П Р О Т О К О Л №21
Днес, 27.05.2021 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.Анатоли Стоянов Атанасов
2.Атанас Петров Атанасов
3.Владислав Младенов Паскалев
4.Димо Владимиров Димов
5.Елина Георгиева Димитрова
6.Иван Добрев Иванов
7.Красимир Валентинов Бакалов
8.Милена Иванова Драгнева
9.Мустафа Али Ибрям
10.Стефка Стоянова Пейчева
11.Силвия Миткова Боева – Радева
12.Сечкин Халил Мехмед
13.Фанка Петрова Ташева
14.Хюлия Ахмедова Мустафова
15.Хюсни Осман Адем
Общинският съветник Мехмед Илмазов Мехмедов присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 09.09ч.
Общинският съветник Дарин Йорданов Йорданов присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 11.35ч.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Моля, проверка на кворума. Кворумът е петнадесет общински съветници.
Преди началото на заседанието ще връча писмени отговори на зададени въпроси
на общинските съветници – Силвия Боева-Радева, Анатоли Атанасов, Елина Димитрова,
Атанас Атанасов и Христо Гичев. Него го няма в момента.
Откривам двадесет и първото заседание на ОбС Провадия, което е свикано с
покана №21 от 14.05.2021г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за
дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2020г. /вх.№1016
2.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
за 2020г. /вх.№1017
3.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
за 2020г. /вх.№1018
4.Докладни записки №1013, 1014, 1015.
5.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по дневния ред има ли? Г-н Денев, заповядайте.“
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Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
От името на администрацията предлагам в дневният ред на днешното заседание
на ОбС да бъдат включени докладни записки, както следва №1024, 1029, 1031, 1032,
1033. Благодаря.“
Кворум:16 Общинският съветник Мехмед Илмазов Мехмедов присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.09ч.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
В приетият план за заседанията на ОбС за 2021г., за заседанието през месец май
2021г., е трябвало да бъде вкарана докладна записка, а именно, извинявайте, а именно:
Отчет на програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Провадия. Въпросът ми към администрацията е – Защо тази
докладна не е вкарана?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов.Колегите от администрацията? Г-н Янков, заповядайте.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове,
Абсолютно сте прав, г-н Атанасов. На настоящото заседание трябваше да бъде
внесена докладната, за която споменахте. Тя е по план, по приетия план за заседанията
на ОбС за 2021г. Информацията не е изготвена навреме и затова на следващата сесия
ще бъде внесена въпросната докладна. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Янков. Колеги, други допълнения? Ако няма, подлагам на
гласуване предложението за включване в дневния ред на заседанието в точка докладни
записки на докладни записки с вх.№1024, 1029, 1031, 1032, 1033. Който е „за“, моля да
гласува.
Гласуване: „за”- 16, „против” - 0, „възд.се”- 0 Предложението се приема.
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2020г. /вх.№1016
2.Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
за 2020г. /вх.№1017
3.Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
за 2020г. /вх.№1018
4.Докладни записки №1013, 1014, 1015, 1024, 1029, 1031, 1032, 1033.
5.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 16 с 16
гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2020г.
а/№1016-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Да.Колеги, въпроси, изказвания, питания,
становища? Ако няма, предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 355
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2020г., съгласно
Приложение №1.
Втора точка – Информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания за 2020г.
а/№1017-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Колеги, може да задавате въпроси към
управителя на дома. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Г-жо Маджарова, в отчета не можах да разбера, колко са потребителите на
услугата към настоящият момент. Това ми е въпросът.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Маджарова, на микрофон, ако обичате да
отговорите.“
Изказване на Радостина Маджарова-управител на ДПЛФУ гр.Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Общински съветници,
Към 2020г. са били 29, към края на годината, а към момента са 25.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Маджарова. Други въпроси, колеги? Няма. В такъв случай,
предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 356
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
информация за дейността на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания за 2020г.,
съгласно Приложение №1.
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Трета точка – Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2020г.
а/№1018-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост за 2020г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Колеги, управителят на заведението е тук,
ако имате въпроси. Ако няма въпроси, преминаваме към проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 357
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост за
2020г., съгласно Приложение №1.
Четвърта точка – Докладни записки
а/№1013-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия и
председател на постоянна комисия за отпускане на помощи на граждани с неотложни
нужди, относно отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма допълнения. Изказвания, становища,
питания, колеги? В такъв случай, предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 358
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 Ж. И. Я., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
270,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №949/31.03.2021г.
1.2.На лицето С. Г. П., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
270,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №984/19.04.2021г.
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1.3.На лицето Д. К. Й., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
640,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №982/15.04.2021г.
1.4.На лицето С. Ю. С., за лечението на детето А. С. Ю., с адрес: гр.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 250,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи, Заявление №975/12.04.2021 г.
1.5.На лицето Г. Д. А., с адрес: …се отпуска парична помощ, в размер на
342,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №964/09.04.2021г.
1.6.На лицето Е. А. С., с адрес: … се отпуска парична помощ, в размер на
180,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №997/26.04.2021г.
1.7.На лицето Й. С. Ф., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
675,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи, Заявление №957/09.04.2021г.
2.Не се отпуска еднократна парична помощ, поради неотговаряне на Критериите,
приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени е Решение №33- 657/28.05.2014г.:
2.1.На лицето С. Д. Т., 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 №942/26.03.2021г.
2.2.На лицето Ц. В. З., с адрес: …. не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на т.3 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - еднократни помощи се отпускат за задоволяване на
инцидентно възникнали здравни жизненоважни потребности на лицата, Заявление
№941/26.03.2021г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
б/№1014-Докладна записка от Стефка Христова-зам.-кмет на община Провадия и
председател на постоянна комисия за отпускане на помощи на граждани с неотложни
нужди, относно подпомагане лечението на лица с редки заболявания
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка, колеги? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 359
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия предоставя финансова помощ за
подпомагане лечението на:
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1.В. В. И., чрез законния му представител Т. М. Д., с адрес: ……. в размер на
206,49 лв. (двеста и шест лв. и четиридесет и девет ст.), съгласно приложени
разходооправдателни документи.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
Кворум: 15 Общинският съветник Сечкин Мехмед не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, моля да се съсредоточите малко. Много шумно взе да става в залата. Да,
заповядайте, г-жо Драгнева.“
Изказване на Милена Драгнева
„На предната сесия зададох въпрос в точка питания на общински съветници, а пък
не получих отговор на тази сесия. Просто да напомня.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„За какво беше?“
Изказване на Милена Драгнева
„Въпросът беше с офроуд организираните екскурзии, в които и Табиите са
включени. Има ли някаква договорка с общинска администрация Исторически парк
Неофит Рилски и каква е всъщност ситуацията там? Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Мисля, че има предприети действия, но администрацията ще ви
отговори в точката.“
в/№1015-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир
„Бозвелийско“ – публична общинска собственост, с цел на ползването „аквакултури и
свързаните с тях дейности“
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“- 15
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
15 с 15 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 360
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.46, ал.1, т.2 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет
Провадия дава съгласие, Кмета на Община Провадия да издаде разрешително за
ползване на воден обект - язовир „Бозвелийско“, представляващ поземлен имот
публична общинска собственост с идентификатор 05102.129.52 по КККР на селото /стар
номер 000052/ в землището на с.Бозвелийско, община Провадия, област Варна,
ЕКАТТЕ 05102, с площ на имота 221.027 дка, актуван е Акт за публична общинска
собственост №502/23.10.2000г. на „...“ ООД, ЕИК …., със седалище и адрес на
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управление: ……… е цел на ползването „аквакултури и свързаните с тях дейности“ в
срок до 16.01.2025г.
Кворум: 16 Общинският съветник Сечкин Мехмед присъства в залата.
г/№1024-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна-Варна“ АД
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Изказвания, становища, питания по
докладната записка, колеги? Няма. Аз искам да попитам, по тази докладна записка във
втора точка, преди винаги сме го писали – „Да гласува с оглед защита на интересите на
жителите на община Провадия“, а тук има конкретен глас „за“. Този път е по различен
начин написана докладната. Адв.Тодорова.“
адв.Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия отговаря на въпроса от място в
залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. По преценка нали сме го оставяли.“
адв.Тодорова-правен консултант на ОбС Провадия говори от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Добре. Оставяме го така. Други въпроси, колеги? Няма. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 361
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.17 и чл.18 от Наредба 12 на Общински съвет - Провадия
за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на
собственост на Община Провадия в търговските дружества, Общински съвет Провадия:
1.Определя Стефка Христова - Заместник-кмет в Община Провадия за
представител на Община Провадия в Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна” АД, което ще се
проведе на 04.06.2021 година от 11:00 часа в заседателната зала на управлението на
болницата в гр.Варна, съответно при липсата на кворум на 24.06.2021г. от 11:00 ч.
2.Определя следния мандат на Стефка Христова - Заместник-кмет в Община
Провадия, както следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Втора точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Трета точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Четвърта точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Пета точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Шеста точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
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По Седма точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Осма точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Девета точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
По Десета точка от дневния ред - да гласува „ЗА“
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Провадия допуска
предварително изпълнение на решението поради необходимостта от защита на важни
обществени интереси.
д/№1029-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, колеги? Г-н Хюсни Адем и след това г-н Анатоли Атанасов.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема администрация,
Колеги,
Аз ще задам няколко въпроса, понеже на самите комисии нямаше представител от
страна на администрацията да ги зададем. Разбира се, ще задам и въпрос, на който ми
беше отговорено, но не можах да разбера точният отговор. Ще си позволя малко да
