, Коста Владимиров, три месеца не го ползват по предназначение, а го ремонтират
вътре, зареждат го, тогава плащат ли наем? Плащат нали? Макар, че не го използват.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Това е друго нещо.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Така че исках да предпазим бъдещите наематели и настоящите. Щом е такъв
проблем оттеглям си предложението.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Други изказвания? Няма. Добре. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение. Моля да затворите вратата. Голяма циркулация.
Ще настинем тук. Да.“
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 №20 – 349
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Провадия, Общински
съвет Провадия:
I.Приема решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, находящ се в гр.
Провадия, област Варна, Общински пазар, а именно: помещение №3 с площ 16 кв.м.,
намиращо се в дворно място, цялото с площ 2485 кв.м., съставляващо урегулиран
поземлен имот №VII в квартал 57а по плана на града, при граници за помещението дворно място, помещение №2, помещение №4, УПИ №XV-977; при граници за УПИ улица, улица, улица, УПИ №XVI-979, УПИ №VIII-980, УПИ №IX-981, улица, УПИ
№Х-983, УПИ №XV-977, съгласно АПОС №1336/07.12.2010 год., вписан в служба по
вписвания при Районен съд Провадия под №199, том XII, вх.рег.№2419 от 09.12.2010
год., изменен с Акт за поправка на публична общинска собственост №1336к от
21.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №148,
т.XIII, вх.рег. № 5131 от 22.12.2010 год., за осъществяване на търговска дейност.
II.Определя начална месечна цена за наем на гореописания имот в размер на
88,00 лв. (осемдесет и осем лева) без ДДС, съгласно Решение №22-254/24.02.2009г. на
Общински съвет - Провадия.
III.Възлага на Кмета на общината организирането на процедурата, свързана с
провеждането на публичен търг с явно наддаване за горепосочения имот, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
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д/№966-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на продажна цена и продажба на общински недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ 356 /две - триста петдесет и шест/, в кв. 75 /седемдесет и пет/ по регулационния план
на с.Славейково, съгласно АОС № 887/20.09.2001г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Давам думата на председателя на
постоянна комисия „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, г-н Дарин Йорданов,
да представи становището на комисията.“
Изказване на Дарин Йорданов-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Постоянната комисия „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ с 6 гласа „за“,
0-„против“ и 0-„възд.се“ прие предложението продажната цена на имота да бъде в
размер на 16 600 лв. без ДДС. Комисията с 6 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“
приема докладната записка с предложението продажната цена на имота да бъде в
размер на 16 600 лв. без ДДС. Благодаря ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, това е докладна от същия, със същото естество. Предложението на
комисията е прието с пълно мнозинство. Допълнения? Изказвания, становища,
питания? Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове на кметства,
Уважаема общинска администрация,
Явно, аз съм в комисия по здравеопазване, образование, младежки дейности и
спорт, тази докладна не е разглеждана в нашата комисия. Имам чувството, че има явно
недоглеждане на тази докладна, специално ведно с приложенията й. Прочетох я много
внимателно няколко пъти. Прави впечатление нотариалният акт на г-н Петър, само
секунда, Петър Петров, Петър Драгнев, извинявайте. Той е закупил казан със
застроена площ от 77 кв.м. построен в североизточната част от дворното място,
съставляващо УПИ-ІІ – 356, цитирам дословно от нотариалния акт, в кв.75 по плана на
селото при граници – улица, поземлени имоти УПИ ІІІ-357, ХVІІІ-озеленяване, УПИ-І
общински при граници на казана - улица, поземлен имот І-общински и от две страни
вътрешен двор ведно с прилежащите към казана 77 кв.м. идеални части от мястото.
Г-н Петър Драгнев е закупил 77 кв.м. идеални части от мястото. Цялото е с площ 2 160
кв.м. Ние два пъти ли ще му продаваме 77 кв.м.? Съгласен съм, че трябват приходи?
Така че аз предлагам общинска администрация да си оттегли докладната. Да си я
преразгледа пак наново и тогава да я входира, защото, според мен, би трябвало да се
обследва и предходните нотариални актове, с които този човек е закупил имота.
Защото актът за общинска собственост е от 2001г., вписан е 2005г., съответно
предходният, който - този нотариален акт е от 2002г. За мен трябва да се обследва и
предходният нотариален акт, така че ние няма как да продадем 77 кв.м. идеални части
от мястото два пъти. То те не са наши – тези 77 кв.м. идеални части. Първо, трябва да
разберем. Да точно. Как не са наши тези идеални части от мястото? Да. Така че
предлагам, за да няма проблеми впоследствие, общинска администрация да си оттегли
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докладната. Да си я огледа обстойно, след което да я входира. Смятам, че не е толкова
бърза тази докладна. Не е. Нали няма да загубим кой знае колко. Така или иначе това
е прекратяване на съсобственост. Ще бъде. Човекът ще си закупи мястото.
Прекратяване на съсобственост ще бъде. Прекратяване. Съсобственици сме. Общината
е съсобственик с Петър Драгнев, мисля, съответно още повече в скицата, която също е
приложена към самата докладна. Само секунда да я намеря. На първо място е
общината – акт за общинска собственост. На второ място е Петър Тодоров Драгнев.
Нали скицата не е документ за собственост? Далеч съм от тази мисъл, но нека да се
обследва всичко и така. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Тук има несъответствие между документа за собственост
на общината, акта за общинска собственост, в който пише, че парцелът е 2 160 кв.м. и
нотариалният акт на собственика на казана, в който пише, че той притежава и 77 кв.м.
под сградата. Сега. Тук е въпроса. Ние кой документ. Г-н Гичев, извинявайте, ще се
изкажете. Въпрос – Кой документ за собственост ОбС взема под внимание? Ние имаме
ли възможност това нещо да го решим, защото ние не можем да поправим акта за
собственост. Или трябва това нещо да се реши в съда. Г-жо Стойчева, искате ли
думата по въпроса? Г-н Янков?“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Уважаеми дами и господа,
В случай, че има грешка в акта за общинска собственост, може да бъде
извършена поправка по законовия ред. За да установим, обаче, категорично това би
следвало действително да обследваме и предходните документи за собственост.
Набързо успях да видя, че има цитиран предходен нотариален акт. Възможно е преди
това да е имало някакъв друг. Поради което от името на администрацията оттеглям
докладната,за да можем да направим пълното уточнение и проучване и да ви внесем
коректен документ. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Тогава докладна записка с вх.№966 е оттеглена. Г-н
Петров ще изчака. В момента не е съсобственост. Ще бъде евентуално. Ние
притежаваме парцела. Господинът притежава сграда. Съсобственост няма. Сградата е.
Отделни обекти са това.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към докладна записка с входящ номер. Моля за ред в залата.
Преминаваме към докладна записка с вх.№969.“
e/№969-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия и
председател на ПК за отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди, относно
отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
Кворум:19 Общинските съветници Анатоли Атанасов и Милена Драгнева не
присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка? Да разбирам, че няма. В такъв случай предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
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„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 350
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 К. Н. К., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
380,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №903/10.03.2021г.
1.2.На лицето А. М. М., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
60,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №913/15.03.2021г.
1.3.На лицето Я. Р. Я., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
510,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №928/23.03.2021г.
2.Не се отпуска еднократна парична помощ, поради неотговаряне на Критериите,
приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33- 657/28.05.2014г.:
2.1.На лицето Р. Х. Г., 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 №917/17.03.2021г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
ж/№980-Докладна записка Бисер Денев-секретар на община Провадия, относно
одобряване на разходи за командировки
Кворум:19 Общинският съветник Силвия Боева-Радева не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, питания, становища на
общински съветници?Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 351
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия одобрява извършените разходи
за командировки на д.т.н. инж. Ж. И. И. - кмет на община Провадия за периода от
01.01.2021 год. до 31.03.2021 год. в размер на 283,76 лв. /двеста осемдесет и три лева и
седемдесет и шест стотинки/.
Кворум:20 Общинският съветник Милена Драгнева присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
з/№991-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно обсъждане и приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия
Кворум:21 Общинският съветник Силвия Боева-Радева присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, коментирахме обстойно докладната на всички комисии. Ще ви кажа
като допълнение какъв е резултатът. След като през февруари с гласуването на
бюджета се отделиха нужните средства за обезпечаване на таксите за детски градини и
яслени групи от бюджета на община Провадия конкретното предложение за промяна
на Наредба №8 е логичното и нужно последващо действие за да бъдат освободени от
заплащане на такси родителите на децата. Предложените текстове са внимателно
премислени и съгласувани с администрацията и счетоводството на община Провадия.
Обърнато е специално внимание да не се пише, че детските градини и яслени групи са
безплатни, а че от родителите и настойниците не се събират съответните такси, понеже
те ще бъдат заплащани от общинския бюджет. За да функционират детските заведения
и за да бъдат покривани разходите им те имат нужда от приходи в бюджета си. Освен
от бюджета на община Провадия и от Републиканския бюджет те получават средства и
по проекти, които не могат да си позволят да загубят, ако бъде сметнато, че предлагат
безплатна услуга. Съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищно
образование община Провадия ще доплаща в общинския бюджет само разликата до
пълния размер на таксата за деца, които са в задължителна предучилищна подготовка,
която не се поема от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане
заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата.
Община Провадия поема пълния размер на таксите на децата от яслените групи от две
до три години, на децата от първа и втора възрастова група от три до четири години и
доплаща до пълния размер таксата на децата от трета и четвърта група от пет до седем
години. Това, което стана ясно на комисиите. Друг проект, който община Провадия, по
който община Провадия е бенефициент е Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование. Знаете какво цели проекта. Той предоставя не само
финансова подкрепа. Предоставя подкрепа за личностно развитие, дейности по
педагогическа, психологическа и социална подкрепа на децата, така че е важен проект,
който също трябва да внимаваме да може да продължи. Коментирахме също така
допълнителните услуги, но както казахме, съгласно изискването на закона и наредба
№24, това мисля, че стана ясно, като платена услуга остава организирането на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по
отглеждането на децата в детските градини на територията на община Провадия.