изляза извън докладната. Разбира се, с много кратки изречения.
Първо, на самата комисия зададох въпроса – Каква беше причината Ламбова къща
да не се реализира този разход капиталов? Отговорът, който ми се даде, наистина не
можах да разбера. Може би причината е в мен. Имаше и други колеги, които
присъстваха, ако те са разбрали, могат да излязат те да отговорят. Попитах въпроса
след отклоняване на тези средства се насочват към три села Снежина, Градинарово и
Блъсково. Като и на самата комисия подкрепих докладната и сега заявявам, че ще я
подкрепя. Всеки направен разход за село е добре дошло. Както видяхме в началото на
годината, малко селата бяха забравени. Това, че ще се направи нещо в тези три села е
наистина чудесно. Въпросът ми беше - От тези 192 000 лв., какво ще отиде за
Градинарово, какво ще отиде за Блъсково? Най-малкото, защото за Снежина знаем,
какво ще отиде. Затова зададох въпроса и сега го задавам.
Отклонението от докладната. Да кажа няколко думи и за прословутият подлез,
който до преди няколко месеца беше т.нар. наводнен подлез. Сега не е наводнен.
Използва се от жителите, които преминават от другата страна на улицата. Понеже там
живея и виждам, че човекопотокът е сериозен. Приветствам администрацията, че
направи едно съоръжение. Аз от двадесет години живея там. Този подлез не се
ползваше. Приветствам, че отсега нататък се ползва. Тази сутрин видях, че се и окоси
около подлеза. Гледката е чудесна. От страна на махалата от другата страна на самият
подлез се образува един дълъг тунел. Там стъпалата са петдесет и няколко. Навремето,
като са го правили този подлез от двете страни има пилони за лампи. Но от страната на
махалата, от другата страна, се образува един дълъг тунел. Нощно време човек не смее
да влезе, защото е тъмница. Ще помоля администрацията, все пак, да предвиди тези
пилони да имат и лампи, за да може и нощно време човек, който минава спокойно да си
влезе, защото има камери, има осветление, но те са в самия подлез вътре. Разбира се,
преди парламентарните избори сигнализирах служителката устно, която отговаря за
уличното осветление, че и там лампата от година, говоря за уличната лампа, не свети.
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Това, което предложих - пресечната на „Македонска“ с улица „Бойчо Желев“, тя го
написа на една бележка. Предположих, че няма да се реализира и не се реализира,
защото бележките бяха много натрупани отгоре. Все пак да кажа и за тази лампа,
защото тя поне, ако светеше - от другата страна този тунел малко щеше да бъде осветен
и тази лампа не свети. Понеже, пак се връщам към докладната, за тези три села
предвиждаме асфалтиране, от поне две години, мисля, че, ако не и повече - една фирма
така наряза улиците в града. По-чувствително се вижда това нарязване по улицата от
пазара. Мисля, че Севим ти живееш, точно улицата забравих как се казваше. „Рада
Илиева“. Точно така. „Рада Илиева“ улицата. Там е видно отрязването, прекарването на
нещо, някакъв кабел, но оттам нататък няма асфалтиране и наистина преминавайки
оттам с кола или с нещо чупливо трябва много внимателно да се мине, защото трапът е
рязък. Напречно е нарязан пътят в рамките на двадесет и пет сантиметра. Не е
запълнено с асфалт. Това нещо не е само в нея улица. Има и в много улици в града.
Предложението ми е, наистина, когато се асфалтират тези села да се направи някакво
отклонение от асфалта, за да се асфалтира града именно и в тази част нарязаната.
Разбира се, тези неща можех да ги кажа в последна точка питания, но понеже взех
думата си позволявам да предложа и тази чешма, която е пред аптеката. Наистина,
идват летни горещини, нека поне лятото тази чешма да тече. Поне лятото.“
Представител на общинска администрация отговаря от място в залата.
Изказване на Хюсни Адем
„Пред нас, която е. Оттук, ако излезем от входа. Аз не виждам да тече. Сега на
почивката можем да излезем да погледнем. Да. Пред общината, да. Може, не споря.
Само предлагам, защото преди две седмици, мисля, че видях, че не работеше. Може да
работи. Просто предлагам. Това са ми предложенията и въпросите. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Адем. Други изказвания, становища, питания? Г-н Атанасов.
Администрацията, г-жо Стойчева.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема общинска администрация,
Г-жо Стойчева, извинявам се. Тъй като мисля, че от моето отношение, може би,
ще се получи яснота по част от въпросите, не само зададени от колегата, ами и от
комисиите. И аз ще си позволя да дам малко информация как протекоха комисиите във
връзка с тази докладна т.е. актуализацията. На мен ми направи впечатление, че в
актуализацията има едни заложени 192 500 лв. незабележими средства. Казвам
незабележими, тъй като нямаше толкова въпроси за тях, освен от всичките, които ще се
асфалтират. Въпросите, относно автобусната спирка на село Снежина бяха така найзадаваните. Даже не се споменаваше думата автобусна, а се споменаваше – спирката,
така и спирката. В това населено място преди време имаше една т.нар. автобусна
спирка, зидана с блокчета т.е. една съборетина. Когато се ремонтира площада, тази
съборетина се премахна. Не знам, колегите дали са забелязали за 2021г. в бюджета,
освен автобусна спирка, за село Снежина нищо не е заложено. Т.е. впоследствие
бюджета, приемането на бюджета, ние разговаряхме с кмета на населеното място и
жителите на населеното място. Запознахме ги за заложения, заложеното в бюджета
автобусна спирка, която е на стойност 3 000 лв. Естествено, те не одобриха. Също и ние.
Какво ни беше виждането и предложението? Т.е. желанието им да не е толкова голяма
спирката, колкото е била преди, ами тази въпросна автобусна спирка, за която ставаше
въпрос от 3000 лв. е малка. Ако има възможност, да се монтира по-голяма. За да има
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яснота ще ви кажа, какво имаха предвид. И аз бях съгласен с тях. Ако си спомнят
колегите, на автогарата има в цвят ще ви кажа – едни сини по-широки, по-големи, ако
сте обърнали внимание. Мнението на населеното място, а няма да спестя и моето, тези
жълтите, които струват – автобусна спирка само как звучи, автобусна спирка за 3 000
лв. Тяхното мнение е, че тази спирка е някъде за детска или спортна площадка, където
децата да си късат билетчетата. Всичко това нещо го казвам, за да има яснота ОбС. И
тогава ние направихме предложение на общинския кмет или да се монтира от т.нар. поголеми спирки т.е. сините, или сумата да си остане за догодина. Тъй като беше ни
казано първоначално - няма средства освен 3000 лв. да се заложат. Да остане за
догодина. Предполагам, че г-н кмета е взел под внимание предложението и явно е
преценил, че е необходима по-качествена спирка на населеното място, може би, от тази
гледна точка предлага вариант, който е предложен сега. Всичко това исках да ви го
кажа, за да ви бъда полезен, за да прецените по-правилно. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мустафа Ибрям. Други изказвания, колеги, становища, питания?
Г-н Атанасов. Заповядайте, г-жо Стойчева, да.“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Уважаеми дами и господа,
По повод на изказването на г-н Ибрям още няколко допълнения по отношение на
спирката. Намеренията на общинска администрация и съответно след разговор с кмета
на селото. Мисля, че не е в залата. Тази спирка ще бъде направена от тип затворена
конструкция, която ще има врата и ще се отключва и заключва. Предполагаме, че
размерите ще бъдат около 4,50 на 3,00 м., като ще бъде монтирана срещу кметството
отсреща срещу площадчето. Тези, които са по селата сложени, жълтите, са далеч помалки. Идеята беше първоначално действително такава да бъде монтирана, но тяхната
цена към днешна дата вече не е и 3000 лв., поради поскъпване на желязото. Заради това
нали във всички случаи щеше да има актуализация на сумата, но факт е, че там има
доста деца, които пътуват и поради това, че е крайна точка в транспортната схема се
налага в някои случаи да изчакат доста повече от останалите и следва да осигурим
място, особено през зимните месеци, където да има качествен подслон да не се мокрят и
да не настиват. По отношение на въпроса за проекта на Ламбовата къща, за основният
ремонт, на г-н Адем. Такъв проект е изготвен още през 2016 година, като става въпрос
за двете сгради - хотелската част и административната. Част от ремонтите на
административната част са извършени в миналите години. Говоря за смяна на
керемидите на покрива. Идеята на администрацията беше да реализираме частта за
хотелската част. След като разгледахме детайлно проекта няколко са причините за да
отпадане на този етап. Една от тях е, че след като е приет проекта от общината не е
процедиран по нататък и няма издадено разрешение за строеж. Това не беше проблем
нали за продължаването на процедурата тази година, но тъй като обектът е от
историческа културна забележителност от местно значение би следвало да съгласуваме
целия проект с Националният институт по … - НИНКН. Съжалявам. НИНКН. При
подобни опити за съгласуване, знаем, че едно съгласуване върви около пет-шест месеца.
Естествено, ако нямат някакви допълнителни искания. Това беше също една от
причините да отпадне сградата, тъй като знаете, че през летния сезон базата е заета от
археолозите и нямаше как реално да започне какъвто и да е ремонт. Което не означава,
че няма да бъде реализиран подобен ремонт. Администрацията е започнала детайлно
разглеждане на проекта. Евентуално е възможно да бъде извършена актуализация на
предвидените работи, тъй като от 2016 досега са минали доста години и съответно на
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сградата продължава да се влошава състоянието. Най-вече в частта на покрива, тъй като
в действащия, в изготвения проект подмяната на покривната конструкция е предвиден
само на една трета, а състоянието към днешна дата вече изисква по-голяма подмяна.
По отношение на улиците в Градинарово и в Блъсково. Решението на
администрацията беше да се оформят на тези две села централните части да придобият
друг облик. И в двете села става въпрос за улици, които са от централната част минават
покрай училището и кметството за село Градинарово. Тя е двойна улица в средата със
зелена площ. В Блъсково по същия начин покрай училището улицата, която започва от
площада. Предвижда се пълно преасфалтиране. Подмяна на бордюрите. В Блъсково не е
изцяло, тъй като част от тях са подменени. Подмяна на тротоарни плочи на местата,
където е необходимо, тъй като и в двете села има частични подмени. Улицата, която е в
Градинаров тя е в три етапа т.е. три пресечки я делят. Предполагаме, че със заложените
средства по първоначалните разчети, които са направени ще направим първата и
втората отсечка т.е. до второто кръстовище от центъра. За Градинарово се предвижда
улицата от училището от ъгъла до долу. Тя е около 250-260 м. от двете страни и при
провеждане вече на пазарното проучване, ако нали съответно останат възможност и
средства, ще продължи малко и по-надолу улицата, доколкото разбрах вляво, но става
единично. Мисля, че други въпроси нямаше по това отношение. Дано да съм била
изчерпателна.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Г-н Адем, заповядайте.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Г-жо Стойчева, бяхте изчерпателна само не можах да разбера - Колко за
Градинарово, колко за Блъсково? Аз това попитах всъщност. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Адем. Г-жо Стойчева, заповядайте.“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Приблизително еднакви са сумите, но пак казвам, не е окончателната сума. На
Блъсково е някъде около 100 000, а на Градинарово около 92 000, мисля, че беше с
ДДС.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Колеги? Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Ще започна първото от Ламбова къща, хотелска част. Г-жо Стойчева, малко
несериозно ми звучи да кажете - Лятото им археолози. Ще видим по-нататък. Зимата
като вали сняг, като са ниски температурите, тогава да се правят ремонти. Има, те други
сезони не останаха. Следващото, което е. Не съм съгласен, че едно съгласуване в
НИНКН трае пет, шест месеца. И може би много добре си спомняте - съгласуването за
централната градска част стана за 17 до 18 дни. Адвокат Тодорова е тук. Може да
потвърди. Така, що се отнася до автобусната спирка, г-н Ибрям - обръщам се към вас,
защото може би визирахте мен, като човек, който задавах много въпроси на комисията.
Там секретаря, на комисията, която аз, на комисията, в която аз участвам каза, че на
комисията не присъстват компетентни лица, които могат да дадат отговор. Нали така
беше? Надявах се сега при разясняването на докладна записката да се дадат отговори.
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Къде ще бъде спирката? Колко квадрата? Визуализация някаква. Има ли определено
петно, на което да се монтира спирката? Тези въпроси пак останаха неизяснени.
Другото, което е много важно и много сериозно. Не знам дали е от недоглеждане, г-жо
Пеева или от нещо друго. 200 000 лева са заложени за ремонт на Ламбова къща целева
субсидия. Вие с тази целева субсидия ще изразходвате 192 500 лв. за текущ ремонт.