Както е видно дори от наименованието на наредбата, става ясно, че става дума за
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допълнителна услуга, която е извън държавните образователни стандарти и като
такава не може да е без такса понеже става дума за съботно-неделни и сезонни
дейности – през лятото и през ваканциите, за които дейности трябва да се обезпечи
допълнителен ресурс от педагогически кадри, от помощен персонал, осигуряване на
отопление и хранене, и другите нужди на децата. Община Провадия предлага
безплатна алтернатива на родителите с услуга Център за ранно детско развитие, който
функционира целогодишно, Център за образователна подкрепа и Общински комплекс,
също работят с децата, които не са на детска градина през летните месеци, така че
алтернатива безплатна има за тези допълнителни дейности. Това е от мене, като
пояснение. Предлагам ви, като вносител да се обединим около идеята за децата и това
решение да бъде прието. Благодаря ви. Изказвания, становища, питания? Г-н
Атанасов, заповядайте.“
Кворум:20 Общински съветници
Общинският съветник Христо Гичев не присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Доста се порових след заседанието на постоянната комисия и като за начало
имам два въпроса. Първият е – Кои деца подлежат на задължително предучилищно
образование? Вторият е – Защо в яслените групи е записано само деца от две години, а
не и по-малките?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Христова, заповядайте. Беше коментиран
въпроса, въпросите на комисиите, но г-жа Христова ще ви отговори.“
Кворум:19 Общинският съветник Хюсни Адем не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Във връзка с въпросите, зададени от г-н Атанасов, в наредбата пише от две
години, защото в нашата община детските градини приемат децата от двегодишна
възраст. Ние нямаме яслена детска градина, където започва приема на децата от три
месеца до две години. Нашите са яслени групи и са от две години, едното. И
извинявам се, какъв беше другият въпрос?“
Общинският съветник Анатоли Атанасов от място в залата повтаря въпроса.
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„В задължителна предучилищна възраст в момента подлежат пет и
шестгодишните деца. Има право с решение на ОбС от тази година да бъдат включени
и четиригодишните деца. В момента се прави проучване сред детските градини и
директорите имат поставена такава задача да проучат сред родителите каква е тяхната
нагласа, защото за всички нас е ясно, че когато е задължителна предучилищна
подготовка, децата трябва да посещават редовно детската градина, да представят
необходимите разходоправдателни документи, като медицински бележки или
болничен, за това, че не присъстват и се водят отсъствия. Така че не само отсъствия за
требване на децата, а отсъствия, които се подават към Агенция „Социално
подпомагане“. Така че в момента правим тези проучвания. Все още четиригодишните
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деца при нас не са влезли в сила, като задължителна предучилищна подготовка.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Христова. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Христова,
Съгласно сега действащата наредба в община Провадия, чл.5, ал.5, зачитам го –
„В детските градини на територията на община Провадия могат да се разкриват яслени
групи за отглеждане на деца от десет месечна до три годишна възраст.“ Така че това
съществува в сега действащата наредба и няма как да ми кажете, че яслените групи са
само от две години. Що се отнася до задължителното предучилищно образование.
Изрових едно писмо, изпратено от Националното сдружение на общините на
Република България до всички кметове на общини и зам.-кметове по образованието.
Писмото гласи – „Съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищно
образование държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за
дейностите по хранене за задължителното предучилищно образование. Размерът на
средствата и механизъм за тяхното разпределение по общини са регламентирани в
решение на Министерски съвет и е по 174 лв. за всяко дете. Продължавам. На
практика всяка община ще получи определения норматив за всички обхванати в
предучилищното образование пет и шестгодишни деца. Средства за четиригодишни
деца ще бъдат предоставени само на общини, въвели задължителна предучилищна
подготовка за четиригодишни деца до края на настоящата календарна година.“ Т.е. до
края на 2020г. ние трябваше да направим промяна в нашата наредба, защото писмото е
от 20 ноември 2020г. „Напомняме, че за тази цел е необходимо ОбС да вземат решение
за задължителна предучилищна подготовка на четиригодишни деца, която да влезе в
сила до края на 2020г.“ Така че сега, отсега нататък от април, май месец 2021г., вие да
правите проучване, дали родителите са съгласни четиригодишните им деца да
посещават детските градини, мисля, че е малко закъсняло.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Христова, да, заповядайте.“
Кворум:18 Общинският съветник Стефка Пейчева не присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Това писмо, което цитира г-н Атанасов, наистина е получено в общината. И
наистина го има в Сдружението на общините, но това е само препоръчително, г-н
Атанасов, в момента. В писмото ясно пише, че ако решим да го въведем от 2021
година, задължително до края на 2020 година това нещо трябва да влезе в сила. Има
общини, където наистина са взели такова решение и е въведено четиригодишното
обучение на децата. Но задължителното въвеждане на четиригодишни деца в
задължителна предучилищна подготовка е 2022-2023 година. В момента не сме
задължени да го въведем. И в тази връзка ние правим проучването дали от тази година
от септември месец ще ги въведем или ще останат за следващата учебна година,
защото това е право и на родителите, и на учителите.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-жо Христова. Реплика към г-жа Христова, да. Всъщност реплика,
дуплика. Заповядайте.“
Дуплика на Анатоли Атанасов
„Уважаема г-жо Христова,
Уважаема адв.Тодорова,
Продължавам със зачитането на писмото. „За решенията, влезли в сила след
първи януари 2021 година допълнителните бюджетни средства на по-високият
стандарт за дете в задължителна предучилищна възраст, както и по норматива за
подпомагане храненето на четиригодишните деца, ще се предоставят от началото на
учебната 2021-2022 година.“ Така че, който не е приел наредбата от новата година
2021-2022 ще получава тези средства. А която община има приета наредба до края на
2020 година, средствата щеше да ги получава от началото на тази година.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Ако искате за дуплика, ако искате кажете. Не
ограничавам. Виждате. Заповядайте, на микрофона.“
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Да го обясним на колегите,
Тези 174 лв. са приети с постановлението, което определя стандарта на ученик. В
таблицата за стандарти на ученици да не подведа някого или е 730, или 790 от
миналата година. Мисля, че беше октомври или ноември, излезе това решение. Там се
определят всички стандарти за децата, като има стандарт за дете в група, има стандарт
на група, има стандарт на градина, на училище и т.н. Наистина, тези 174 лв. са
предвидени, но са предвидени, когато се реши да влезе в сила тези четиригодишни да
бъдат, като задължителни. В момента тези 174 лв., наистина, се предоставят на
общините и именно в тази връзка, г-н Димов, ако сте чули какво зачете, доплаща
общината, а не поема цялата такса на децата. Такава беше идеята. Към тези 174 лв.
общината да допълни с другите парички, които са необходими, за да се покрие
разходът на децата. Това е за всички деца, които са в задължителна предучилищна
подготовка – пет и шестгодишните в момента, които са на нашата община. Във Варна,
мисля, че беше или в друга община – в Суворово, вече го приеха това решение. Там ще
дойдат и за четиригодишните пари, тези средства 174 лв. Те ще си ги получат в
момента. Да. Засега идват само за пет и шестгодишните. Затова е и нашето проучване
до юни месец да си вземем решението – ще влязат ли в сила четиригодишните или не и
ако влязат в сила, ако влезе в сила това решение, тогава от септември месец и ние ще
ги получаваме тези 174 лв. за четиригодишните деца.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Благодаря, г-жо Христова. Колеги, след като уточнихме този въпрос, той не
влияе на решението на докладната записка. Допуснах го, за да се изяснят нали
обстоятелствата с детските градини. Ако искате има и подробни справки за това какво
се плаща, какво се получава, как се формира бюджета на детските градини. Имам ги
при мен. Мога да ги предоставя. Но по същество това не променя решението. Г-н
Атанасов, заповядайте. Те много станаха изказванията.“
Кворум:21 Общинските съветници Стефка Пейчева, Хюсни Адем и Христо
Гичев присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Едно съм направил. Реплика.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, темата е важна.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Абсолютно. Значи продължавам да питам защо е записано яслена група две и
три години, при положение, че по сега действащата наредба позволява от десет
месечна възраст. Това трябва да се изчисти.“
Адв.Тодорова от място в залата задава въпрос към общинския съветник.
Изказване на Анатоли Атанасов
„На община Провадия, Наредба 23 мисля, че беше или 24. Ще те излъжа. Ще ти
кажа след малко. Така. В Наредба 8, г-н Димов, това към вас - чл.22, ал.1, т.2 се
отменя. А какво правим с чл.22, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и 7? Ако искате да ви ги
зачета, какво гласят?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Знам ги какво гласят.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Чл.22, ал.2 Размерът на дневната такса за детски ясли и детски градини в
община Провадия е 96 ст. В следните случаи: деца без родители, или с един родител,
деца с увреждания и другите алинеи. Тези трябва да отпаднат.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Разбирам ви логиката, г-н Атанасов, но тези текстове в наредбата са нужни,
понеже таксите по някакъв начин трябва да се изчисляват. Тези такси, които вече ще
бъдат изплащани от общинския бюджет. Аз го обясних на комисиите. Дали родителите
ще ги плащат или в случая община Провадия ще ги плаща от общинския бюджет, те по
някакъв начин трябва да бъдат изчислени. Затова тези текстове остават, за да има
методика на изчисляване. Това е. Ако се опитате да видите нали, че всъщност има. Да
го разберете. Не плащат вече родителите – плаща общината. Трябва, нищо друго не се
променя. Трябва да има начин на изчисляване. Трябва да има таксата как е изчислена.
Просто ще е от бюджета, нашият. Ние поемаме този ангажимент към родителите и към
децата. Помислете го по този начин и ще видите. Г-н Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми провадийци,
Колеги,
На постоянната комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси ни беше
разяснено, че юридическата техника, която се използва е следната: Една услуга винаги
е възмездна. Винаги има лице, което е ползвател на услугата в този случай конкретно родителите и техните деца. Като задължението на родителите остава, само че то се
заплаща от общината. Услугата се ползва от ползвателите, а общината заплаща
възмездността на тази услуга, затова тези алинеи считам, че трябва да останат.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Юридически конкретно казано е точно това.
Г-жо Ташева, заповядайте.“
Изказване на Фанка Ташева
„Здравейте на всички,
Конкретно към г-н Анатоли Атанасов. Искам просто да ви кажа едно уточнение,
защото много държите за тази възраст, че е две години яслената. Действително яслите
и детските градини, като институция са в услуга на младите родители. Трябва да ви
кажа, че като човек, който е работил поне десетина години, като педагог в детската
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ясла, приемат се деца и под двегодишна възраст. Значи вие – Какво искате да кажете в
случая, че има някакъв конфликт, че нещо не са приемани деца? Значи, детето трябва
да е проходило. То може ли да върви – имали сме деца и на година, и на година и осем
месеца. Така че това двегодишна възраст, че така пише в нормативите това не
означава, че не се приемат и на по-малка възраст от двегодишни, но в Провадия
навремето е имало обособена само детска ясла, а сега има яслени групи. Това е.
Самото отглеждане на децата там е по друг начин. За тях се грижат две сестри, двама
помощник възпитатели. Докато в градинските групи има един учител на смяна, когато
са децата. А да не говорите, пък имаше един период, в който самите родители
преценяваха и от двегодишна възраст си записваха децата в градинските групи, което
пък то си беше за тяхна сметка, защото едно е да преживява детето деня си в яслена
среда, а друго е в група. Възрастови групи от първа до четвърта. Така че аз смятам, че
няма ощетени родители, а това от две до три години това си е такъв период яслена
възраст, но има и от по-малка възраст, които са гледани деца, дори е имало и
кърмачета. Майката идваше, кърмеше си детето. Така че, ако няма някакъв проблем, че
няма отказано прием на дете в ясла. Така че, смятам, че няма проблем никакъв.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Ташева. Първо, адв.Тодорова. Г-н Гичев, първо, адв.Тодорова,
после – г-н Гичев и после г-н Атанасов. Дайте възможност и на дамите да кажат
нещо.“
Изказване на адв.Ралица Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н председател.
Уважаеми общински съветници,
Да, в случая сте прав г-н Атанасов. В Наредба №23 действително пише, че се
вземат деца от десетмесечна възраст до тригодишна възраст. Така че, може би, или
направете конкретно предложение, или ще поискам след приключване на дебатите
десет минути почивка за да преформулираме текста, ако нямате конкретно
предложение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, адв.Тодорова. Г-жо Христова, заповядайте.“
Кворум:20 Общинският съветник Хюлия Мустафова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Съгласна съм. Пропуск мой, че точно така е написано в наредбата. Но, защото аз
съм говорила с колегите, които са директори на детските градини и са ми казали, че
такива групи нямаме в общината. Обособена група за под двегодишни няма в
общината. Каза, наистина, случва се понякога да имаме такива деца, но това е твърде
рядко. Да, но няма такава група. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Промяната не е голяма. Просто в точка осем трябва да се допише яслена група
от десет месеца до три години. Така беше написано в. Взето е директно от наредбите.
От другата наредба, да.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
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„Адв.Тодорова, да дадем ли? Да премахнем просто. Добре, ако колегите са
съгласни. Всъщност няма какво, като вносител.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Така пише, но явно има някаква възможност евентуално някой ден да има
детенце по-малко.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, искате ли? Хайде да дадем десет минути почивка да го изчистим.“
Почивка от 12.00 ч до 12.10ч.
Кворум:20 Общинският съветник Стефка Пейчева не присъства на заседанието
на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е двадесет общински съветници. Продължаваме по докладна записка
с вх.№991. След обсъждане с колегите, с юристите, и с общинска администрация
стигнахме до решение, че е най-добре във връзка с бъдещи промени по наредби и за да
се намали риска някое от децата да бъде изпуснато, което е под възрастовата група или
между възрастовите групи да направим самите текстове на чл.22, ал.1 да се изменят,
както следва: „За ползване на детски градини и яслени групи в детски градини не се
събират месечни такси от родителите или настойниците.“ Както и в ал.8 „Община
Провадия заплаща таксите на децата в детските градини и яслени групи в детските
градини.“ Това е промяната. Абсолютно без никакви упоменавания на години, за да
няма някое детенце, евентуално, изпуснато. Въпреки че от администрацията казват, че
нямаме под десет, под две годишни в групи обособени, но за всеки случай. Деца явно
има. Групи няма.“
От място в залата предложеният текст се коментира от Кадрия Мехмед.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Почти е същото, само че сега разликата. Единствената разлика е думата
„дължат“ с вашето предложение. Е там е. Колеги, други изказвания, становища,
питания, ако има по докладната записка? Така. Ако 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 №20 – 352
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.9 от ЗМДТ, при спазване изискванията на чл.76, ал.3,
чл.77 и чл.79 от АПК и в съответствие с чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от
ЗНА, Общински съвет Провадия приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия:
§1.Чл.22, ал.1 се изменя както следва : „За ползване на детски градини и яслени
групи в детски градини не се събират месечни такси от родителите или настойниците.“
§2.В чл.22, ал.1, т.1 се изменя както следва : „За ползване на детски градини и
яслени групи в детски градини на деца от яслена група таксата е в размер на 1,80 лв. за
присъствен ден.“
§3.В Чл.22, ал.1, т.2 се отменя.
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§4.В чл.22, създават се нови ал.8, ал.9 и ал.10 със следното съдържание :
(8) Община Провадия заплаща таксите на децата в детските градини и яслени
групи в детските градини.
(9) Директорите на детските заведения представят информация за месечната
посещаемост до 5 - то число на следващия месец на Директор Дирекция „Финанси и
бюджет“.
(10) Средствата за покриване на таксите се планират ежегодно при съставяне на
бюджета.
§5.Създава се нов чл.22б с две алинеи, както следва :
Чл.22б (1)За децата от подготвителните групи, които са на задължително
предучилищно образование не се заплащат такси за дейностите по храненето от
родителите или настойниците. Същите се поемат от средствата, осигурени от
държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за
дейностите по хранене на децата, съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищно и
училищно образование, като разликата до пълния размер на таксата се заплаща от
общинския бюджет.
(2) Средствата по покриване на таксите до пълния размер по ал.1 се планират
ежегодно при съставяне на бюджета.
§6.Създава се нов чл.22в със следния текст :
Чл.22в Родителите или настойниците, чиито деца са в предучилищна възраст,
отговарят на критериите и попадат в целевата група по проект „Активно приобщаване
в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП „Наука и
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Министерството на
образованието и науката, не заплащат за срока на проекта такса за посещаване на
детска градина. Дължимите от родителите или настойниците такси се осигуряват със
средства от бюджета на проекта.
§7.В преходните и заключителните разпоредби на Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия се създава §17 със следния текст: Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия е приета с Решение № ......... по протокол № .......... на
Общински съвет Провадия и влиза в сила считано от 01.05.2021г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Основанието е чл.21, ал.2 от закона, който изисква единствено половината от
всички общински съветници. Преминаваме към следващата докладна записка с
вх.№993.“
и/№993-Докладна записка от д.т.н. инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за обособяване на ново петно за поставяне на
преместваеми обекти на територията на град Провадия, кв.Север
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на администрацията? Заповядайте, инж.Янков“
Изказване на инж.Янко Янков-директор дирекция „МР“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
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Докладната не е разглеждана на комисии. В предвид момента на депозиране на
искането, а става въпрос за обособяване на петно на входа на двора на Лидла. Ако се
приеме това решение, в последствие ще има обявяване на търг за поставяне на
преместваемо съоръжение на входа на Лидл от лявата страна. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, инж.Янков. Да внеса само малко пояснение. Лидлът, магазин Лидл
ще бъде съборен и обновен, построен наново. Служителите, те не са служители, а GO
Грила и собственикът, който, франчайзополучателя, предполагам, че са на някакъв вид
франчайз, имат пет работника и тези пет работника за следващите няколко месеца
няма да има къде да работят. Реално служителите ще останат без работа, ако не
преместим грила отвън, някъде извън двора и ремонтните дейности, където се
извършват. Така че молбата от собственика е, ако може да отредим петно близко. Те са
се уговорили за ток, за вода и за всякакви комуникации, канал. Ако може ОбС да
определи някакво място, за да запазим работните места на хората за няколко месеца.
Г-жо Димитрова, всъщност, г-н Гичев беше преди вас. Извинявайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Въпросът ми е дали е измерено достатъчно отстояние, което да позволява
безопасност на самото петно. Т.е. там е главен път. Всички знаем, че скоростите, с
които се движат автомобилите, понеже е права отсечка на прав път, не са особено
ниски. Да не създадем предпоставка за някакъв здравословен инцидент. Тъй като
предполагам, че остава мястото, което е тротоарното място свободно. И тук виждам,
че е в зелената площ, но при създаването на една опашка, каквато обикновено има на
обяд в този тип заведения за хранене, малко в кавички, мисля, че е възможно наистина
да се стигне до някакъв инцидент. Другото, което е по някакъв начин ще бъде ли
възпрепятствано и спирането на коли, които да искат по по-удобен начин. Спират
отпред понеже е на главния път и отново се създават предпоставки за следващи
инциденти. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Те притесненията ви са основателни до някаква
степен. Но там, значи, първо, петното е с временен статут за месеците, за които е, за
месеците, за които ще се извършва ремонта. Ние се надяваме за пет, шест месеца да
приключи. Има легнал полицай. Точно преди мястото има легнал полицай. Всъщност
то е повдигната пешеходна пътека. И след него има.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Така е, да. Реално там КАТ трябва да осигури автомобили да не спират. Нямат
право там да спират. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Съгласен съм с г-жа Димитрова. Значи, част от третокласният път е много
натоварен, особено часовете след 17.00ч. Всички сте забелязали. А тогава се пазари
най-много. При положение, че и в съществуващият вход към магазин Лидл ще бъде
затворен поради това, че там целият обект ще бъде строителна площадка, няма да има
паркинг за паркиране. Изказвам личното си мнение. Това място е неудачно. Трябва да
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се измисли друго място, където има достъп, където има достъп да се паркира с
автомобили и най-важното да е безопасно, както за децата така и за възрастните.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Те няма как. Значи, Областно пътно управление никога няма да разреши там да
се паркира, да се отбива или каквото и да било. А отделен подход, а отделен подход,
който да разрешат от GOГрил към третокласен път няма да стане посмъртно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Там изобщо не говорим за спиране на автомобили. Според мен, ако има
недобросъвестни, може и да го направят, но нямат право.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Ако има на общинско място, по-удачно, нека да се премести. Ток и канал може
да се вземе нали отвсякъде.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Трябва и комуникация. Главният архитект знам, че е бил на място. Трябва им
канализация. Знаете нали, там също има някакъв дим от производството на. Все пак е
грил.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Ние за пред блоковете не говорим. Трябва да си е настрани.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Така че гледаха и от другата страна, доколкото съм запознат, но там от
блоковете е проблем. Иначе имаше канализация.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„От страната на блоковете не. От тази страна, от западната страна трябва да е, но
на някакво по-удобно място, където да могат да паркират и автомобили.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Единственото друго място по-широко, да ви кажа колеги, е. Г-н Гичев, даваме
ви възможност. Другото по-широко място е пред стария стадион, но там няма
комуникации. Отбивката голямата, която е. Да. Близко до новата площадка.