Искам да станете и да ми обясните как целева субсидия може да се изразходва за текущ
ремонт, а не само за основен ремонт и той трябва да има проект, както знаете. Това,
казвам го тук, е закононарушение.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Да дадем възможност на г-жа Димитрова. Заповядайте,
г-жо Димитрова. След това администрацията.“
Изказване на Елина Димитрова
„Г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаема администрация,
Само искам да направя едно уточнение. На комисията по икономическо развитие,
която беше и първа този път от комисиите, присъства г-н Илчев, а и той по принцип
каза, че за спирката в Снежина, той помоли администрацията да ни запознаят с
визуализация на това как тя ще изглежда. Не общинските съветници, кметът го каза на
администрацията. Единственият апел от наша страна беше да се случи преди сесията за
да можем, нали, все пак да разгледаме, макар и една снимка, по-детайлно. Не ни беше
представен такъв проект и другият ми въпрос - Как знаем какви цифри ще заложим за
Блъсково и съответно са Градинарово, като нямаме никакъв проект? На какво
основание залагаме тези цифри? Това беше и един въпрос, отправен към кмета на
същата комисия и самият той каза, че към момента наистина нямаме ясна визия. Поне аз
останах с такова впечатление. Някои от колегите, които присъстваха, ако са с друго
впечатление, нека да ме коригират. Нали, нямам нищо напротив, ще приема корекция,
но и той беше с такова мнение. А сега как преценихме, че 100 000 са за Блъсково, 92
500 ще бъдат за Градинарово?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Имам информация, че от туристическо дружество „Орлови скали“ е входирано
искане за една много скромна сума, с която да бъдат подпомогнати дечица, които ще
ходят някъде. Въпросът, и понеже това мисля, че ще се случи юни месец, т.е. съвсем
скоро, въпросът ми е - Задействана ли някаква процедура и ще бъдат ли подпомогнати
тези деца? Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Г-жо Стойчева, заповядайте, ако искате да вземете
отношение. Г-н Адем, добре.“
Кворум:15 Общинският съветник Хюсни Адем не присъства в залата.
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Първо, за спирката да започнем. Разрешение за поставяне на спирката към
настоящия момент няма издадено. Няма и как да има, тъй като тя все още не
представлява обект на общината. За следващата сесия, след като приемете евентуално
решение, ще бъде разработена допълнителна схема към схемата за преместваемите
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обекти, тъй като спирката се явява такъв обект по смисъла на Наредба №3 на ОбС т.е.
тя е елемент на градското обзавеждане. Аз мисля, че посочих къде ще бъде поставена
спирката. В централната част на селото срещу кметството. Не от страната на
кметството, от другата страна на пътя, поради което, тъй като там не е съществувало
такова съоръжение, ще бъде изготвен и фундамент, на който да бъде поставена. След
като измените схемата за преместваемите обекти с разрешение на главния архитект ще
бъде определено мястото, петното и съответно ще бъде разположена едва след това. По
отношение сроковете за НИНКН. Срокът, който казах не съм визирала конкретен
случай. Аз направих един обобщаващ преглед на тези случаи, в които сме
кандидатствали по някакъв ред за становище от тях, включително – читалище, ОДК и
т.н. А не съм казала, значи, да, възможно е да стане и за 15 дни, но малко ме съмнява. А
по отношение на Ламбовата къща, не съм казала, че лятото не може да се работи, а че
към момента не може. И дори и да бяхме започнали някаква процедура, пак казвам,
знаете, че е зает през летния сезон. Това означава, че започването на строителните
работи трябва да стане далеч по-рано, по възможност и при добро време, с идеята, нали,
следващата година, евентуално, ако те застъпят малко по-късно и започнат изпълнение
на дейностите си там, а пък съответно по-рано да започнем част от строителство
дотолкова доколкото е възможно. По отношение на улиците в Градинарово и Блъсково.
Това, което предвижда администрацията е извършване на текущ ремонт. Проект за
текущ ремонт не е необходимо. Как са образувани цифрите? Взети са на място
съответните мерки и е направено остойностяване, което, пак казвам, е предварително, и
когато приемете обекта ще бъде извършено окончателното остойностяване преди
обявяване на обществената поръчка, какъвто е и разписан реда в Закон за обществените
поръчки. Благодаря.“
Кворум:16 Общинският съветник Хюсни Адем присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Пак се връщам, г-жо Стойчева, на Ламбова къща. Ако дотук беше свършено
всичко. Бяха изпратени документите за съгласуване в НИНКН. Имаше издадено
разрешение за строеж. Тези месеци, летните, както вие казвате, можеше да бъде обявена
обществената поръчка. След като септември месец археолозите и професора заминат,
можеше да започне ремонта. Можеше. Не е оправдание, че археолозите са тук. И
другият ми въпрос е – На какъв етап ще променим транспортната схема? Щом има ново
петно, нова спирка, трябва да променим транспортната схема автобусът да спира на
друго място. Не е ли така? Или аз бъркам. Няма определено място, така ли?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Стойчева, заповядайте.“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„В утвърдената транспортна схема, пак няма да бъда сигурно съвсем точна,
защото не е пред мен, единствените поименни спирки, които са посочени са тези в града
и касаят градският транспорт. И в Кривня например, за Блъсково не знам, но за Кривня
е посочено – спирка. Без да е посочено коя. За Снежина има едно единствено място за
спиране – центъра, но не е посочено.“
Общинският съветник Анатоли Атанасов коментира от място в залата.
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Не сме променяли към този момент. На Снежина, специално, няма друго място
за спиране, освен в центъра.“
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Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Г-н Атанас Атанасов.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, доколкото разбирам сега тук дискусията е дали трябва в транспортната
схема да пише - в Снежина или точно определено място в Снежина. Добре, да, разбира
се. Добре. Има резон въпроса. Г-н Атанасов, заповядайте. Атанас Атанасов.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема администрация,
Доколкото разбрах от дебатите до този момент от общински съветници, от
общинския съвет се искат да гласуваме две неща. Една сума за автобусна спирка в село
Снежина на стойност 10 500 лв. Разбрах от г-жа Стойчева, в този момент, защото на
комисиите не беше споменато, че квадратурата ще бъде около 14 квадратни метра, ако
не се лъжа. Г-жо Стойчева, нали така? Четири на три и петдесет са 14 квадратни метра
или за 10 500 ние трябва да гласуваме 750 лв. на квадратен метър за строителство на
спирка. Може би малка къщичка, която ще се заключва и се отключва. Друг е въпросът,
ако някой път някой забрави да отключи, къде ще бъдат децата? Така. Това е единият
ми въпрос. Редно ли е това нещо? Другият въпрос е пак за двете улици в село Блъсково
и в село Градинарово. В края на краищата 100 000 лв. ли ще бъдат или 120 000 за
едното село? На каква база? Колко квадратни метра ще бъде този ремонт на улиците?
Защото доколкото така ми е известно има разписан ценоразпис за извършване на
ремонти на улици, дали ще е текущ или за основен ремонт. Там има ценоразпис. Един
квадратен метър ремонт с асфалтиране струва „х“ пари. Ако не ме лъже паметта, винаги
така е било. Така че ние ще гласуваме за някаква улица, която може да бъде с дължина
двадесет метра или двеста метра. Кое ще бъде точно? Нямаме никаква яснота в случая.
Да. Щяло да има проекти, но аз имам чувството, че в случая впрягаме каруцата пред
коня. Първо, да гласуваме една сума, после по сумата да направим разхода. Благодаря
ви.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Други изказвания, колеги? Г-н Парушев, заповядайте.“
Изказване на инж.Диан Парушев-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Атанасов, вие как определихте, че цената на спирката е висока? Твърдите, че
тя е висока. От това, което чух до момента, наистина има известни пропуски на база, на
които може да се направи оценка дали цената е актуална, пазарна към момента или не е.
Може да кажете, че нямаме достатъчно информация да определим дали тази цена е
приемлива или не е приемлива. Но да кажете - малка къщичка нали и ще заключим
децата вътре. Това е несериозно. Г-н Атанасов, колегата преди малко, ако го слушате
какво говори. Щяхте да чуете какво е казал.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Диан Парушев-зам.-кмет на община Провадия
„Има запис. Добре. Така. Ще ви моля, когато аз ви говоря, не ме прекъсвайте. Аз
не съм ви прекъсвал вие като говорихте. Очаквам такова отношение и от вас.“
Общинският съветник Анатоли Атанасов коментира от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Парушев е зам.-кмет на община Провадия.“
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Изказване на инж.Диан Парушев-зам.-кмет на община Провадия
„Независимо от всичко. Може да съм гражданин. Вие нямате право, когато аз
говоря да ме прекъсвате и да ми задавате въпроси. Ако така е било преди и вие сте
процедирали по този начин и когато вие сте се изказвали и сте позволявали такова
държание от някой друг, аз не го позволявам. Ще ме извините, говоря чисто човешки,
без лично отношение. Благодаря. Така. ОбС, ако иска нали може да направи
предложение в работата за вбъдеще т.е. какво имам предвид. Когато се приема дадена
план-сметка за даден обект, ако искате поставете условие – преди общината да даде
съответното предложение, като стойност предварително да се приемат изходните
параметри на база, на които ще се проектира и ще се прави оценка на това, което ще
бъде изградено. Предварително, както казвате – два квадрата, пет квадрата, с такъв
дизайн, толкова високо. В момента колегите казаха тук, че имало предварителна
нагласа за определен вид спирка. Тя се изменя на база искане на населението от
съответното село и затова, за да удовлетворят тези изисквания те предлагат завишаване
на цената с цел друг тип съоръжение. Направени са съответните проучвания на няколко
места. Има съответна фирма, доколкото разбирам, е дала оферта за това съоръжение.
Защо фирмата и как е оценила това съоръжение? Това е предмет и фирмена политика на
самата фирма, в която ние не можем да се месим. Ние можем да се съгласим или да не
се съгласим. Това е по отношение на спирката като техническо изпълнение. По
отношение на транспортната схема. Аз в годините на няколко пъти съм бил общински
съветник. Не си спомням вие да сте посочвали къде точно е спирката в тези
транспортни схеми по селата. Ако сега това, което е нов довод, вие го предлагате,
просто го предложете тук да бъде прието в съответния правилник. Благодаря ви за
вниманието.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Парушев. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Парушев,
Ще започна отзад напред. Годините назад никога не е променяно място на
автобусна спирка, в което и да е населено място. Никога. Имало е искане от жители на
село Комарево да се направи още една спирка. Тогава доводите и на главния
юрисконсулт, и на други в общината са били, че трябва първо да се промени
транспортната схема, затова сега направих това предложение. Да го обсъдят, да не се
пропусне, защото, ако стане някой инцидент след това и петното не е определено в
транспортната схема за автобусна спирка, ще стане лошо. Това съвсем добронамерено
го казах. Ако искат да се съобразят. Ако искате се съобразете. Ако не, ваша работа.
Сега, от вас разбирам, че за автобусната спирка има фирма, която е дала цена или
проект, или и аз не мога да си го обясня. Това два пъти ставахте, г-жо Стойчева, защо
никой не го каза? Вие ни казахте, оттук нататък след като приемем решението, след
като влезе в сила ще започнете. Ще предприемете действия. А сега разбираме от г-н
Парушев, че вече има фирма, която си е дала офертата. Кое е вярното?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Колеги, да успокоим малко страстите. В началото на годината обсъждахме, че
селата са пренебрегнати, че залагаме на сериозни обекти в града. Сега се дава
възможност да се направи опит в две, три населени места да се случи нещо. Ние
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дълбаем в подробности и не знам ли какво. Дайте, да мислим към неща, които да се
реализират. Погрешно го разбрахте, г-н Парушев, какво искаше да каже. Просто, просто
имало някъде изградена спирка, която като информация е предоставена на г-н кмета,
какво представлява и евентуално прогнозираща цена. Така е. Даже доколкото си
спомням май, че има подобна спирка във Ветринска община. Просто информация за да
получи, каква евентуално да бъде спирката е получил такава информация, какво
представлява и на каква стойност е. Аз това знам и това казвам.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Първо, г-н Мехмед. С репликите, не знам. Към кого правите реплика в момента?“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Г-н председател,