Заповядайте, г-н Гичев.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми зам.-кметове,
Общинска администрация,
Самата докладна у мен буди няколко въпросителни, първо. Първата
въпросителна е, ние в зелени площи може ли да даваме право на поставяне на
временен преместваем обект?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Можем.“
Изказване на Христо Гичев
„Аз не съм убеден, че можем.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Можем.“
Изказване на Христо Гичев
„Втората въпросителна е – За какъв срок ще му предоставим това петно? Никъде
в самата докладна не е упоменато какъв срок? До завършване на строителството.
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Разрешение за строеж, нали, е пет години. Да, обаче в самата докладна. Аз прочетох
много добре решението – на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Погледнете първа точка. Третият ред.“
Изказване на Христо Гичев
„Съгласува. Така. Вляво от подхода. Трета точка ли?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Първа точка. Трети ред.“
Изказване на Христо Гичев
„Първа точка. Третият ред. Не по-дълго от една година. Да. Колко ще е срокът?
Една година? Защото то ще се сключва договор - За една година, за шест месеца, за пет
месеца или ще ги гадаем?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Докато свърши ремонта на Лидл. Това е.“
Изказване на Христо Гичев
„Другото, което е. Докато свърши ремонта на Лидла. Така ще го запишем.
Докато свърши ремонта на Лидла в договора.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Периодът е, г-н Гичев, до една година ограничен, за да не става това петно
постоянно.“
Изказване на Христо Гичев
„Ако сключим договор за една година, Лидла ще бъде продължен, нали, Лидла
ще бъде въведен в експлоатация за шест месеца. Какво правим? Кой?“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Прекратяват договора.“
Изказване на Христо Гичев
„Как ще го задължим да се премести след като той ми вади договора и ми казва –
Аз имам една година срок тук да стоя.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Арх.Бурназов е подписал предложението в докладната записка и съм сигурен,
че може. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
За да не ставаме лоши в очите на тези хора и за да запазим, все пак, тези пет
работни места, предлагам общинска администрация, наистина да помисли, както за
това, както предложи г-н Атанасов, да предложи някакъв друг, друго място
подходящо, според архитекта и администрацията, и този, това заведение GOГрил,
реклама за съжаление, просто да си намерят друго място. Защото, наистина, не е
удачно там.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Ще ви кажа още две изречения и вече общинските
съветници могат да решат, какво да направят. Доколкото съм запознат бяха, са
огледани това място, мястото между, съседно между склада – има едно по-малко
островче, отсреща до блоковете, мястото срещу старата детска, срещу стария стадион
и даже за т.н. Провадия ленд ставаше дума. Но даже те самите, ако ги попитаме
хората, собствениците ще искат да слязат в Провадия ленд, но там има огради и няма
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как да се направи това нещо. Ние там сме го отредили за друго. Така че към момента
това е, което работи. Другото нещо, което да ви кажа е, че Лидла започват да го
събарят тук до десет, петнадесет дни.“
Общинските съветици коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Реално трябва, г-н Владимиров, да може да се възползваме. Мисълта ми е, че
няма време до другата сесия. Ние трябва да вземем решение какво правим. Да. Казвам
ви, трябва да се вземе бързо, да не стане - ние да им дадем петно след като Лидла е
ремонтиран вече и работните места са загубени. Първо, г-н Владимиров и после г-н
Мехмедов.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми колеги,
Уважаеми провадийци,
Считам, че петното трябва да бъде одобрено, като местоположение. От другата
страна, мисля, че до блок едно, от много години има кафе и ако не се лъжа и някакво
заведение за хранене, тип кръчма по едно време, но там не съм видял. Да. Наистина
има някакви лимитирани места за спиране на автомобили, но хората спазват
дисциплина и не нарушават правилата за движение. Не създават проблеми за
движението. Поне моите впечатления са такива. Смятам, че хората са дисциплинирани
и ще спазват правилата по Закона за движение по пътищата. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Владимиров. Колеги, ако няма други изказвания. Колеги, ако
няма. Заповядайте, г-н Янков. Започнахме да се разсейваме малко и ще се проточат
нещата.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Искам да направя, още веднъж, уточнението, че ние в момента определяме само
петно. Т.е. не сме казали, че обезателно ще бъдат тези, които са подали заявлението.
Това в последствие ще бъде обявено на търг и там всеки, който спечели търга може
да.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Защото искането. С договора. С договора.“
Общинските съветници и присъстващи в залата коментират от място.
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Защото искането е.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не е така. Пише до една година в решението.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Защото.“
Общинските съветници и присъстващи на заседанието коментират от място в
залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Наддават до. Който го иска, наддава. Заповядайте, г-н Янков. Извинявайте, че.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Искането е във връзка с ремонта на магазина Лидл и на тази основа ние
определяме петно. При обявяването на търга, аз поставям реторичен въпрос, можем ли
да ограничим някого. Тогава, ако кажем, че е точно за тях няма ли да влезем в
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ситуация на дискриминация? Разбира се, че ще влезем. Така че търгът е свободна
форма, който иска да наддава и наддалият повече ще го спечели.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Точно така. Благодаря г-н Янков. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н Янков,
Пет пъти казаха в тази зала, че относно ремонта на Лидла GOГрил го искат това
място. Това, ако не е дискриминация, който иска да се яви. А не са ли дискриминирани
тези, които ще се явят да играят за това място, а договорът е само до една година, при
положение, че общинската собственост в повечето случаи се отдава за пет години.
Това не е ли дискриминационно?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Няма връзка.“
Общинските съветници и присъстващи на заседанието коментират от място в
залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Това исках да ви кажа и аз, че условията на търга ще бъдат такива за определен
период. Може да не са пет години. Вие сам казахте до пет години, нали?“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Това е въпрос на виждане. Вие не можете да гарантирате, че никой няма да
отиде за по-малко от една година.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Значи, принципно искането е от фирмата, която е концесионер на GOГрила.
Кой ще го вземе? Вече, както каза и инж.Янков, участват – вземат го. Както беше и за
парцела за Кривня. Нали искането е от един, но ползвател или там с неуточнен статут.
В крайна сметка го взе съвсем друг, но поне там постигна се пазарна цена. Така.
Други изказвания? Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №20 – 353
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбСПровадия за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на
градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на Община Провадия, Общински съвет-Провадия реши:
1.Съгласува обособяване на временно петно (за времето, необходимо за
завършване на строителството в УПИ ХХХІ-стопанска дейност, кв.6 по плана на гр.
Провадия, но не по-дълъг от 1 година) от 14,00 м2 за разполагане на преместваем обект
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в озеленените площи, разположени в зоната на уличната регулация - между границата
на УПИ XXXI- стопанска дейност, кв.6 и тротоарното пространство, вляво от подхода
към имота, точно както е показано в приложения снимков материал и разработената
Схема.
2.Схемата по т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на преместваеми
обекти.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
й/№996-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно попълване на състава на постоянни комисии на ОбС Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Всички знаете колеги за какво става дума. Трябва да изберем член на състава на
комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси и на комисията по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
които бяха освободени от инж.Филев. Очаквам вашите предложения. Г-жо
Димитрова.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„По наследство не може.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
За комисията по финанси предлагам г-н Милен Михалев да заеме свободното
място.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Извинявайте. Г-жо Димитрова. Г-жо Драгнева, аз
знаех, че ще станете.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
За комисията предотвратяване и конфликт на интереси предлагам г-н Анатоли
Атанасов. Считам, че има необходимия опит и може да бъде полезен за тази комисия.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Други предложения? Щом няма други предложения
подлагаме на гласуване, въпреки, че е един, едно предложението. Който е съгласен г-н
Милен Михалев да стане член, да бъде избран в състава на комисията по финанси,
бюджет, местни данъци и такси, моля да гласува. Който е „за“.
Гласуване: „за“ -19 , „против“ - 0, „възд.се“ - 1 Приема се.
Който е съгласен г-н Анатоли Атанасов да бъде избран за член на комисия по
Закона за противодействие на корупция и разкриване на незаконно придобитото
имущество, моля да гласува „за“. Г-н Атанасов, може да гласувате.
Гласуване: „за“ - 20, „против“- 0, възд-се“- 0 Приема се.
Колеги, 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 №20 – 354
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На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА и Решение
№291/20.04.2021 год. на Общинска избирателна комисия – Провадия, Общински съвет
Провадия:
I.Заличава общинският съветник Ф. Ф. от състава на Постоянните комисии на
ОбС Провадия, както следва:
1.1.Комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси, създадена с решение
№2-7/28.11.2019г. на ОбС Провадия;
1.2.Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, създадена с решение №2-13/28.11.2019г. на ОбС
Провадия.
II.Заличава Ф. Ф. от списъка на общинските съветници за включване в
комисиите при провеждането на търгове и/или конкурси с предмет на управление
и/или разпореждане с общинско имущество, решение №2-26/28.11.2019г. на ОбС
Провадия.
III.Избира М. М. за член в състава на Комисия по финанси, бюджет, местни
данъци и такси, създадена с решение №2-7/28.11.2019г. на ОбС Провадия.
IV.Избира А. А. за член в състава на Комисия по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, създадена с решение
№2-13/28.11.2019г. на ОбС Провадия.
V.Вписва М. Т. М. в списъка на общинските съветници за включване в
комисиите при провеждането на търгове и/или конкурси с предмет управление и/или
разпореждане с общинско имущество, решение №2-26/28.11.2019г.
Девета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Постъпили са две питания. И ще зачета първото.
До
г-жа Елина Димитрова
Общински съветник в ОбС Провадия
Чрез председателя на ОбС Провадия
Уважаема г-жо Димитрова,
В отговор на Вашето питане, относно съхранението и опазването на
туристически обект крепост ,,Овеч“, както и стопанисването на цялата територия на
платото Ви информирам, че са предприети действия за недопускане на управление на
моторни превозни средства в тези територии. Със Заповед №909 от 20.04.2018г. е
въведена забрана за преминаване по мостовото съоръжение на крепост „Овеч“ като
същата е издадена във връзка с правомощията на кмета, визирани в Наредба №1 на
Общински съвет - Провадия. Контролът по изпълнението й е възложен на РУ на МВР Провадия. Във връзка е ограничаване на движението към крепостта на моторни
превозни средства към платото има поставен пътен знак, който въвежда забрана за
навлизането на превозни моторни превозни средства, като ограничителната част
започва от местност между Шашкъните и плато Калето. Изпратени са уведомителни
писма до органите на МВР по отношение на наличието на движение на транспортни
средства на крепостта с цел установяването на извършителите по надлежен ред и
ангажиране на административно-наказателната им отговорност. Констатира се също,
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че загрижени за опазването на природното богатство посетители и туристи на
крепостта, поставят камъни и клони на пътя с цел възпрепятстване преминаването на
МПС.
Крепостта се обслужва от служители, назначени в Общинска администрация
Провадия, които контролират както заплащането на такси, така и организацията на
придвижване на хора по пешеходните маршрути. По отношение на поставянето на
служител, който да контролира достъпа на МПС следва да се уточни, че са налице
множество възможности за достъп в зависимост от изходната точка на посетителя, а
към настоящия момент администрацията не разполага с наличния кадрови капацитет,
за да бъдат ангажирани такива длъжностни лица, които да осъществяват,
пропусквателен режим на МПС или да следят за спазване на забраната за
преминаването на такива средства, там където са поставени ограничителни знаци.
С оглед на изложеното, считам предложението за допълнителен служител в
почивни и празнични дни, който да наблюдава за спазване на реда, както и при
необходимост да оказва съдействие и напътствие на посетителите за добро, но към
момента поради липсата на кадрова обезпеченост не може да бъде изпълнено.
Във връзка е подадената от Вас информация в питането Ви за запалване на огън
в близост до навеса, намиращ се на платото, следва да Ви уведомя, че на мястото са
поставени забранителни табели по отношение на паленето на огън в земи горски фонд,
както и включително на самия навес.
Уведомяваме Ви, че през зимния сезон санитарният възел на източния вход на
крепостта не работи поради риск от замръзване на цистерната, която се пълни с вода.
Към настоящия момент е констатиран теч като са предприети действия във връзка с
отстраняването му.
С оглед недопускане на замърсяване на околната среда през периода, в който
наличната тоалетна не може да бъде използвана, заради необходимите ремонтни
дейности, които следва да бъдат извършени, са предприети действия във връзка с
поставяне на химическа тоалетна.
С уважение,
д.т.н инж.Жоро Илчев-кмет на община Провадия
Сега, следващият отговор.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, по-добре да дадем думата за отношение по отговора, в рамките на две
минути. Да можете да вземете веднага след отговора.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми представители на администрацията,
Отговорът, който съм получила е задоволителен, но в много малка степен. Тъй
като аз знам, че има заповед с №909 от 20.04.2018г. и знам, че на мостовото
съоръжение не може да се преминава с моторни превозни средства, защото още в
предния мандат сложихме и т.нар. колче, което да спира нали посетителите, които
искат да направят това нарушение. Но въпросът ми беше - Дали и каква е забраната за
моторни превозни средства по цялата площ на калето за преминаването им? Защото, аз
лично, два пъти виждам коли, джипове и леки коли, които спират непосредствено до
кръста и точно затова предния път исках да отбележа, че този момент, който ние
пропускаме е много важен, тъй като тези вибрации, които създават джиповете и
другите моторни превозни средства са много силни и могат да предизвикат свлачище
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на скалните масиви. Това е нещо, от което градът ни страда. И всички виждаме как
през последните години не можем да смогнем със средства за да укрепим и двата
ската. Следващото, което виждам в своя отговор. Тук пише, че не може да се назначи
служител допълнителен, който да следи дали има МПС-та на калето. Не. Моят въпрос
беше - Дали има възможност да има служител в почивни и празнични дни, когато е
натоварено, който да може да следи за спазването на реда и условията, които трябва
също да се съблюдават горе на крепостта? Дали той ще види моторните превозни
средства или той ще види как се извършват други нарушения от посетителите? Вече аз
не мога да предположа, нали, но не става въпрос само и единствено да следи за МПС.
Доколкото санитарният възел. Надявам се, скоро да се намери някакво решение,
защото, мисля, че най-много, както казах и когато задавах въпроса, най-много ние
причиняваме притеснение на служителите, които изпращаме там за техните служебни
дейности. И може би не виждам тук никакъв отговор във връзка с. Никакво становище
във връзка с предложенията, които отправих аз, но които бяха формулирани и с
граждани, най-вече относно указателните табели. Да. Благодаря, че има табела
сложена, че нямат право да палят огън посетителите на територията на крепостта, но
ми се струва, че тук трябва да обърнем внимание колко е необходимо да са направят
указателни табели за цялостните условия по посещението на крепостта и на калето.
Може би някакви, които да са по-големи, които да обхващат по-голяма информация.
Ако ние не създаваме условия на тези хора, при които те могат да посещават, ние не
им създаваме и никаква отговорност и индиректно казано забрана. Трябва само да
определим условията и след това вече да изискваме хората да ги спазват. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Г-н Янков, заповядайте.“
Кворум:18 Общинските съветници Иван Иванов и Дарин Йорданов не
присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на инж.Янко Янков-директор дирекция „МР“
„Само едно допълнение ще направя към отговора на г-жа Елина Димитрова,
който изчетох. Цистерната вече е заварена и е пълна с вода.
Отговор на питане на г-н Атанасов - общински съветник.
На вниманието на г-н Анатоли Атанасов
Общински съветник при ОбС Провадия
Чрез председателя на ОбС Провадия
Уважаеми г-н Атанасов,
Във връзка с Ваше заявление с вх.№РД-335/23.04.2021г., относно становище на
РИОСВ-Варна по План за интегрирано развитие на Община Провадия 2021-2027, Ви
информирам за следното: С наш изх.№РД3200-42 от 12.03.2021г. сме уведомили
РИОСВ-Варна за инвестиционно предложение с приложен ПИРО 2021-2027 за
Община Провадия. На 30.03.2021г., в деловодството на Община Провадия е постъпило
писмо на директора на РИОСВ-Варна, с техен изх.№08-01-2079/А1, с което ни
информира, че е необходимо да се внесе писмено искане с подробно описание на
приоритети, съгласно изискванията на чл.8а, ал.1 и 2 от наредбата за екологична
оценка, включително и заплащане на дължимата такса от 400.00 лв.
Въз основа на указанията дадени от РИОСВ, Община Провадия депозира искане
за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, на 16.04.2021г.
На 21.04.2021г., с писмо с техен изх.№08-01-2079/А3 РИОСВ-Варна ни
информира, че ПИРО на Община Провадия е препратено до РЗИ-Варна
Приложения към отговора:
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1.
2.
3.
4.

Писмо с изх.№РД3200-42 от 12.03.2021г. на Община Провадия;
Писмо с изх.№08-01-2079/А1 от 30.03.2021г. на РИОСВ-Варна;
Писмо с от 16.04.2021 г. на Община Провадия;
Писмо с изх.№08-01-2079/А3 от 21.04.2021г. на РИОСВ-Варна
С уважение,
Зам.-кмет на община Провадия
Стефка Христова

Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Г-н Атанасов, искате ли отношение?“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове и кметски наместници,
Първо, искам да благодаря за отговора, макар че в моето заявление бях записал
само да ми се предостави становището от РИОСВ-Варна. Постарали са се. Браво. Но с
благодарностите дотук. На заседанието на ОбС, проведено на 30.03.2021г. в частта за
обсъждането на плана за интегрирано развитие на община Провадия зададох въпрос и
помолих да ми се прочете заключението от издаденото становище от РИОСВ-Варна.
След много увъртания, не казване – нямаме го, не го знаем, вече към края на
заседанието около четири и половина, пет часа беше, ще цитирам протокола. Г-н
Янков казва. „Изказване на Янко Янков-директор на „МР“ - Г-н Димов, само още едно
допълнение, ако позволите. Преди малко разговаряхме с РИОСВ-Варна по отношение
на оценката, която те трябва да дадат. Становище за екологична оценка.“ Отговорът е,
слушайте сега внимателно, отговорът е, „че досега становище по планове за
интегрирано развитие на общините от цяла варненска област по нито един план не са
издали становище, тъй като те все още чакат указания дали тези планове влияят и по
какъв начин на околната среда и дали наистина трябва да дадат становище за този
документ. Това е отговорът от РИОСВ. Т.е. неяснотите включително и за тях
съществуват. Благодаря ви.“ Това е изказването на г-н Янков. В същият момент ми се
предоставя, че на тридесети март 2021г. в община Провадия е дошло становище от
РИОСВ-Варна. Това е в деня на сесията. В него е записано – „Съгласно Закона за
регионалното развитие плановете за интегрирано развитие на общините са включени
в точка девет три от приложение три от наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на плановете и програмите.“ И заключението от РИОСВ-Варна.
„Обръщам внимание, че съгласно изискванията на Закона за околната среда
екологичната оценка на плановете се съвместява изцяло в процедурите, предвидени в
Закона за регионалното развитие и завършва преди одобряването на плановете по
същия закон. Одобряването на плановете без провеждане на необходимата процедура
по екологична оценка ще бъде в нарушение с нормативната уредба по околната среда.“
И какво излиза колеги цял ОбС бяхме заблудени да вземем незаконосъобразно
решение, относно плана за интегрирано развитие на община Провадия. Кому беше
нужно това увъртане? Кажете – Няма го становището. Трябва да изчакаме. Имах
разговор с г-жа Христова. Тогава коментирах, че по-малкото зло щеше да бъде, ако
планът беше закъснял, не беше приет март месец, а малко по-късно, отколкото да се
питаме кой какво обжалва. Сега един обжалвал плана, друг искал заявлението. До тук
въобще нямаше да се стигне. Това становище го имах още на седми или на осми април.