Имах питане. То беше точно и ясно – Как с целеви средства се финансира текущ
ремонт?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Това, да. Чакаме администрацията там да отговори на въпроса. Г-н Мехмед
Мехмедов за други въпроси. Като са готови, ще дам думата, г-н Атанасов.“
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Г-н председател,
Колеги,
Общински администрация,
Аз също присъствах на първата комисия за Икономическо развитие на общината и
там инж.Илчев каза, че е съгласувал с кмета на село Снежина два, три примерни като
проекта с остъкление, като сандвич панели. Поради тази причина, аз също мисля, че
има така горе-долу конструкция, която задоволява нуждите на самото село. Не е
конкретна оферта от фирма и т.н. Проблемът е, точно исках да се съглася с колегата
Ибрям, че в началото на годината тогава, когато говорихме, че повече села са
пренебрегнати, сега в момента, за мен лично, тази конструкция не е голяма сума,
защото тя не е само за конструкцията нагоре, а всъщност трябва да се направи и
фундамент. Трябва да се излее бетон и т.н. има и други такива строително-монтажни
дейности. И реално сумата не е толкова променена. Даже съм на мнение, че вече трябва
да отиваме към едно процедурно предложение, но виждам, че доста колеги искат да
вземат думата. Ще направя процедурно предложение да прекъснем дебатите и да
преминем към гласуване. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Мехмедов. Г-н Атанасов, заповядайте. И аз ще кажа нещо за
„Орлови скали“. Чакам всички да се изкажат. И обикновено, като има процедурно
предложение, накрая аз не мога да се изкажа. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Г-н Николов,
Аз не знам кое предизвика това ваше изказване, но мисля, че не сте разбрали
правилно изказването ми. Аз пък и повечето общински съветници, никой не е против
изграждането на тази автобусна спирка и ремонта на тези улици. Дай да се разберем и
да бъдем така по-ясни. Става въпрос за харченето на парите и начинът, по който те ще
бъдат усвоявани това, мисля, че, прозира във всяко едно от нашите изказвания. Става
въпрос, че ние не знаем, за какво ще отпуснем тези пари, а после ще се изготви проект
за тяхното усвояване. Извинявам се много, но. И никога не съм казвал, че някой
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ще заключва децата в спирката. Беше споменато, че просто ще има да се отключва и
заключва. Винаги стават такива инциденти. Някой забравил ключа или го няма. Какво
се случва тогава с тези деца или с тази спирка? Такъв ми беше просто коментара на
тези. А пък на въпроса ви за - Как съм изчислил, колко ще бъде стойността на кв.м.? От
думите на г-жа Стойчева ориентировъчно колко квадрата ще бъде тази спирка – да 750
лв. Вие сте инженер. По-добре от мен можете да смятате. Така че съобразявам се и с
градските условия. В условията на град Провадия строителството, има хора, които се
занимават със строителни дейности и могат да кажат, колко струва един квадратен
метър строителство в град Провадия. Благодаря.“
Кворум: 15 Общинският съветник Анатоли Атанасов не присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Парушев, само за реплика. Г-жа Димитрова след
това и след това вече аз.“
Изказване на инж.Диан Парушев-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Атанасов, в духа на вашето изказване, за да не коментирате реплики от рода
- Не съм ви разбрал. Това мен ме обижда, защото ясно и категорично изразих
становище на това, което вие казахте преди това. Да сте чули от мен, че съм дал мнение,
че вие сте против изграждането на спирката и пътната настилка. От мен такова нещо
чухте ли, че вие с вашето изказване прозира да сте против изграждането на тези обекти?
Аз мисля, че такова нещо не съм казал и понеже вие искате да се разбираме правилно,
аз също апелирам към вас, когато аз казвам нещо - Вие ме разбирайте правилно. От мен
такава дума по отношение на вас тук от тази трибуна не е имало. По отношение на
спирката и ценообразуването. Не съм ви задал въпроса - Как определихте цената? Така,
че да ми разяснявате допълнително как сте я определили. Попитах и казах коментар Как определихте, че цената е висока? А не как сте определили цената, че да бъде
толкова елементарно да бъде определена. Да разделим от едно число, да разделим с
друго и да получим едно частно и да го коментираме тук. Молбата ми, още веднъж,
когато коментираме нещо и вид спор, ако има - Да коментираме точно думите, които
сме казали, защото вие сега в момента преиначавате моите думи и създавате
впечатление в обществеността, че едва ли не обвинявам вас, че сте против тези неща.
Мисля, че няма такова нещо. Благодаря.“
Кворум: 16 Общинският съветник Анатоли Атанасов присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Парушев. Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми представители на администрацията,
Първо, да, нека да уточним, че тук не говорим, че не искаме да бъде изграждана
спирка. Не искаме да има ремонт на път. Да бъдат направени инвестиции в селата. Не,
напротив. Дори мога да вметна, че още при приемането на бюджета аз зададох въпроса
долу-горе, който беше в духа на - Има ли заложени средства за населените места в
общината? И тогава, ако се не лъжа, г-жа Пеева ми отговори, че има достатъчно
заложени средства. Тепърва, надявам се, да видим, че те се изразходват по някакъв
начин, защото към момента мисля, че това са първите средства, които се насочват към
населените места. Може и да се лъжа. Коригирайте ме. Другото, което е - въпросната
спирка. Аз нямам претенции тя дали ще бъде десет или двадесет хиляди. Щом говорим
за безопасност, говорим за деца и не само тази спирка трябва да се изгради по
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стандартите, които са необходими и по начина, по който тя да бъде целесъобразна и
действително да запазва, да се спазват правилата за безопасност. Така. Ние имаме ли
гаранция, че когато имаме една точно, точно осигурена сума конкретна, с тази сума ще
успеем да покрием абсолютно всички критерии, които са необходими за спазване на
целесъобразността за изграждането на тази спирка. Точно в този дух са и всички наши
мотиви, че е по-хубаво ние да имаме първо това, което желаем начина, по който да се
спазват всички изисквания и начина, по който даден обект да ни удовлетворява с
неговото изграждане и след това залагаме цена. Никой не е казал, че десет и петстотин
са много. Г-н Ибрям, по-скоро нали към вас. Аз смятам, че са много за нещо, което не
зная какво е, но когато имам пред себе си ясно даден план за какво ще бъдат похарчени
тези пари и че тези пари ще бъдат усвоени по правилен начин, дори няма да задавам
въпрос, а направо ще се съглася. На комисиите, в които аз участвам съм гласувала
„въздържал се“, точно заради това, че аз не знам къде отиват тези пари, защото ако
включим ремонта, текущият ремонт, който е заложен за асфалтиране, въпреки че в
началото ставаше въпрос само за асфалтиране на улици. Аз го разбирам по друг начин.
Може би греша в терминологията и начина, по който разбирам. Но тук в залата, като
изключим г-н Върбанов, който е кмет на село Блъсково, аз съм следващият човек, който
е много заинтересуван, точно тази улица, да подлежи на някакъв ремонт и да бъде
направена корекция на пътната мрежа, защото аз минавам по тази улица почти всяка
седмица и много оттук от хората го знаят. Да, г-н Янков и вие също. Но точно тази
улица, аз искам да бъде ремонтирана, и г-жа Драгнева. Извинявайте, станахме повече.
Да, не ни разбирайте грешно. Аз не мога да гласувам „за“, след това да отида дори и в
село Блъсково и да ме питат - Ама вие сте гласували за асфалтиране на улицата. Да,
гласувахме и след два месеца да ми кажат - Какво асфалтирахте? Добре, кажете ми, г-н
Върбанов сега като си отиде и като го питат, какво ще правите, той какво, какво
насреща ще каже – Заложили сме 100 000 лв. Много хубаво, ама 100 000 лв. за улицата
покрай училището може да са, както по-рано каза някой от колегите, мисля, може да са
за двадесет метра. Само от началото на оградата на училището до края. Може пък да са
заложени от началото на оградата до края до булеварда до горе. Това са нашите мотиви.
Ние не мислим с лошо. Напротив. И пак напомням, също сме от хората, които
настояваха да има средства, заложени за населените места. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Кметът на село Блъсково иска думата. Г-н Върбанов,
заповядайте.“
Кворум:15 Общинският съветник Милена Драгнева не присъства в залата.
Изказване на Димитър Върбанов-кмет на село Блъсково
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема администрация,
Уважаеми общински съветници,
Аз искам да взема думата, относно въпросното асфалтиране на улицата. Аз съм
поискал улицата да бъде асфалтирана от частта училище до края на булеварда от двете
страни. Като квадратура в момента не мога да ви кажа. Мисля, че съм я заложил даже,
когато представихме това за бюджета, като изкърпване и там съм ги посочил.
Предполагам, че тази част, която е най-актуална. Вие сама знаете, че нещата там са
много зле. Въпрос на сметки, на предложения от страна на фирми, на цена и т. н.
Благодаря.“
Кворум:16 Общинският съветник Милена Драгнева присъства в залата.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Върбанов. Колеги, Ако сме приключили с асфалта, със спирките и
аз да кажа. Г-жа Драгнева повдигна въпроса. Тя явно е запозната. Има едно искане от
г-н Петър Маджаров-председател на туристическо и природозащитно дружество
„Орлови скали“ гр.Провадия. Те искат да направят две мероприятия за 2021г., залегнали
в техният календарен план. Едното се казва – Регионален преглед на туристическите
сръчности за учащи в с.Добрина на 05.06, другият месец и участие на група от
дружеството в ХVIII Национален туристически поход „Добруджа и морето“ в
гр.Добрич. Самият председател на туристическото дружество в искането е поискал
сумата от 500 лв. Да бъдат подпомогнати със сумата от 500 лв. Това като информация,
която аз мога да кажа. Коментирах с г-жа Стефка Христова, която, за съжаление, в
момента е в болничен. Може би щеше да има някакво движение по въпроса, но е в
болничен. Това, което знам е, че искат по някакъв начин да помогнат. Все пак става
дума за деца, за туризъм, но самото спортно, самият туристически клуб не е
регистриран по реда. Така че не може да бъде финансиран с тази субсидия, доколкото
знам, за спортните клубове, въпреки че самото туристическо дружество „Орлови скали“
не е регистрирано не по тяхна вина. Вината, доколкото знам, е на самото туристическо
дружество на национален, да на Български туристически съюз. Понеже те имат някакви
задължения, самите те не могат да бъдат регистрирани. Затова нашето туристическо
дружество, местното, не може да бъде регистрирано. Въпросът ми е, предполагам и
колегите ще се съгласят - Има ли възможност да бъдат отделени от някъде тези 500 лв.?
Знам, че там имахме едни 40 000 за спортните клубове, 10 000 май имахме за спортни
мероприятия. Има ли такава възможност?“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„От представителните. Законът е малко различен там. Имаше нещо. Просто,
въпросът ми е към счетоводството. Има ли възможност? Ако има такава възможност и
да не разсърдим другите спортни клубове, които са регистрирани по надлежния ред.
Г-жо Пеева, заповядайте, за някаква консултация.“
Изказване на Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Значи, може да се предостави субсидия единствено, ако „Орлови скали“ има
регистрация. Тъй като и в Наредба №20 е описано как точно се предоставя тази
субсидия. Има 10 000 лв., които са предоставени за организиране на спортни
мероприятия. Но в случая, когото общината организира тези спортни мероприятия,
тогава могат да се отклонят тези средства. Ние няма как законово да предоставим тези
500 лв., като субсидия на „Орлови скали.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“
„Може да се подпомогне единствено, ако общината организира това спортно
мероприятие. Така е записано в бюджета. Няма как, защото противоречим на Наредба
№20. С предоставянето пак. Как ще ги предостави общината тези средства? Нали
подлежат на проверка?“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“
„Трябва общината да е инициатор на организирането на спортното мероприятие.
Да. Няма как по друг начин. Не, че не искаме да помогнем. Все пак всичко подлежи на
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проверка. Знаете, г-н Атанасов, е запознат, със спортните дружества преди години,
какво се случи.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“
„Той не е вписан. Не е регистриран.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пеева. Колеги, ако няма друга възможност. Да, за транспортната
схема, г-жа Стойчева ще каже. Ако нямаме друга възможност, възможността ни е
двадесет общински съветници по двадесет и пет лева и го решаваме проблема още след
сесията. Не искам финансово да ви задължавам с решение, но ако искате да го направим
по този начин и да го решим. Има и дечица ще участват. В Добрина е. Да не го правим,
като решение на ОбС. Ще го направим между нас после. Добре. Г-жо Стойчева,
заповядайте.“
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„Благодаря. Съобразно гласуваната транспортна схема от вас, която е към
настоящият момент действаща единствените населени места, извън града говоря, които
имат повече от една регламентирана спирка за спиране на обществения транспорт са
Черноок в центъра и на джамията. В Славейково в трите му части. И в Тутраканци. На
Снежина пише единствено Снежина. Не е регламентирана в действащата транспортна
схема. Единствените, които имат повече от една написани, макар и Черноок – центъра и
Черноок – джамия, са Черноок, Славейково и Тутраканци.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Богдана Стойчева-нач.-отдел „ПО и ОП“
„То няма да се промени. Пак на центъра ще бъде. Просто, според мен, сега спира
на тротоара, а сега ще спира от другата страна. Той така или иначе там върти, обръща.
Нали е последна точка. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Стойчева. Колеги, предлагам ви да преминем към гласуването.
Г-жо Пеева, извинявайте.“
Изказване на Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Относно въпроса на г-н Атанасов. Съгласно Закона за бюджета и публичните
финанси има ограничение единствено за основния ремонт на целевата субсидия.
Собствените ни средства на общината, знаете, се разходват съгласно приемането и
решението на бюджета и актуализацията на капиталовия списък, съгласно обектите. В
случая ние сме насочили изразходване на целевите средства, защото знаете, че те се
дават в рамките на годината и те трябва да се изразходват до края на годината. Имаше
последователни две години, когато ни се даваше възможност, декември месец излизаше
постановление на Министерски съвет, когато могат да се прехвърлят неусвоените
целеви средства, като преходен остатък за следващата година. Затова не извършваме
никакво нарушение. Знаете, че този капиталов списък на тримесечие се съгласува и с
Министерство на финансите, и се одобрява от него. Така че собствените си средства
можем да ги харчим и за основни ремонти, и за текущи ремонти, съгласно решение на
ОбС и с приемането на бюджета.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пеева. Реплика. Последна да се надяваме. Добре.“
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Реплика на Анатоли Атанасов
„Г-жо Стойчева, Пеева. Средства, които бяха заделени за основен ремонт на
Ламбова къща са целеви средства. Тези целеви средства, които в началото, в края на
2020г. идват по бюджета на община Провадия са в размер, примерно на 815 000 –
820 000 лв. Добре, един милион. Този един милион, от този един милион двеста хиляди
са отделени за основният ремонт на Ламбова къща. Сега 192 500 лв. от тези средства
изчезват някъде и не се виждат.“
Г-жа Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“ отговаря от място в
залата.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Няма как. В Законът за публичните финанси изрично е записано, че трябва да са
като капиталов разход. Капиталов разход да бъде – трябва да е основен ремонт.“
Г-жа Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“ отговаря от място в
залата.
Кворум:15 Общинският съветник Хюлия Мустафова не присъства в залата.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Със целева субсидия, какво финансираме сега от тези 200 000 лв.?“
Г-жа Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“ отговаря от място в
залата.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Така. Тези 192 500, къде отиват?“
Г-жа Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“ отговаря от място в
залата.
Изказване на Анатоли Атанасов
„В основният ремонт на Ламбова къща собствени средства е нямало. Да.“
Г-жа Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“ отговаря от място в
залата.
Кворум:16 Общинският съветник Хюлия Мустафова присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Хлебозавода от собствени стават целеви. Основните ремонти стават на
тротоарните настилки в селата Бързица, Черковна, Храброво. Стават целеви 123 500 и
собствени 22 500. Ясно. Добре.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„То мисля, че е ясно да ви кажа. Не знам дали, г-жо Пеева, искате ли да го кажете
на микрофон, за да влезе в протокола и да приключим въпроса?Да.“
Изказване на Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“
„Първоначално заложените средства, собствени средства, по бюджета и съгласно
капиталовият списък, това са: Точка три, дейност 122 – Основен ремонт на сграда
кметство с.Добрина. Ние ги заложихме със собствени средства. Сега ги освобождаваме.
Отиват за текущ ремонт и преминават в целеви средства. Значи, държавата ще, ще
използваме средствата от държавата, които ги предоставят. Другият обект, който е –
точка три, дейност 603 – Основен ремонт на канализация Северна промишлена зона. От
собствени минават в целеви. Освобождаваме тези 42 000 лв. за текущ ремонт. Точка
пета, дейност 606 – Основен ремонт на тротоарни настилки в селата Бързица, Черковна,
Храброво. Тук имаме двойно финансиране. Едното е със собствени средства. Другото е
в целеви средства. Други обекти, 619 дейност – Автобусна спирка с.Снежина, която
завишаваме със 7 500 лв. И така основният ремонт на Ламбова къща вече се занулява и
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целевите средства са обърнати в тези обекти горе, където ги посочих. И всъщност
собствените, които се освобождават отиват за текущи ремонти и използваме целевата
субсидия. И други години сме го правили по същия начин.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Пеева. Колеги, ако е изяснен въпроса да преминем към проекта
за решение. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 11
„против“- 0
„възд.се“- 5
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 11 „за”, 0 -„против” и 5-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 362
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 общината за 2021г.,
съгласно Приложение №1 и произтичащите от това корекции по бюджета както следва:
в намаление на:
§ 51-00 д.759 „Др. дейности по културата“
200 000 лв.
в увеличение на:
§ 10-30 д.606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 192 500 лв.
§ 52-06 д.619 „Др. д-ти по жил. строителство, благоустр., и peг. развитие“ 7 500 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.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложението се приема. Единадесет от двадесет и един. Единадесет от
двадесет и един имаме. Да. Колеги, почивка ли искате? Добре, почивка. Петнадесет
минути почивка до 11.00ч.“
Почивка от 10.45 до 11.00 ч.
Кворум: 15 Общински съветници
е/№1031-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно изменение на Решение №20-353, взето с Протокол №20/ 28.04.2021г. на ОбСПровадия и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
Кворум: 16 Общинският съветник Владислав Паскалев присъства в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма допълнения. Изказвания, становища,
питания по докладната записка, колеги? Няма. На всички им е ясно, какво правим.
Добре. В такъв случай, предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 16
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„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 363
На основание чл.62, ал.2 от АПК и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56,
ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС-Провадия, Общински
съвет-Провадия изменя Решение №20-353, взето с Протокол №20/28.04.2021г. на ОбСПровадия за обособяване на временно петно (за времето, необходимо за завършване на
строителството в УПИ ХХХI-стопанска дейност, кв.6 по плана на гр.Провадия, но не
по-дълъг от 1 година) в частта относно площта му като изменя квадратурата на петното
от 14,00 м2 на 16,00 м2 (4,00 х 4,00 м), както следва :
1.Съгласува обособяване на временно петно (за времето, необходимо за
завършване на строителството в УПИ ХХХI - стопанска дейност, кв.6 по плана на
гр.Провадия, но не по-дълъг от 1 година) от 16,00 м2 за разполагане на преместваем
обект 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.Промяната по т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на
преместваеми обекти.
3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС Общински съвет
Провадия дава съгласие за отдаване под наем, за срок от една година част от имотпублична общинска собственост, представляващ терен от 16.000 м2 /шестнадесет кв.м./
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 за поставяне павилион за обществено хранене.
4.Отдаването под наем на частта от имота по т.3 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общински съвет Провадия Решение № 22-254 от
24.02.2009г.
5.Възлага на Кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото решение.
6.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението с оглед защита на обществените интереси.
ж/№1032-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот - публична общинска
собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Изказвания, становища, питания по
докладната записка, колеги? Няма. В такъв случай, предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“- 0
„възд.се“- 0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 364
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14,
ал.3 от Наредба №2 за РПУРОбИ, Общински съвет - Провадия реши:
1.Приема решение за отдаване под наем, за срок от три години част от имот публична общинска собственост представляващ терен от 14.000 м2 /четиринадесет
кв.м./ - позиция №3 за разполагане преместваеми обекти в УПИ I /едно/-за озеленяване,
кв.1 /едно/, като част от Схема №1 за разполагане на преместваеми обекти на
територията на град Провадия, съгласувана с Решение №10-163 на ОбС Провадия от
26.06.2020г., и одобрена на 08.07.2020г. от Главния архитект на Община Провадия за
поставяне павилион за търговска дейност.
2.Отдаването под наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване под наем на
общински терени, приета от Общински съвет Провадия с Решение №22-254 от
24.02.2009г.
3.Възлага на Кмета на Община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение, по реда на Наредба №2 за РПУРОбИ.
з/№1033-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот - публична общинска
собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, тази докладна е със същият
характер. Изказвания, становища, питания по нея? Няма. Предлагам на вашето
внимание проекта за решение.“
Поименно гласуване:
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 365
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14,
ал.3 от Наредба №2 за РПУРОбИ, Общински съвет - Провадия реши:
1.Приема решение за отдаване под наем, за срок от три години част от имот публична общинска собственост представляващ терен от 14.000 м2 /четиринадесет
кв.м./ - позиция №2 за разполагане преместваеми обекти в УПИ I /едно/-за озеленяване,
кв.1 /едно/, като част от Схема №1 за разполагане на преместваеми обекти на
територията на град Провадия, съгласувана с Решение №10-163 на ОбС Провадия от
26.06.2020г., и одобрена на 08.07.2020г. от Главния архитект на Община Провадия за
поставяне павилион за търговска дейност.
2.Отдаването под наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване под наем на
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общински терени, приета от Общински съвет Провадия с Решение №22-254 от
24.02.2009г.
3.Възлага на Кмета на Община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение, по реда на Наредба №2 за РПУРОбИ.
Пета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„В началото на заседанието дадох отговорите на колегите. На г-н Гичев отговорът
ще бъде предаден, когато е на следващото заседание. Имаме седем или девет отговора.
Ще помоля да започна аз първи. Има два въпроса към мен. Да ги представя отговорите
и ще дам възможността на колегите от администрацията.
До
г-жа Елина Димитрова
Общински съветник в ОбС Провадия
Уважаема г-жо Димитрова,
В отговор на Ваш въпрос, зададен на заседание на Общински съвет Провадия
проведено на 28.04.2021г. относно сроковете за преглеждане и възражения по
протоколите от заседанията на общинския съвет, Ви информирам следното: Съгласно
разпоредбата на чл.29 от ЗМСМА за всяко заседание на общинския съвет се води
протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от провеждане на заседанието да
прегледат протокола и да поискат поправка в него. При спор въпросът се решава от
съвета на следващото заседание. Аналогична е и разпоредбата на чл.86 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет Провадия. Разпоредбата на
подзаконовия нормативен акт не може да противоречи на нормативен акт от по-висока
степен – в случая приложимия закон. В случай, че общинските съветници приемат по
дълъг срок за възражение срещу водения протокол, то приетата разпоредба ще бъде
незаконосъобразна и ще има основания за нейната отмяна. В седемдневния срок от
провеждане на заседанието на общинския съвет, всеки желаещ общински съветник
може да се запознае в деловодството, чрез служителя на звеното по чл.29а от ЗМСМА,
със съдържанието на протокола и да поиска поправка в него. В същия седемдневен
срок, съгласно разпоредбата на чл.22 от ЗМСМА, актовете на ОбС се изпращат на кмета