Съгласно Закона за достъп до обществена информация го получих от РИОСВ-Варна с
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решение на директора на РИОСВ. И само да добавя тук, че към четиринадесети април
още не бяха платени тези 400 лв., които се дължат за екологичната оценка и
документите не бяха входирани. От днес разбрах, че на шестнадесети април вече са
входирани. Оттук нататък писмото на РИОСВ се изпраща до РЗИ. Доколкото имам
спомени до Басейнова дирекция и чак след техните становища, и четиринадесет дни,
могат да дадат оценка. Тази оценка ще бъде положителна. Нито една община по нито
един план или програма не е спирана. Но кому беше нужно това да заблуждават цял
ОбС? Заблудени бяха и юристите на ОбС. И те не можаха да вземат решение, което да
е законосъобразно. Благодаря ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Янков, да, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Уважаеми г-н Атанасов,
Моля да конкретизирате с какво точно бяха заблудени общинските съветници и
юристите на ОбС?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Конкретно. Конкретизирам вашите думи, които казахте, които казахте на
заседанието на ОбС, че сте говорили с РИОСВ-Варна и оттам са ви казали, че не могат
да издадат решение. Преди малко го прочетох от протокола вашите думи.“
От място в залата инж.Янков прави коментар.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Ще ви прочета пак, ако искате. Добре.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз принципно процедурата. Заповядайте, г-н Янков, инж.Янков. По принцип по
отговора на въпрос не се допуска дебат. Само отношение. Тук явно има някакво
неразбиране. Заповядайте, да го представите, но не е. Не знам. В смисъл
неразбирателство. Не знам, какво се случва? Разминаване. Да, точно.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор дирекция „МР“
„Въпросът беше поставен много по-напред, от който момент вие цитирате
второто ми изказване по отношение на становище на РИОСВ. И започвам от начало.
„Изказване на Анатоли Атанасов“, цитирано от протокола – „Само да допълня, г-н
Димов, че и на моят въпрос не беше отговорено. Искам да ми се зачете становище или
решение на РИОСВ, относно ПИРО. Г-н Димов - Добре, ако от администрацията имат
такава възможност ще помоля да отговорят на въпросите към момента, ако не. Имате
ли възможност? Изказване на инж.Янко Янков-директор дирекция „МР“ - По
отношение на въпроса на г-н Атанасов за съгласуване на ПИРО с РИОСВ ви
информирам, че общинска администрация е поискала съгласуване от РИОСВ-Варна на
плана за интегрирано развитие на общината, но все още отговор не е постъпил.“ Не
само казвам. Не казвам, че има становище, а казвам точно обратното, че все още
отговор не е постъпил. Това, че отговорът на становището е постъпило в същият ден, в
който се провежда сесията, аз няма как да знам. Аз съм на сесия. „По отношение на
актуализацията на документа, която е обект за обсъждане в момента ще предоставя
отново думата на представителя на фирмата, за да разясни как се актуализира плана на
интегрирано развитие.“ И сега следващото ми изказване по отношение на
съгласуваността на ПИРО с РИОСВ. „Изказване на инж.Янко Янков-директор
Дирекция „МР“ - Г-н Димов, само още едно допълнение, ако позволите. Преди малко
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разговаряхме“, не разговарях, „с РИОСВ-Варна по отношение на оценката, която те
трябва да дадат. Становище за екологична оценка. Отговорът е, че досега становище
по плановете за интегрирано развитие на общините от цяла варненска област по нито
един план не са издали становище, тъй като все още чакат указания дали тези планове
влияят по някакъв начин върху околната среда и дали наистина трябва да дадат
становище по този документ. Това е отговорът от РИОСВ т.е. неяснотите,
включително и за тях съществуват. Благодаря.“ Това ми е второто изказване на база
информацията, която е достигнала до мен. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Г-н Атанасов, последно моля ви се много кратко, защото
това е.“
Общинският съветник Анатоли Атанасов коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Тя ситуацията, според мен, се изясни.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Ситуацията е ясна.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„По отговора на въпрос.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Ситуацията е ясна. Щом казвате, г-н Янков, че към сутринта при задаването на
моя въпрос към десет и половина сте нямали информация. Бил сте на заседанието на
ОбС. Присъствал сте. Видяхме ви, нали, всичките. Към 16.30ч., след като сте
разговаряли с РИОСВ, вие ми казвате пак друга информация не тази, която е дошла в
община Провадия. Това, какво значи? Тогава вече сте имали информация, че
становището на РИОСВ е изпратено към общината. Вие, който е разговарял. Вие. Аз
не казвам вие лично. Казвам, общинска администрация сте имали информация, че
становището на РИОСВ е постъпило в общината. Тук, че е сложен друг входящ номер
от тридесет и първи е съвсем друго.“
От място в залата инж.Янков прави коментар.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Входящият номер на становището от РИОСВ в община Провадия е тридесет и
първи март. Ако това не сте забелязали? Едно пищи в отговора ми. Друго
предоставяте. Всеки може да си направи.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Смятам по този въпрос нямаме повече какво. Дал съм
достатъчно възможност. Това е. Други отговори на въпроси нямаме към момента. Има
ли? Г-жо Димитрова. Мисля, че сме приключили с отговорите. С въпросите може би
не сме. Г-н Гичев. Заповядайте, г-жо Димитрова.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми представители на администрацията,
Искам да се обърна към администрацията, тъй като на 11.04 имам зададен към
тях писмен въпрос. Въпросът ми беше зададен въз основа на чл.99, ал.1 от Правилника
на ОбС по надлежния ред. По същият начин беше и входиран в ОбС, и в Общинска
администрация, за което благодаря на служителя от ОбС. Но отговор не получих.
Доколкото разбрах днес отговорът ще ми бъде предоставен писмено, но искам да
напомня, че в правилника имаме правила, които уреждат тези отношения. Или, аз или
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трябваше да получа становище от общинска администрация, че ще отложат моя
отговор с един месец до следващото заседание или трябваше въз основа на чл.100,
ал.1, ако не се лъжа, да получа такъв без значение дали е писмен или устен, защото
според същия член аз трябва да бъда уведомена, освен ако ОбС не реши тези отговори
да не бъдат предоставени. Аз мисля, че ние такова решение в началото на сесията не
сме приемали. Т.е. съжалявам, защото отговорът ми трябваше за тази сесия. Аз държах
той да бъде изчетен пред вас. Съответно аз щях да си изчета и въпроса. И това пак
засягаше работата на администрацията. Надявам се, наистина той поне да бъде пълен и
да го получа в най-скоро време. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Г-н Гичев, заповядайте.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми зам.-кметове и кметове на кметства, и общинска администрация,
Преди, миналата година, може би, бях задал един въпрос. Не, не, относно статута
на паркинга на ВиК Провадия, клон Провадия. Сещате се. Сега пак ще го задам. След,
може би, две сесии беше ми отговорено писмено малко постничко да не кажа доста
постничко и лишено от всякакъв смисъл. Вчера щях да бъда потърпевш. По една
щастлива случайност не се случиха нещата, но интересува ме този статут на този
паркинг. Тогава беше инж.Пеньо Ганев ми даде отговора. Съответно той вече е
пенсионер, доколкото знам, не е на работа и така сега вие ще ми отговорите, г-н
Янков. И дано да ми отговорите качествено, и дано да се случат нещата в правилната
посока. Значи, сложихте огледало, което не върши, което не върши никаква работа, но
постоянно се паркират коли. Няма видимост от пресечката, не я знам точно как се
казва. Между блока, между двата блока на ВиК и съседния блок. А колите идват
засилени, съответно там е и завой и като си паркират служебните и личните
автомобили, служителите на ВиК Провадия, видимостта е нулева. Нулева. Въпрос на
време е . Вчера щях да бъда аз. Днес може да е някой друг. Това е.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Гичев. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Два въпроса имам. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Първият ми въпрос
е, разбира се, с моята слабост – крепост „Овеч“ и срещу него плато Табиите. В неделя
ми се наложи да пътувам за Девня по стария път покрай Исторически парк, колко е
исторически е друг въпроса, Неофит Рилски. Имаше много коли. Направи ми
впечатление, че посещаемостта беше много голяма и от чисто любопитство влязох в
техният сайт за да видя какво предлагат. Не, че някога ще отида. Направи ми
впечатление, че има три оферти за офроуд. Някаква атрактивна екскурзийка с джипове
и една голяма част от пътя, който влиза в тази офроуд обиколка е нашата територия,
включително плато Табиите е спирката. Те спират там, снимат се, всичко е прекрасно
и след това се връщат. Цените от това удоволствие варират от 50 до 300 лева.
Продължавам въпроса на колегата Димитрова. Тези джипове, първо, това е защитена
територия. Това е културно-исторически обект. Това плато влиза в НАТУРА. Там има
защитени растения, птички, пчелички, предполагам. С чие разрешение Исторически
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парк Неофит Рилски е направил тези три оферти? Осъществява тези три оферти.
Миналата събота и неделя отново е имало джипове горе на платото. Не съм ги
виждала, но е имало. Радвам се, че тук е кметския наместник на село Староселец.
Може би той е по-запознат от мен. С чие разрешение тези джипове минават през
Староселец, качват се на плато Табиите и се връщат обратно? Общинска
администрация запозната ли е въобще, че един частен културно-исторически обект не
само печели на гърба на нашето плато, ами той руши културно-историческото ни
наследство?
Вторият ми въпрос. Държа един вестник. Месечно издание на Община Провадия.
Поради една или друга причина аз съм разлиствала някогашният „Провадийски глас“ и
всичките му броеве. Мисля, че 1965 година е първият брой. Искам да ви кажа, че
някогашният „Провадийски глас“, сега – 2021 година представлява не просто архив, не
просто информационен бюлетин. Всеки един брой на „Провадийски глас“ е една малка
история за миналото на нашия град и на нашата община.
Уважаеми колеги,
Ние сме втората по големина община в област Варна. Към Провадия, като
градски център, има двадесет и четири населени места. Направете си труда и
разгледайте този вестник. Погледнете за един месец колко новини са описани в него.
Три, четири, може би. На едната ми ръка. На пръстите на едната ми ръка не се броят.
Това ли се е случило в нашата община за един месец? Че са спечелили Герб и СДС.