на община. Протоколът с обективираните в него актове се изпраща на областния
управител. По аргумент от Закона за съдебната власт протоколът се изпраща и на
Районна прокуратура за осъществяване на контрол по законосъобразност.
Възможно е при по-малък обем на внесени предложения за обсъждане и
гласуване, както и изказвания от страна на общински съветници и граждани,
протоколът да бъде изготвен и в по-кратък срок. Практиката в нашия общински съвет,
обаче показва, че при обем от около сто страници на протокола, само един служител,
както и два работни дни, както е в настоящия месец май това към момента не може да
се случи.
Това е ситуацията. Продължавам с отговора към г-н Атанасов.
Уважаеми г-н Атанасов,
В отговор на Ваш въпрос, зададен на заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 28.04.2021г., относно протест срещу текстовете на Наредбата за обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици
на територията на Община Провадия, Ви информирам следното: На 22.12.2020г. в
деловодството на Общински съвет Провадия постъпи Протест от Тихомир Тихов –
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младши районен прокурор при Районна прокуратура Варна срещу разпоредбата на
чл.28, ал.3 от Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане
на селскостопански животни и птици на територията на Община Провадия. В
изпълнение на задължението, вменено с чл.152, ал.2 от АПК протестът, ведно с цялата
административна преписка по приемане на нормативния акт бе изпратен на
Административен съд Варна. В резултат на това бе образувано адм.дело № 2849/2020 г.
по описа на съда. С протеста на прокурора беше запозната адв.Ралица Тодорова –
правен консултант на Общински съвет Провадия. С писмено становище до съда,
изготвено от нейна страна, бяха изложени аргументи за неоснователност на
обжалването. По отношение на всички получени протести и жалби от граждани се
прави преценка за тяхната основателност след обсъждане с юриста на общинския съвет.
В случай, че има основание за протестиране, поради противоречие с нормативен акт от
по-висок ранг, се прави предложение за изменение или отмяна на атакуваните текстове.
Проследявайки съдебната практика се установява, че в голяма част от заведените
дела срещу актове на общинските съвети протестите на прокуратурата биват
отхвърлени от съда като неоснователни. В тази връзка, практиката да се изменят
Наредби на Общинския съвет, автоматично след подаден протест не е правилна, тъй
като законодателството е предоставило в изключителна компетентност на общинските
съвети да уреждат отношенията с местно значение. Във връзка с изложеното не съм
предприел действия за изменение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и
местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община
Провадия.
Благодаря ви. Това е отговорът на г-н Атанасов. Искате ли отношение, г-н
Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Първо, благодаря за отговора. Тук един абзац ми направи впечатление. „По
отношение на всички получени протести и жалби от граждани се прави преценка за
тяхната основателност.“ Първото, което е - прокурор Тихов протестира решението, като
младши прокурор, не като гражданин.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Така е, да. Младши прокурор.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Тук има, има някакво разминаване. Второто, вие – към вас има председателски
съвет. Този председателски съвет, поне той трябваше да бъде запознат с протеста на
младшия прокурор, а не сам да вземате решение, какво смятате, какво е нужно да се
направи, защото в крайна сметка видяхте, че наредбата – чл.28 от наредбата е
отхвърлен. И какво следва оттук нататък?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Оттук нататък. Благодаря за въпроса. Оттук нататък реално прокуратурата, съдът
е свършил работата на ОбС, като е отменил в частта, която смята, е потвърдил, че
прокурора има право да протестира. Съдът я отменя и ние я нанасяме автоматично вече
в наредбата. Даже вече е нанесена. Нанесена е вече, да от. Ще ви излъжа сега от коя
дата, но от седми този месец. Прокуратурата я свърши вместо нас. Прав сте, но по
принцип председателският съвет към момента няма вменено такова задължение, но
може да му се вмени.“
Общинският съветник Анатоли Атанасов коментира от място в залата.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, но там пише сигнали от граждани. И после се пренасочват към ОбС, или към
институциите. Можем да помислим да го вменим на председателския съвет. Аз също
съм за, понеже отговорността, иначе трябва да преценявам сам. Добре. Благодаря.
Колеги от администрацията. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Запознавам ви с отговорите на питания от предната сесия. Първият отговор.
До
Силвия Боева-Радева
Общински съветник
Уважаеми г-жо Радева,
В отговор на Ваше питане, отправено на заседание на ОбС Провадия на
28.04.2021г. Ви уведомявам: При обжалване на решение №3-31/23.12.2019 г. на ОбС
Провадия не е спряно изпълнението му, поради което същото е приложено от
администрацията и облагането е извършено правилно и законосъобразно. След влизане
в сила на съдебното решение за отмяна на част от горното решение общинска
администрация предприе действия за извършване преоблагане на съответните
задължени лица. Механизмът на възстановяване на надвнесените суми е разписан в
чл.129 от ДОПК. Процедурата по възстановяване е започнала, информацията, която сте
получила от колегата си, е неточна. Към 13.05.2021г. има подадени 26 бр. искания за
прихващане или възстановяване, като на 23 задължени лица са възстановени суми в
общ размер на 141,29 лв.“
Кворум:17 Общинският съветник Дарин Йорданов присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 11.35ч.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Следващият отговор също е до г-жа Радева.
До
Силвия Боева-Радева
Общински съветник
Уважаеми г-жо Радева,
Във връзка с Ваш въпрос, зададен на заседание на ОбС Провадия от 28.04.2021г.
Ви информирам, че на градски стадион „Бойчо Желев“ работят двама служители.
Едното лице по длъжностна характеристика има задължения, част от тях свързани с
поливане, косене и редовно почистване на спортната база, фасади и прилежащи площи.
Също така, поддържа наличната техника в изправно състояние и добър външен вид и
следи за повреди в различните помещения на общинската спортна база. Вторият човек
на стадиона, работи по програма към Дирекция „Бюро по труда“ град Провадия, на
длъжност „Пазач - портиер“.
Продължаваме. До г-жа Елина Димитрова. Отговор на питане.“
Общинският съветник Елина Димитрова от място в залата задава въпрос към
председателя на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Той е влязъл в протокола. Не е бил писмено. Писмено е бил. Да, писмено го
получихме. Г-н Денев, да дадем възможност на г-жа Димитрова да представи въпроса.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Да. Разбира се.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жо Димитрова.“
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Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н Илчев,
Във връзка с въпроси от заинтересовани лица, относно невърнати депозити за
участие в тръжни процедури, организирани от Община Провадия, за отдаване под наем
или аренда на земеделска земя, общинска собственост, проведени през 2020 година, се
обръщам към Вас със следното питане: Към датата на отправяне на настоящото питане,
има ли Община Провадия задължения по връщане на депозити за участие в търгове за
отдаване под наем и/или аренда на земеделска земя общинска собственост, към
физически/или юридически лица? Ако отговорът е положителен, моля да посочите към
колко физически и/или юридически лица са съответните задължения, какви са
причините довели до тези обстоятелства и кога са проведени тръжните процедури, на
които са участвали.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„И съответният отговор.
Уважаема г-жо Димитрова,
В отговор на Ваше питане, относно предоставяне на информация за невърнати
депозити за участие в тръжни процедури, организирани от община Провадия, за
отдаване под наем или аренда на земеделска земя, общинска собственост, проведени
през 2020 година, Ви информираме следното: Към датата на Вашето питане 12.04.2021
г. община Провадия има задължения по възстановяване на депозити за участие в
търгове за отдаване под наем на земеделска земя в размер на 9323.63 лева.
Невъзстановените депозити са на 22 броя физически лица и 10 броя юридически
лица.Тръжните процедури са проведени през периода от 01.05.2020 година до
31.12.2020г. Към 30.04.2021г. са възстановени депозити в размер на 9 323.63 лева.
Причината за неспазване на срока за възстановяване на депозитите е големия брой
проведени тръжни процедури и невъзможността на длъжностното лице да приключи
всички процедури и възстанови депозитите в определения срок.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-жо Димитрова, заповядате.“
Изказване на Елина Димитрова
„Благодаря за отговора на общинска администрация. Това, което те ми отвръщат –
Да разбирам ли, че абсолютно всички депозити, които са дължими в този период от
01.05.2020г. до 31.12.2020г., вече са изплатени на физическите и юридическите лица? И
по принцип, знаете, че процедурите са доста, така жаргонно казани – тегави, знаем, че
миналата година имаше доста търгове обявени във връзка и с допълнителните земи,
които се пускаха, но смятам, че е редно да бъдем по-коректни към земеделските
стопани в случая, защото, мисля, че деветдесет и осем процента става въпроса за
земеделски земи. Като цяло тръжните процедури в общината. И мисля, че те са
изключително добронамерени към общината и винаги работят с разбиране към нея във
всяко едно отношение и ние трябва да запазим тези добри чувства взаимни. И също
така, доколкото разбирам, има назначен още един човек допълнителен в общинска
собственост. Не зная точно от кога е назначен, но този човек, защото тук е упоменато
само - длъжностното лице, цитирам. Този човек занимава ли се и той с тази част от
общинската собственост или с някакъв, има някакъв друг ресор в отдела? Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова.“
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Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Това като питане. Аз, просто, мога да кажа, че общинска администрация е
изключително добронамерена към всички граждани на община Провадия - земеделци
или не. А по отношение там на лицата и другите въпроси, вероятно, ще трябва да ви се
отговори допълнително.“
Кворум:16 Общинският съветник Иван Иванов не присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 11.40ч.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„До
г-н Анатоли Атанасов
Общински съветник
Уважаеми г-н Атанасов,
В отговор на Ваше запитване от заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 28.04.2021г., давам следните пояснения: Няколко дни преди заседанието
на УС на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, проведено на 15.03.2021г., бях
запознат от г-н Димитър Димитров - председател на УС, че е уведомен от
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. за установена свързаност по §1 от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон между трите общини Ветрино, Вълчи
дол и Провадия - членове на УС на МИГ, и че следва МИГ да предприеме спешни
действия за отстраняване на тази нередност, която застрашава изпълнението на
стратегията и крие риск от предсрочно прекратяване на споразумението за
изпълнението й. Съгласно чл.12 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., МИГ и членовете на УС следва
да отговарят на следните условия: ал.10 - Членовете на колективния управителен орган
и представляващите членовете на колективния управителен орган на МИГ, когато
същите са юридически лица, както и членове на контролния орган не могат да са
свързани лица помежду си по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон. Свързаността между трите общини - членове на УС на МИГ, се
дължи на факта, че и трите са съдружници в капитала на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД и МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. Установената
свързаност е на община Провадия като юридическо лице, а не на кмета на общината
като физическо лице, затова не се налага избор на нов представител на общината в МИГ
Възход. Поради установяването на тази свързаност по Търговския закон между трите
общини - членове на УС, и за да не застраши работата на местната инициативна група,
община Провадия и община Вълчи дол излязохме от състава на УС, но продължаваме
да сме пълноправни членове на МИГ. Още повече, винаги участваме в заседанията на
УС с право на съответния глас. Където, между другото, в момента се намира и кмета.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-председател,
Уважаеми г-н Денев,
Кметът е във Ветрино. Какво има във Ветрино? Не, има Общо събрание. Не е на
Управителният съвет. Просто да ви кажа. Сега, по отговора. Не знам към кого да се
обърна, но първо, не е запитване моето, а е питане. Това е хубаво да се коригира оттук
нататък. Запитвам някои други. От този микрофон задавам питания. От отговора става
29

ясно едно, че всеки МИГ, всяка местна инициативна група в страната в Управителният
им съвет трябва да има само по една община. Така ли да го разбирам? Добре. Благодаря.
Това нещо ще го проверя и на следващото заседание на ОбС ще задам следващият си
въпрос.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„До г-н Анатоли Атанасов. Отговор на питане. Атанас Атанасов. Да.
До
Атанас Атанасов
В отговор на Вашето питане, относно въвеждане в експлоатация на спортната
площадка, находяща се на стария стадион в гр.Провадия, Ви информираме за следното:
На 26.04.2021 година е издадено Удостоверение №4 от същата дата от Главния архитект
на Община Провадия за въвеждане в експлоатация на строеж: „Спортно игрище с
фитнес на открито и индивидуален проект за ограда в УПИ XXI-307 „за спортна
дейност”, кв.6 по плана на гр.Провадия”.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-н Атанас Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Денев,
Благодаря за отговора, но той не е пълен. Моят въпрос беше към 29 март, защото
на 29 март беше открита Спортната площадка на т.нар. стар стадион. Към 29 март има
ли издадено разрешение за ползване на спортният обект? Тук пишете, че на 26.04 е
издадено удостоверение №4, което не знам какво означава? Може и да е разрешение
въвеждане в експлоатация? Не знам. Така че към 29 март тази спортна площадка не е
била въведена в експлоатация, а тя, г-н Димов, доколкото си опресних паметта от 29 до
26 тя е използвана почти всеки ден от деца за спортна дейност, без да има въвеждане в
експлоатация. Направих си труда да отворя сайта на община Провадия и в раздела за
издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация. Сега не мога да го
преформулирам. За 2021г. няма качено в сайта нито едно разрешение за въвеждане в
експлоатация. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Само не разбрах - Защо се обърнахте към мен за
площадката? Датата е вярна. Разрешенията за ползване ги издава друг орган. Не е ОбС.
Да. Г-н Гичев отсъства. На г-н Гичев отговора ще му го връчим на следващото
заседание. Заповядайте, г-н Денев.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Пропускаме отговора на г-н Гичев. Преди да премина към отговора на г-жа
Силвия Боева-Радева. Моля за извинение за качеството, но оригиналът е такъв и малко
по-трудничко ще ви го прочета. Ще ви го преразкажа по-скоро, тъй като сега стига и до
мене.
Уважаема г-жо Радева,
В отговор на Вашето питане: „В Провадия е изградено видеонаблюдение.“
Повторен е вашият отговор. Отговорът е следния: Системата за видеонаблюдение
работи. Няма назначени служители, които постоянно да следят камерите. В дежурната
стая на общинска администрация Провадия и в РУП - Провадия има инсталиран
компютър със съответния софтуер и дежурният може да ги наблюдава, но не и да сваля
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записи. Няма такъв допуск до там. Със заповед №1350/14.05.2021 година на кмета на
Община Провадия, записите от изграденото видеонаблюдение на град Провадия да се
предоставят на органите МВР само срещу писмено искане от тяхна страна. Това е в
резюме на това, което го няма, защото не мога да го прочета тук свързано. Право да
преглеждат записите и подписват приемо-предавателните протоколи имат: главен
специалист - Кирил Борисов и главен специалист - Алкин Ахмед. Относно постигнатите
резултати и установените нарушения на обществения ред, съгласно чл.8, ал.1 от Закона
за МВР „Оперативно-издирвателната дейност е съвкупност от явни и тайни действия на
оперативно-издирвателните органи на МВР за противодействие на престъпността и
заплахите за националната сигурност и за опазване на обществения ред.“ С други думи,
не предоставят данни за извършваните от тях действия. Видеонаблюдението в Община
Провадия е изградено с цел да бъдат подпомогнати органите на МВР при
осъществяването на дейностите по Закона за МВР.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-жо Радева, заповядайте.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги и общинска администрация,
Ще започна отзад напред т.е. от последният отговор на моето питане.
Впечатлението ми по този отговор за видеонаблюдението е преливане от пусто в празно
т.е. дали сме едни пари, изградили сме една видеосистема, някой си я наблюдава. Той я
наблюдава, обаче не дава информация на общината и всъщност тази система е
неефективна. Просто, в случая не виждам някаква, някакъв смисъл от тая видеосистема,
след като не знаем нарушители. Тука един колега по повод отговора попита дали
камерите работят на тъмно, защото имало камери, поставени на неосветени места.
Някой може ли в момента да ми отговори? Не. Значи, градският стадион „Бойчо
Желев“. Ами не съм доволна от отговора. Значи, който там е назначен, не ги познавам
лично, явно им е трудно да се справят със задълженията си, защото продължавам да
твърдя, че стадиона е в много лошо състояние. В момента е с огромни пукнатини и дано
не съм лош пророк, но някой е възможно да пострада - възрастен или дете. Стадионът
не е поливан. Не е косен. И тъй като е написано, че нямало неизправности, в момента,
ако не знаете, косачката е счупена и не може да се работи с нея.
По третият ми въпрос. Ставаше въпрос за възстановяване на внесени суми.
Въпросът ми беше зададен на последната сесия. Лицето, колегата, който цитирах ми
позволи да му кажа името. Това е г-н Атанасов, Атанас Атанасов, който в деня на
сесията си е платил данъците и на въпрос към служителя да му предостави декларация
или искане, каквото се попълва, му е говорено, че няма такава информация. Така че
информацията ми е точна. Разбирам, че към момента вече е задвижена процедурата и са
тръгнали нещата. Това беше целта и на моя въпрос. Мога ли да задам въпроси?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да, заповядайте, г-жо Радева.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Така и така съм излязла. Попадна ми съобщение на сайта на община Провадия,
относно графика за разделно събиране на контейнери тип „Бобър“. На вниманието на
собствениците, ползватели на търговски обекти, последно изречение - Жълтите
контейнери ще бъдат обслужени на 7.05.21 година и на 21.07.21 година. Това
техническа грешка ли е? Защото при състоянието на контейнерите в момента и
чистотата в града? Така. Другото ми питане - На 11 май в „Провадия плюс“ страницата,
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Фейсбук страницата „Провадия плюс“ е записано, че община Провадия и „Технокар“
ЕООД организират кампания за събиране на едрогабаритни отпадъци, която ще се
проведе на 15-16 май и гражданите, съответно могат да изнасят от домове си стари
мебели, килими, мокети, балатуми и т.н. Въпросът ми е - Дали се е провела тая
кампания? Колко едрогабаритни отпадъци са били събрани? И колко улиците са
почистени? Само в града ли се е състояла тази кампания? Ако, да - Защо? Кога ще се
организира и за селата? Питам, защото аз зададох подобен въпрос, когато на сесията
гледахме отчета и виждам в групите, провадийските Фейсбук групи, че има сигнали за
непочистени едрогабаритни отпадъци по улиците. Това ми са въпросите. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Радева. Колеги, в точката сме на въпроси на общински
съветници.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„На г-жа Драгнева. Имаше въпрос на г-жа Драгнева, относно предприети ли са
действия за ограничаване на моторните превозни средства. Не беше ли това?“
Общинският съветник Милена Драгнева пояснява въпроса си от предното
заседание на ОбС Провадия.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз мисля, че има предприети действия, но не искам да говоря от страна на. Не
съм органът. Заповядайте, инж.Янков.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
При един от подадените сигнали до общината, че на платото горе има джипове,
лично аз се свързах, мисля, че се води по длъжност изпълнителен директор на
Исторически парк, при което го запитах – Джиповете техни ли са или не? И той ми
отговори – Да. При което сме уведомили полицията и него - веднага джиповете да се
махнат оттам и да не влизат на територията на платото. Уговорки. Не знам, какво точно
имате предвид, като уговорки. Какво значи някой да се е уговорил с него за нещо си? Аз
нямам информация, но това, което мога да кажа по въпроса е, че лично аз съм го
предупредил да не качват джипове, мотори и каквато, каквото и да е там моторно
средство на крепостта.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на инж.Янко Янков-директор Дирекция „МР“
„Устно по телефона. Да. Това беше в телефонен разговор. В момента, в който
получихме сигнала.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, инж.Янков. Аз не искам да влизаме в дискусия по въпроса, но подобре, може би, да помисли администрацията да не се забранява сто процента. Да се
забрани до мястото, до което те реално пречат, разрушават. Дотам, където е безопасно и
евентуално да се помисли за някакво сътрудничество с Историческият парк, ако можем
да си получаваме входна такса за тези хора горе.“
Присъстващите в залата коментират от място.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не, не. Точно това говорим. Да не се качват горе.“
Присъстващите в залата коментират от място.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не го е слагал ОбС. Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Не напразно, когато аз зададох преди два месеца моят въпрос беше – Какви са
териториалните ограничения? За да можем ние да имаме ясна представа докъде можем
да имаме претенции, че тези МПС навлизат и за къде не. Въпреки че, мисля, че
колежката после ще ви запознае с една друга информация, която се получава по този
повод. Няма да коментирам повече, но аз на точно този въпрос не получих отговор. В
съдържанието, което ми бе предоставено липсваше. Затова в момента нали и вие
казвате - нека докъдето не пречат. Ние не знаем докъде не пречат. Трябва
администрацията да ни каже дали ще е с GPS координати, дали ще е по някакъв друг
начин, да ни каже докъде, за да знаем ние какви претенции да имаме. Нищо повече.
Доколкото става въпрос за отговорите, които не получаваме, още предният път изразих
едно мое лично становище. Не знам юристите дали са съгласни с него, но моля някой от
тях в момента да каже вярно ли е. Когато общинска администрация има намерение да
не ни отговаря, да не ни дава отговор на питане, трябва да ни уведоми писмено. Има
право да го задържи този отговор за един месец. Ако греша, моля те да ме коригират, но
това е по правилник. По памет казвам чл.90, 91. Надявам се, да не ги подведа в момента.
Някъде там. Ако е така, наистина ще бъде по-коректно. Да, нямате към момента
отговори към нас, просто ни уведомете предварително, за да не изпадаме в такива
казуси – Къде е моят въпрос, къде е на другият отговора и т.н..“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Димитрова. Г-жо Драгнева, заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
В един диалог, който е проведен в социалната мрежа изпълнителният директор на
Исторически парк Неофит Рилски пише лично той, от негово име, цитирам – Свързахме
се с общината и попитахме докъде може да се ходи с превозни средства без да се
нарушава обекта или комфорта на живущите в района и се уточнихме, че може до
знака. Предполагам, има се предвид онзи знак, който е на Табиите. Табиите, колеги, е в
Натура. Оставете, че е културно-исторически обект от местно значение. Ангажирали
сме се. Продължавам да цитирам. Ангажирали сме се да вземаме по четири лева на
посетител и да се дават за поддръжка на крепостта. Запозната ли е общинска
администрация с тази идея на парк Неофит Рилски? Първо. Моля?“
Присъстващите в залата коментират от място.
Изказване на Милена Драгнева
„Откъде ще дойдат? Кой ще ги вземе? На кого ще ги даде? За какво ще се
използват? И при този вариант означава ли, че те ще продължават да си организират
офроуд екскурзиите до знака? Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Драгнева. Г-н Денев, заповядайте.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми присъстващи,
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Г-жо Боева, да разбирам ли, че едното от питанията, което сте отправила, на което
нямате отговор е това, което самата вие не сте наясно - искате ли отговор или не
искате.“
Общинският съветник Силвия Боева-Радева коментира от място в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Г-жо Радева, има стенограми, качени на сайта на община Провадия. Вие ясно
казвате при задаването на въпроса си. Завършвате изказването си - Не. Не искам
отговор. Той вече няма да има смисъл на следващото заседание. Прочетете си
изказването.“
Общинският съветник Силвия Боева-Радева коментира от място в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Така. Добре. Ето, казвам ви няколко думи за изборите. Значи, искате да говорим
за изборите и за проблемите около изборите.“
Общинският съветник Силвия Боева-Радева коментира от място в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Получавате го ето, да. Получавате го отговора. Искате писмено да получите. Ами
те жалбите и трите, които са подадени, вие ги знаете в детайли. Но аз искам да ги чуят и
други. Има три подадени жалби за провеждането и организацията, защото това ви е
въпроса, че не е минало гладко, че е имало подадени жалби. Вярно е, че няма подадени
жалби. Има три подадени жалби, с които вие сте запозната в детайли. Първата жалба.“
Общинският съветник Силвия Боева-Радева коментира от място в залата.
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Не, не бъркам. Не е вярно. Въпросът ви на предходната сесия, ако вие сте го
забравили, аз ще ви го разкажа. Искате ли?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имаше такъв въпрос на по-предната.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Нямаше г-н председател. Там въпросът е за съдържанието на вестника и се казва,
защо във вестника има това, това, това, това, а например няма еди какво си, за еди какво
си. За тази жалба, за провеждането на изборите. Въпросът е точно такъв. Значи, не може
да помним различно. Като искате ще го прочетем.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Колеги, да се изслушаме. Г-н Денев да се изкаже. Г-жа Радева ще й дадем думата
за отношение.“
Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия
„Общо взето. Та за изборите с две думи, за да знае обществеността. Изборите
минаха спокойно и нормално от гледна точка на администрацията. От гледна точка на
политическите сили как са минали? За нас няма значение. Има три жалби до Районна
избирателна комисия и до Областен управител. И трите оставени без последствие.
Първата, жалба е по отношение на технически грешки в първата заповед на кмета на
община Провадия, които са цифри. За да дам пример това, че има например три секции,
разположени в II ОУ „Иван Вазов“ и понеже е посочен адреса - улица еди коя си, номер
еди кой си. На двете е правилен седемнадесет, на другата е четиридесет и седем.
Според жалбоподателя това силно ще затрудни гражданите при намирането на секцията
и при осъществяване на изборният им вот. Коригирано е. Направено е своевременно.
Другата техническа грешка също е цифра в решението на РИК Варна, на ЦИК по-точно,
която също е отстранена със заповед на кмета. Втората жалба е по отношение на
помещението, изборното помещение в село Добрина по отношение на неговите размери
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и възможностите за реализирането на медицинския протокол. По този въпрос
говорихме и по изборите и по време на изборите. Беше представен на вашето внимание.
От образуваните четиридесет и девет секции по възможностите на община Провадия,
както и на всички останали общини, почти не съществува възможност при деветчленен
състав на СИК плюс лицата, които могат да присъстват, определени по Изборния
кодекс да бъдат реализирани въпросните разстояния един от друг и т.н. Значи, при това
положение, ако трябва да изпълни някоя администрация тези изисквания община
Провадия ще се окаже, че има шест, седем физкултурни салона, които да отговарят за
изборно помещение. Всички останали ще отпаднат. Имаше и устна жалба от гражданин,
който ще ви уведомя. Гражданин, застъпник на политическа сила в село Староселец.
Която също беше основателна, тъй като валеше дъжд, но единствената общинска
собственост годна за използване в момента е сградата на кметството в село Староселец.
Няма къде другаде да бъдат провеждани изборите. И третата жалба беше по отношение
на това, колко са годни определените помещения за гласуване на трудноподвижни хора.
Всички помещения, които са определени за такива и са утвърдени от РИК са на кота
нула. Имат една единствена стълба, която трябва, едно стъпало, по-точно, не стълба,
което трябва да бъде преодолявано и поради тази причина са определени за такива.
Както, давам ви пример, че например в СУ „Димитър Благоев“, което е определено от
двадесет години за използване за хора с увреждания, достъпът до помещението е много