Плюс това в тази статия има грешка. Пише, че нямало жалби. Напротив. Имаше жалби
по време на изборите. И погледнете, спортната площадка в общината е централна
новина за един цял месец от тридесет дни. Не знам. Има ли редколегия? Не знам. Кой
списва този вестник? Но аз съм сигурна, че в Провадия и в селата се случват много
повече неща. Има много по-важни проблеми. Тук е мястото те да бъдат описани.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Г-жо Радева, заповядайте. Извинявайте, кмета на
село Староселец поиска думата понеже беше споменат. Заповядайте.“
Изказване на Деян Иванов-кметски наместник в с.Староселец
„Уважаеми общински съветници,
Проблемът, който г-жа Драгнева упомена засяга и нашето село. Аз не бях
уведомен за начинанията на г-н Михайлов и общо взето за жителите от селото дойде
като гръм от ясно небе цялото бизнес начинание, което предстои. Сега, доколкото знам
Ивелин Михайлов вече е собственик на лагера, частната половина там на лагера. И
предстоят му някакви бизнес начинания. Доколкото разбрах, ще има къмпинг за
каравани, като няма да нарушаваме природата нали и биоразнообразието. Така. За
трети ден в селото ни е трасе за офроуд. Значи, имах много сигнали от жителите на
селото, които ми казват – Ние къде дойдохме да живеем. На тихо и спокойно място
или в някакво трасе. Така. Вчера се обадих лично на г-н Михайлов и му казах, че за
три дни имаме сгазено куче, лично мен щяха да ме блъснат. На което той ми отговори
– Добре, пращай ми снимки на нарушителите. Аз не съм пъдар, макар че постоянно ги
следя тези неща, но аз не мога да се превърна в, да следя скоростите на джиповете.
Казах му, че е нужно да си сложи гидове, а относно трасето. Най-вероятно има как да
си изкара разрешително за трасе, защото миналата година беше вадено някакво
разрешително за офроуд. Аз не знам докъде ще стигне трасето, така че искам наистина
да се обърне внимание на това. Вариантът легнали полицаи за мен не е удачен, защото
в случая се карат джипове и те ще бъдат точно обратният ефект. Как джипът ще мине
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през легналия полицай? Но наистина променя се. От тихо и спокойно място
Староселец се превръща вече в.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Деян Иванов-кметски наместник в с.Староселец
„Как да го избегнем? Той е собственик вече на местността Лагера.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Деян Иванов-кметски наместник на село Староселец
„Абсолютно. Взех отношение. Чакам с него лично да вземем някакво решение по
въпроса. Това, което той ми казва не ме удовлетворява. Така че ще помоля съдействие
и от страна на община Провадия. Уведомил съм.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Деян Иванов-кметски наместник на село Староселец
„Благодаря ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета на село Староселец. Сега разбираме за тези проблеми.
Обърнете се към. Има съответната институция. Г-жо Радева, заповядайте.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Продължавам въпроса на колегата Милена Драгнева във връзка с месечното
издание на община Провадия „Провадия плюс“. Питам администрацията – Общинско
или партийно е изданието, чието издаване се заплаща със средства от общинския
бюджет? Тема номер едно на последния брой е кой е спечелил изборите в Провадия
при далеч по-важни проблеми, които вълнуват хората. Например. Уведомила ли е
община Провадия по някакъв начин и как ще възстанови неправомерно събраната
такса „битови отпадъци“ за 2020г. на жителите на Провадия и Бозвелийско? Защо не се
използва общинското издание, за да уведоми хората, а го използва за партийни
съобщения? В тази връзка – Какъв е механизмът за възстановяване на сумите, които
неправомерно са събрани от провадийци и от бозвелийци за такса „битови отпадъци“
за 2020г.? Какъв размер са сумите, които следва да бъдат възстановени? Започнала ли
е процедура по възстановяване? Има ли към настоящият момент възстановени суми и
в какъв размер са те? Разбрах, че няма, защото днес колега си е заплатил и
служителката е казала, че не е информирана и няма информация по този въпрос. Та, в
какъв срок се предвижда да приключи процедурата по възстановяване на
неправомерно събраната такса „битови отпадъци“? Така. Освен това, в изданието се
говори за добра организация на изборите на местна почва и липса на жалби и сигнали
за нередности, което не е отговаря на истината, защото жалби е имало още срещу
първата издадена заповед от кмета за образуване на секциите. Кметът на общината
образува секциите на основание, което се отнася до формиране, утвърждаване на
единните номера на избирателните секции извън страната за изборите за народни
представители на четвърти април. Освен това в същата заповед е посочено, че
избирателна секция №4 с адрес град Провадия, ул.“Дунав“ №39 т.е. сградата на второ
основно училище. Това наложи подаване на жалби до Областният управител и
поправки на заповедта. Заповедта е било издадена и три пъти поправена в рамките на
три дни. Последвали са жалби до Областния управител, до Районната избирателна
комисия, до Централната избирателна комисия, относно пропускът или забавянето да
се образуват подвижни секции и да се насрочи консултация за тях, с което не е спазена
разпоредбата на чл.90, ал.2 от Изборния кодекс и решение на ЦИК. Този пропуск и не
съобщаването на заповедта води до лишаване на гласоподавателите с трайно
51

увреждания от избирателни права. Не е предоставена на избирателите предвидената
възможност в Изборния кодекс за електронно подаване т.е. чрез страницата на
общината на заявлението по чл.36 за вписване в избирателния списък по настоящ
адрес и чл.37 за вписване в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна
кутия. Което действие също е било обжалвано пред Областният управител, РИК и
ЦИК. Освен това, адресът на една от най-големите секции в града, секцията
Младежки дом беше преместена, за което избирателите също не бяха уведомени. А би
могло да се използва общинското издание „Провадия плюс“ и да се съобщи на
гражданите. Нещо, което е правено преди. Кметовете и кметските наместници също не
са били уведомени и не са знаели какви заявления трябва да приемат и в какви срокове
и затова също са връщани граждани. Членовете на комисиите са чакали с часове деня
преди изборите да си получат материали. Нещо, което преди това не се е случвало. И
всичко това, за съжаление, говори за лоша организация. Ей тук мога да ви покажа. Ето
стари издания от 2019г. във връзка с изборите за Европарламент общинска
администрация Провадия уведомява избирателите за преместване на избирателна
секция, както и за важни срокове. Ето и останалите издания. А това са жалбите, за
които се твърди, че няма такива.
Имам и още два въпроса. Вторият ми въпрос е по тема – Градски стадион.
Стадионът в момента е в много лошо състояние. Доколкото знам там има назначени
двама служители. Питам - Какви са техните задължения по длъжностна
характеристика и поради каква причина на тях им е трудно да се справят с
поддръжката на това спортно съоръжение?
И последният въпрос. В Провадия е изградено видеонаблюдение. Питам –
Работи ли системата? Има ли служители, които следят камерите и записите? Какви са
постигнатите резултати? Установени ли са и колко са нарушителите на обществения
ред? Тъй като много граждани сигнализират в социалните мрежи за вандалски прояви.
И последно. Подкрепям изказването на колегата Христо Гичев за паркинга пред
ВиК. Предполагам, че той говори от позицията на шофьор. Аз от позицията на
пешеходец също имах инцидент. Благодаря ви за вниманието.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Радева. Други въпроси? Г-н Атанасов.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз не знам. На г-жа Радева първото не го усетих като въпрос. Обаче, не знам
какъв отговор очаквате.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Общинска администрация,
Съграждани,
Моят въпрос е следният: На 29.03.2021 година тържествено беше прерязана
лентата, беше открита новата спортна площадка придобивката на нашия град.
Изградена със средства на Министерството на младежта и спорта. Нейното място е на
т.нар. Стар стадион. Моят въпрос е във връзка с това откриване на тази спортна
площадка. Има ли издадено разрешение за въвеждане в експлоатация и от коя дата е?
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Анатоли Атанасов.“
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Изказване на Анатоли Атанасов
„И аз ще бъда кратък, г-н председател. Два въпроса имам. Първият е към кмета
на община Провадия. Другият е към вас. Към кмета на община Провадия въпросът ми
е следният: На 15.03.2021 година се провежда управителен съвет на МИГ „Възход“, а
една от точките в него е освобождаване на Жоро Илчев, като член на управителния
съвет. Въпросът ми е следният: Какво е наложило освобождаването на кмета на
община Провадия от член на управителния съвет в МИГ “Възход“ ? И защо до този
момент на негово място от името на публичният сектор ОбС Провадия не е взел
решение за друг човек? Дали има конфликт на интереси и затова е излязъл от
управителния съвет или нещо друго? Надявам се, той да отговори на следващото
заседание. Така.
Уважаеми г-н Димов,
Към вас. На 28.10.2020година обсъждахме и приехме докладна записка с №683
от кмета на община Провадия инж.Жоро Илчев, относно предложение за обсъждане и
приемане на проект на наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Провадия.
По време на разглеждане на самата наредба г-жа Богдана Стойчева прави изказване, в
което цитира. „Раздали сме ви днес на хартиен носител окончателният вариант на
наредбата с направени корекции и изменения. Отделно от това е създадена нова точка,
нова алинея три към точка двадесет и осем, а именно: за нарушение на изискванията
към чл.15, ал.2 се налага глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежат на по-тежко
наказание.“ Само че след влизане в сила на тази наредба има протест на младши
прокурор от Районна прокуратура Варна. Този протест е пратен до вас, като
председател на ОбС, и вие не знам защо не сте решили да го вкарате в наредбата, да го
качите за публично обсъждане и да я вкарате за ново решение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не е такава процедурата.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Първо, такава е. Ще разберете защо. Първо, трябва публично обсъждане да се
направи на тази нова алинея към чл.28. Точно това е протестирал Окръжният
прокурор. След като вие не сте вкарали наредбата в ОбС има заведено дело на
Административен съд, Касационния съд. Това няма да го чета. Решението на съда е Прогласява нищожността на чл.23, ал.3 от Наредба №26 за обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията
на община Провадия, приета с решение №249 от Протокол №14 от 28.10.2020 година.