по-труден, отколкото до другите, защото има на две места стъпала. И само отварям
кавички и ви уведомявам, че в общинска администрация, понеже има нормативен ред,
разписан ред в методиките за провеждане на изборите, че не е постъпило нито едно
искане от наш съгражданин в град Провадия или в общината, което да иска
осъществяване на съдействие за гласуването му поради негова трудноподвижност и
недостъпност на секцията. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Денев. Г-жо Радева.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Г-н Денев, бъркате сесията и въпросите. Преразказахте ми въпроса от
предходната сесия. Това не бяха въпроси. Аз съм запозната с жалбите. Те фигурират в
моето изказване. Не съм получила отговори на въпросите от предходната сесия, която
се проведе онлайн. Зададох два въпроса, които бяха свързани с изборите. Вие смесвате
въпросите ми.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-жо Радева.Това ще е била по-предната сесия. Да. Г-н Адем,
заповядайте.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема администрация,
Колеги,
Аз част от въпросите ги зададох в докладната за актуализацията на бюджета, но
въпреки това държа и в тази точка да ги задам. Като ще започна с чешмата. И да се
извиня за забележката. Чешмата си е работеща и функционираща. На почивката отидох
и проверих. Извинявам се, че направих забележка. Другите въпроси, които засегнах в
докладната за актуализацията е така за този нарязан асфалт от бордюр на бордюр.
Предполагам, че беше нарязан преди три години и оттогава не е запълнен и доста
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трудно се минава. Като пример, най-явно се вижда това в пресечните улици на „Рада
Илиева“. Въпросът ми е - Дали ще се предприемат действия този нарязан асфалт да се
запълни? Нарязаният път да се запълни с асфалт.
Като другият ми въпрос е. Може би, след седмица ще стане една година и е
входирана една подписка от близо тридесет граждани, живеещи на улица
„Македонска“. Входящият номер на подписката е №РД94001848/01.06.2020г. Мисля, че
близо тридесет човека се подписаха. По памет ще кажа, двадесет и девет човека бяха, че
за да стигнат по домовете си тези живеещи хора по улица „Македонска“ трябва да се
изкачат по това стълбище в същата улица „Македонска“. Тя е пресечната на „Бойчо
Желев“. Като откакто входираха тази подписка те няколко пъти ме попитаха, какво ще
стане със стълбището, след като в общината от няколко години, поне от четири, пет
години, няколко подобни стълбища бяха ремонтирани. Даже имаше ремонт на
стълбище, мисля на „Севера“, след като те са входирали такова искане. Хората ме питат
няколко пъти. Като си позволявам да отговоря от името на администрацията. Първо,
казвах – В момента има ковид, ще изчакате. После казах, първо, да се направи подлеза,
после стълбището. Подлезът се направи. Може би, ще дойде денят и аз предполагам, че
ще се направи и ремонт на стълбището, като казвам самото стълбище няма и парапет.
Завършвам с осветлението на същият подлез в частта от страната на махалата, защото
там наистина се получава един дълъг тунел и вечерно време не смее никой да мине,
защото има стълбове за осветление, но лампи липсват. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Адем. Колеги, г-н Бакалов, заповядайте.“
Изказване на Красимир Бакалов
„Уважаеми г-н председател,
Искам да се обърна към администрацията. Но улица „Цанко Церковски“, тук в
град Провадия, има един пътен знак, който е един ръждив триъгълник, а самото
кръстовище е много опасно. Точно до хладилните техници вдясно. Бих искал да се
подмени този знак, защото кръстовището самото е много опасно, а знакът е специален
за това кръстовище. И ако има други такива знаци, моля и те също да бъдат
подменени.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Понеже чувам въпроси от колегите. Да. Общинска администрация отговаря за
подмяната на знаците. Благодаря, г-н Бакалов. Г-н Атанасов. Имаме и комисия, която
сме нямали до сега. Не се е събирала още, мисля, че. Може би комисията ще трябва да
разглежда тези неща.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Аз имам три въпроса. Ще бъда кратък. Надявам се на един от въпросите да ми се
отговори веднага, защото не е сложен. Първият ми въпрос е свързан с рекултивацията
на общинското депо. Преди няколко месеца приключи самата рекултивация. Надявам
се, успешна. Отчетена е. Аз, като общински съветник и групата на БСП, искаме да
видим цялата процедура от обявяването на обществената поръчка през изпълнението и
накрая отчитането. Също така всички да бъдат приложени сертификати, декларации за
съответствие, за всичко, за хумусният слой почва, каквото има. Желанието ни е
следващата седмица в един определен ден от общинска администрация да ни се обадят
и ще се запознаем на място, но не трябва да отлагаме.
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Вторият ми въпрос е свързан с проекта за общинския пазар. Доколкото разбрах
Експертният съвет го е върнал за преработка. Преработен е от проектантите и в
момента е в общината. Желая да ми бъде предоставен проекта. Всички части на проекта
– архитектура, конструкция, озеленяване. Абсолютно всичко на магнитен носител и в
PDF формат. Да не е DWG. PDF. Там има сигнали, които не звучат никак добре.
И третият ми въпрос, на който администрацията може веднага да ми отговори.
Съгласно. Първо, малко по-отдалеч ще започна. Преди около два часа разбрахме, че г-н
Диан Парушев Николов е зам.-кмет на община Провадия. Съгласно чл.41 от ЗМСМА,
който гласи – Кметовете на общини, на райони, на кметства, кметски наместници, зам.кметове на общини, на райони и секретарите на общини не могат да извършват
търговска дейност по смисъла на Търговския закон да бъдат контрольори, управители
или прокуристи в търговски дружества. Ал.4 на този член гласи – Зам.-кметове на
общини и на райони, кметски наместници и секретарите на общини при назначаването
им на съответната длъжност, представят декларация удостоверяваща изискванията по
ал.1. Въпросът ми е – Такава декларация има ли входирана с молбата за назначаване?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Атанасов. Ако юриста на общинска администрация, аз не го видях,
ако може да вземе отношение. Ако не, предполагам, че ако може на момента да вземе
отношение. Г-н Атанас Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Атанас Атанасов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема администрация,
Аз имам следният въпрос. Той произтича от това, че група граждани, живущи на
улица „Георги Кирков“ се опитаха вече няколко пъти, в продължение на няколко
месеца, да подават сигнали до община Провадия и до ВиК дружеството в града, относно
пропадане на част от пътната настилка на същата улица „Георги Кирков“ и постоянното
й пропадане, запълване от гражданите, които живеят наблизо с възможни бетонни
камъни и други предмети, но вече два месеца няма никаква реакция. Не мога да твърдя
на кого е ангажимента – на община Провадия или на ВиК дружеството, но така или
иначе няма предприети никакви мерки. Гражданите са обезпокоени, защото дупката е
така доста голяма. Пропадането е сериозно. Мисля, че в бъдеще при едни по-обилни
дъждове, мисля, че може да се стигне до някакъв инцидент, защото по тази улица се
движат постоянно автомобили. Мисля, че може да има и някакъв по-лош сценарий.
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Атанасов. Колеги, други въпроси? Да, г-н Парушев, заповядайте.“
Изказване на Диан Парушев-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Атанасов, само ще ви помоля да уточните въпроса. При подаване на молбата
ми ли или при назначаването ми? Конкретизирайте го, защото има малко разминаване.
Ако е при подаване на молбата ми, веднага ще ви отговоря, че такава декларация не съм
подписвал при подаване на молбата ми за назначаване.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря г-н Парушев. Аз предполагам, че по декларациите юристите ще могат
да вземат отношение най-точно.“
Изказване на Анатоли Атанасов
„Да, в досието. Ето, цитирам ал.4 на чл.41 - Зам.-кметове на общини, на райони,
кметски наместници и секретарите на общини при назначаването им на работа.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Да. Това е една декларация. Действително, такава декларация се попълва. Ние и
общинските съветници попълваме такава декларация.Въпросът е, че несъвместимостите
са уредени в ЗПКОНПИ. Там чл.35, ал.1, т.2, мисля, че е декларацията, но трябва пак
юристите на общината да кажат. Добре. Явно ще ви се отговори по-напред във времето.
Преминаваме, колеги, към следващата точка от дневния ред. Шеста точка - Изказвания,
питания, становища и предложения на граждани.“
Шеста точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Има ли граждани, които искат да вземат отношение. Г-жо Мехмед, заповядайте.
Сега да не кажете, че ви подканвам.“
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Тук има с по-голям стаж като гражданин.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н заместник-председател на ОбС,
В града имаме сериозна нужда от обособяване на паркинг зони. Това е
обществено известно и на вас, като общински съветници и като жители на тази община.
Ако трябва моето предложение, което ще чуете в малко по-късен етап да бъде
мотивирано, аз ще кажа само няколко причини от десетките обществено известни и
очевидни такива. В централната част на града и широката периферия център има
недостиг на места за паркиране на МПС, включително и с предстоящо строителство на
един жилищен комплекс тук, което предстои. И поради този недостиг на места за
паркиране, въпреки забраните, нашите съграждани паркират автомобилите си от няма и
накъде на тротоари и в зелени площи, в пътни участъци, в които е забранено
паркирането. Такъв е случаят с района на автогара. Да, тук от тази страна до пощата
имаме обособен паркинг, но както виждаме той е крайно недостатъчен. Недостатъчен е
пред съда. Недостатъчен е в другата част на… Няма места за паркиране в другата част
на центъра, където е автогарата. Това води - паркирането, нали на не обособени места
като тротоари, води до затрудняване движението на пешеходците. Което е по-тежко, на
инвалиди и майки с колички. Сега аз и от друга страна разбирам всеки един мой
съгражданин и няма почти човек, който да не е отнесъл глоба или фиш за неправилно
паркиране. Защото няма къде да се паркира и трябва да се спре. Някой път се налага
нужда. Поради това моето предложение, до което съм стигнала след дискусия с мои и
наши съграждани, естествено, както и в контекста на това, което аз започнах през месец
януари, да имаме една по-особена грижи по отношение на зелената система, в която
несъмнено се включват, включително и паркингите. Правя следното предложение и
съответно в тази връзка ще имам и въпрос към общинска администрация. Всички
знаете, че до бившата сладкарница „Ален мак“ в района на автогара Провадия има две
ЖК. Те са с имена „Елва“ и „Перла“. Сега няма нужда да обяснявам къде е бившата
сладкарница „Ален мак“. Всеки, който е провадиец знае нали останалите, като
юристите, могат да се запознаят. Та зад тях има пространството. То е общинска
собственост. Граничи с улицата край реката. В момента е обрасло с трева. Ако минете
към сегашният момент край него, ще видите, че част от хората там паркират
автомобили. И пак повтарям то е общинска собственост в непосредствена близост и на
същото място паркират няколко автомобила, но е тревясало. Моето предложение е това
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да бъде обособено, като една общинска собственост, да бъде обособено за паркинги.
Така ще бъде облекчена тази част. И само да допълня във връзка с въпроса там имаше
едно петно, обособено за Диализен център. То също е общинска собственост и пак е в
непосредствена близост. Смятам, че може да се оформи един добър паркинг там нали,
който и няма нужда от страшно много инвестиция. Просто трябва да се окоси и хората
да се насочат оттатък. Това е. Въпросът ми към общинска администрация е : Виждат ли
начин, по който да се разтовари този проблем, нали с липсата на паркоместа? По какъв
начин могат да подходят към тази идея, съответно да бъде просто поставен един знак,
че това е паркинг, защото той има подход от улицата откъм реката. Мисля, че се казва
улица „Дунав“. И към момента паркират автомобили. Кога смятат да окосят тревата там
за да бъде обособена тази част, като една такава? То много бързо ще се популяризира.
Ще бъде разтоварен трафика. Това ми е в най-общи рамки този въпрос. Сега, ако ми
позволите да премина към следващия.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.“
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„В рамките на тази сесия, пък и от предходната, пък и миналия месец, така
събитията, които се развиха, аз съм много чувствителна по отношение на Натура 2000.
В тази зала неведнъж съм защитавала във връзка с Натура 2000 различни природни
обекти, различни инвестиционни намерения. Нали, не съм ги защитавала, а съм се
опитвала да запазя природните дадености от тези инвестиционни намерения. Които са
общински съветници няколко мандата, могат да го потвърдят. Които не са, могат да
проверят протоколите от общински заседания. Първият ми въпрос, който при мен
възниква е - Екологът на общината, колко пъти през последната година, се е качил на
Табиите или на крепостта? И какво прави във връзка с програмата Натура 2000, освен
документалната дейност? Ходи, прави ли там някакви конкретни, получава ли лични
впечатления, нали, защото на всички ни е ясно, че документално едно нещо може да
бъде на документи всичко. Да има много дейност. Да си пишем програми. После да
пишем, че са изпълнени. После да преписваме същите програми от преди пет години
или четири години. Конкретният ми въпрос е - Във връзка с Натура 2000 и нашата
територия конкретно екологът на общината, какво, колко пъти е ходил на място?
Установил ли е, че там се движат МПС? Налице ли е? Вторият ми въпрос в тази връзка Налице ли е път, изграден до този прословут знак? Защото, ако вече има изграден път
дотам, нали според Закон за движение по пътищата, моля, г-н председател, да се
самосезирате, защото вие не сте взимали такова нали решение като Общински съвет и
вие да вземете някакво отношение. Нали ме разбирате? От чисто, нали този общински
съвет, предполагам, че и председателя на общинския съвет трябва да има пълната
информация, защото не може две сесии подред да се говори тука, че там има някакъв
пътен знак сложен. Или има път и има пътен знак, поставен, или няма път и този пътен
знак по смисъла на Закона за движение по пътищата, не означава нищо. Моля в тази
връзка, значи няколко пъти съм искала тука да бъде съставена комисия във връзка с
грижата към зелената система, екологията, нали такова стъпка явно е малко трудно да
бъде предприета от самия общински съвет нали, поради свързаността с гражданите. И
затова ви каня, най-официално абсолютно всички, на 19 юни, който желае да заповяда
на кръгла маса по проблемите на Провадия. Поне аз ще я направя първата стъпка, а пък,
когато форматът не е ОбС, тогава може би общинските съветници, като граждани бихте
били по-благосклонни да направим една първа стъпка напред към грижата, към
зелената система на община Провадия. Благодаря.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-жо Мехмед. Колеги, други? Всъщност, други граждани в залата?
Г-н Филев?
Уважаеми колеги,
Уважаеми граждани,
Уважаема администрация,
Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и първото заседание на ОбС
Провадия.“

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри двадесет и първото
заседание на ОбС Провадия в 12.35 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 №1013
решение №21-358
№
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

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 №1014
решение №21-359
№
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

против

възд.се

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

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №1015
решение №21-360
№
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

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 №1024
решение №21-361
№
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

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 №1029
решение №21-362
№
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
-

против

възд.се
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 №1031
решение №21-363
№
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

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 №1032
решение №21-364
№
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

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 №1033
решение №21-365
№
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

против

възд.се

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