Въпросът ми го разбрахте нали? Защо не входирахте протеста и не качихте наредбата
за публично обсъждане и за ново приемане?“
Димо Димо-председател на ОбС Провадия
„Почти си отговорихте сам г-н Атанасов, но ще ви отговоря на следващия, на
следващата сесия.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Само да допълня. Писмено.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Разбира се.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Защото предният път ми казахте, че не съм уточнил, затова.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Изборът, по принцип, е мой как да ви отговоря. Като държите ще ви отговоря
писмено. Да, добре. Съобразявам се с това, което искате. В правилника не пише дали е
писмено или устно отговора. Щом го искате писмено ще ви го дам писмено. Ще се
съобразя. Г-жо Радева.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Уважаеми колеги,
Извинявам се, че за втори път излизам. Просто пропуснах да кажа, че на
предходната сесия съм задала въпроси, на които не получих отговор. Нито писмен,
нито устен.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Радева.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Не знам. Колеги, има ли други въпроси? Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Имам две предложения. Надявам се да бъда кратка. Едното ми предложение е
към вас, г-н Димов, и се отнася до изготвянето на протокола за проведените заседания
на ОбС. В последния протокол, който е приложен на сайта на община Провадия,
заедно с видеозаписът на сесията се виждат много несъответствия между писмената
част и видеозаписът. Не искам да кажа, че са умишлени, напротив, предполагам, че
това е направено. Съвсем несъзнателни грешки са. На моменти, обаче се губи
смисълът на някои от изказванията или просто не може да се усети, че има някакъв
смисъл. Също така за мен лично беше малко неприятно, защото в едно от моите
изказвания не се обръщам достатъчно подобаващо дори към кмета. Има добавена там
една думичка. Което смея да кажа, че винаги тук сме се обръщали с уважение и по
длъжност. Та в тази връзка искам да ви предложа, въпреки, че в чл.86 е написано, че
всички спорове по протоколите от предходните заседания трябва да бъдат в началото,
не посмях да го направя, тъй като за нас беше по-важно да гласуваме докладните за
болницата, както и да уважим достатъчно г-н Михалев с неговата клетва. Нямаше
нужда. Та затова го правя сега. Ако може общинските съветници да получават
протоколите в шестдневен срок от самото заседание и ще ви обясня защо. Протоколът
се публикува и ние, според същият чл.86, имаме право да подаваме нашите
възражения в срок от седем дни след заседанието, но ако аз видя протокола на сайта на
общината, обикновено на седмия ден, може би към четири и половина, да не кажа
понякога и пет. Ако аз смятам правилно, ако не коригирайте ме, например сесия като
тази от март, която е осем часа, колкото и да се опитвам да изгледам цялата сесия,
защото вече видях, че трябва да гледам и видеозаписът, и протокола да следя
писмения, и да проследя протокола аз до дванадесет часа вечерта не мога да си подам
моето възражение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Питате ли ме мен.“
Изказване на Елина Димитрова
„Ами, съжалявам, но аз не ви питам, а ви предлагам. Затова знам, че тези
протоколи се изготвят трудно, особено в условията, когато са повече от пет, шест
часови сесии. Виждаме в какъв обем са, но моля ви при възможност изпращайте ни ги
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по-рано, защото, ако ние имаме възражения, аз дори не искам да ви го пускам по
официалния път възражението. Просто мога да ви се обадя и да ви кажа – Знаете ли, че
в протокол в еди си коя част има несъответствие. Дори това, мисля, всички колеги,
които се запознават с протокола, така като гледам реакциите обаче не са много, би ни
било на нас от полза. Мен ме интересува какво пише в този протокол. Аз не мога да
запомня шест часа дума по дума всичко, а информацията в повечето обсъждания е
важна и ние трябва да я имаме. Аз дори си я преразпределям, защото в следващи сесии
разглеждаме подобни въпроси и на мен тази информация ми трябва за да съм
запозната и отговорно да взимам решения. Предполагам, че за всички ще бъде много
полезно.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Мога ли да взема отношение по това предложение, преди да продължите?
Разбирам за какво, какво ви е предложението. Реално протоколите, нашите на ОбС, от
всяка сесия са по седемдесет, осемдесет страници.“
Изказване на Елина Димитрова
„Сто страници и нагоре.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„И по сто е имало. Да. Действително, срокът за изготвяне на протокола и срокът
за възражения са седем дни. Така е фиксирано в правилника. Евентуално, нали, ако
закона го позволява, трябва да се провери, ако може да се удължи срока за
възражения.“
Изказване на Елина Димитрова
„Не може, според ЗМСМА е седем дни.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, мисля, че така беше фиксиран и там. Нямаме кадровата възможност с един
служител да направим сто страници протокол за по-малко време. Просто нямаме
такава възможност. Някой път, действително в протокола може звуковият запис да не е
сто процента със запетайките, както е казано. Някой път просто няма смисъл това,
което е казано. Изречението спира по средата. Започва се друго. Някой път се налага
пооправяне чисто смислено.“
Изказване на Елина Димитрова
„Също репликите от зала е.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имайте предвид, че в протокол няма, това мога да го гарантирам, няма
смислено нещо да е променено. Смисълът на някое изречение.“
Изказване на Елина Димитрова
„За мен няма. Да, извън протокола, да, ще споделя за какво точно става въпрос.
За мен не е. Въпросът, който повдигам не е за това, че има смислена промяна в текст.
Защото аз съм тук в зала и когато чета протокола аз смисъла го знам предварително.
Просто си затвърждавам някоя от информацията, евентуално пропусната, или не в
момента отразена от мен подобаващо. Но когато един страничен човек, който не е
присъствал на това заседание, прочете протокола, остава с доста по-различни
впечатления и аз това го казвам, защото съм го обсъждала с такива хора. Повярвайте
ми, много хора четат протоколите. Нищо, че са толкова обемни. Да, не ги четат за
седем или за десет дни. Понякога става – знаете ли предния месец прочетох какво сте
правили, но много хора четат протоколите. И е хубаво ние да спазваме максимално
темата и начина, по който те трябва да бъдат представени. Друго.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Само да кажа, община Провадия е една от малкото общини, която предния
мандат и сега, абсолютно подробни протоколи изготвя и публикува. Действително,
проблемът с това кой как ще разбере. Едно е нали написаното. Този проблем и аз го
виждам. Едно е да видиш на живо човека какво казва. Друго е да прочетеш написано.
Така е, за да го разбереш. Всеки може да го разбере по своя си начин. Някой може да
го разбере нападателно. Друг нали по някакъв друг начин, съвсем. Така е, но ние няма
как да го оправим това нещо. Не знам. Конкретното ви предложение какво е?“
Изказване на Елина Димитрова
„Добре. Моето предложение, конкретното към вас е такова, което ще ви помоля,
наистина в писмена форма следващият път да дадете вашето становище. Възможно ли
е при необходимост, нека е така, защото тази сесия, например, не е осем часа ще бъде
по-кратка. Възможно ли е при необходимост общинските съветници, при възможност,
извинете, общинските съветници да получават протокола до шест, в шестдневен срок
от провеждане на заседанието, и другото, което е. Има ли възможност, тук може би
юристите, също трябва да се консултирате и с тях, има ли възможност общинските
съветници да гласуват в правилника по-дълъг срок, в който да могат да възразяват.
Т.е., ако протоколът е публикуван на седмия ден дали ние имаме възможност за още
един, два дни след този седми ден, в който да вземем отношение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Разбрах. Добре, ще се консултираме.“
Общинските съветници Стефка Пейчева и Дарин Йорданов присъстват на
заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Елина Димитрова
„Благодаря ви. И още едно предложение имам към колегите. Колеги, виждам в
обществото в Провадия, че много голяма част от нас, общински съвет, ще говоря в
множествено число за всички, са непознати. Какво визирам? Има хора, които все още
питат - Кои сте вие общинските съветници? А вече са минали почти две години
откакто сме на тези места. И когато започна да споменавам, аз лично, имена - те
започват нали така с почуда да ме гледат. Нормално е. Не всеки е познат в публичното
пространство. Има някои, които са разпознаваеми според професиите си, според
ангажиментите в обществото, които заемат, но имаше дори един господин, който
констатира, че в предния ОбС сега бил разбрал, че там участвал - лицето „х“ било
общински съветник. Което за мен беше много тъжно в предния ОбС. Затова искам да
направя към вас едно предложение, като считам, че то е резонно. В сайта, където се
помещава частта за ОбС, където са описани комисиите да бъде направена една секция,
където да бъдат упоменати всички общински съветници. Да бъде поставена снимка
тяхна и съответно да бъде сложен контакт, като всички ние имаме служебни мейли. Не
говоря за. Не говоря за представяне от рода както са представени кмета, зам.кметовете или г-н Димов, като председател на ОбС, а нещо супер обикновено. Просто
една снимка с комисиите, в които всеки от нас участва и със служебния мейл, който
така или иначе той трябва да бъде общодостъпен, за да могат хората да се свързват с
нас по-лесно. И за да могат хората да знаят към кого изобщо да се обърнат, защото ако
някой се обърне за финансова част към мен, съжалявам, но аз в комисията по финанси
не съм била и не мога да кажа какво точно са гласували и нещо от рода. Докато,
например, г-н Атанас Атанасов е в комисията и той знае какво са гласували и какво са
разисквали съответно в предните заседания. Смятам, че това предложение не трябва да
предизвиква някаква апатия, да го кажа във вас, а напротив, трябва да го приемем като
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разумно и затова предлагам, ако всички групи са съгласни, за да не става какафония
точно за уточняването на информацията или начинът, по който може да се случи това
по един представител от група да се съберат тези представители, докато сега сме тук
всички на заседание, и да могат да уточнят тези елементи, и да се уговори евентуално
някакъв срок, ако естествено всички сте съгласни с предложението. В който срок ние
да можем да осъществим така заложените неща, като информация в сайта. Естествено,
г-н Димов, предполагам, че няма никакъв проблем това да се случи от техническа
страна.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Технически мисля, че няма.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Действително, комисиите и сесията са открити за граждани, както имаме
представители на гражданството и в момента. Но пък, ако общинските съветници са
съгласни, може да го обсъдим въпроса. Добре. Ще ви кажа, че в Девня имат пощенски
кутии на залата на ОбС и като има нещо. Да. Не, има някакъв начин.“
Общинският съветник Елина Димитрова коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, то по принцип там си е наш проблем, че те не ни знаят кои
сме хората - общинските съветници. Да.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добре. Колеги, други предложения, становища, че времето напредва, има ли?
Няма. Ако няма, други преминаваме към последната точка от дневния ред –
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Десета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед? Благодаря ви, че присъствахте на цялата сесия до края.
Благодаря на общинските съветници. На гражданството. Успешен ден.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри двадесетото заседание
на ОбС Провадия в 14.00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №981
решение №20-340
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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 №977
решение №20-341
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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 №978
решение №20-342
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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 №960
решение №20-346
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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 №961
решение №20-347
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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

62

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №962
решение №20-348
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

за
V
V
V

против

възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №963
решение №20-349
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
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 №969
решение №20-350
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №980
решение №20-351
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

против

възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №993
решение №20-353
№
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
Милен Тодоров Михалев
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Фанка Петрова Ташева
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

за
V
V

против

възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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