П Р О Т О К О Л № 29
Днес, 11.02.2014 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.59 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Дияна Стоянова Агностева
6.Диянка Александрова Добрева
7.Димитър Георгиев Андреев
8.Иво Райчов Гочев
9.Кръстю Василев Кръстев
10.Милена Драгиева Полизанова
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Пенчев Маринов
13.Мустафа Али Ибрям
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16. Радко Атанасов Костадинов
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Станислава Шидерова Налбантова
19.Христо Николаев Дянков
20.Яница Димитрова Тунчева
Общинският съветник Назик Назиф Кямил не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2013 год. /
вх.№1307
2.Отчет за 2013 год. за изпълнение на Програма за управление през мандат
/2011 – 2015 год./ на кмета на община Провадия. /вх.№1305
3.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2013 год. / вх.№1306
4.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2013 год. / вх.№1293
5.Отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решения на ОбС
Провадия през второто шестмесечие на 2013 год. / вх.№1296
6.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2013
год. / вх.№1294
7.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2013 год. / вх.№1300
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8.Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2013 год. / вх.№1301
9.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия за 2014 год. / вх.№1304
10.Приемане на бюджета на община Провадия за 2014 год. / вх.№1303
11.Приемане на годишен план за младежта за 2014 год. на община Провадия. /
вх.№1295
12.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия през 2014 год.
/ вх.№1302
13.Изменениe в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. / вх.№1309
14.Докладни записки с вх.№1256, 1287, 1288, 1290, 1310.
15.Питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложения за промени и корекции в дневния ред? Заповядайте, г-н
Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Предлагам към точка четиринадесета докладни записка да бъде записана и
докладна записка под №1320, която е обсъдена в комисии, но не е включена в
проекта за дневен ред. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев. Други предложения за корекции в дневния ред?
Няма такива. В такъв случай предлагам на вашето внимание за гласуване, колеги,
следния проект за дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2013 год. /
вх.№1307
2.Отчет за 2013 год. за изпълнение на Програма за управление през мандат
/2011 – 2015 год./ на кмета на община Провадия. /вх.№1305
3.Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2013 год. / вх.№1306
4.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2013 год. / вх.№1293
5.Отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решения на ОбС
Провадия през второто шестмесечие на 2013 год. / вх.№1296
6.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2013
год. / вх.№1294
7.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2013 год. / вх.№1300
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8.Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2013 год. / вх.№1301
9.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия за 2014 год. / вх.№1304
10.Приемане на бюджета на община Провадия за 2014 год. / вх.№1303
11.Приемане на годишен план за младежта за 2014 год. на община Провадия. /
вх.№1295
12.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия през 2014 год.
/ вх.№1302
13.Изменениe в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. / вх.№1309
14.Докладни записки с вх.№1256, 1287, 1288, 1290, 1310, 1320.
15.Питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с
20 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към
……………. 31.12.2013 год.
а/№1307-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя бяха направени
достатъчно на комисиите. Ваши изказвания, становища и питания, колеги, по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 569
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал.1 и чл.125
от Закона за публичните финанси, Общински съвет Провадия, променя свое
Решение №18-321/20.02.2013 г. в следния смисъл:
1.Приема уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2013г.,
както следва:
1.1.По приходите в размер на 13 098 777 лв., съгласно Приложение №1 в т. ч:
-Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на - 8 609 519 лв.
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-Приходи за местни и дофинансирани държавни дейности - 4 489 258 лв.
1.2.По разходите в размер на 13 098 777 лв., съгласно Приложение №2 в т.ч.:
-За делегирани държавни дейности - 8 609 519 лв.
-За местни дейности в размер на 4 164 926 лв.
-За държавни дейности - дофинансирани с общински приходи 324 332 лв.
Втора точка - Отчет за 2013 год. за изпълнение на Програма за управление
……………. през мандат /2011 – 2015 год./ на кмета на община Провадия
а/№1305-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен отчет за 2013 год. за изпълнение на Програма за управление през
мандат /2011 – 2015 год./ на кмета на община Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя няма. Ваши становища,
питания и изказвания колеги по докладна №1305? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 570
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл.44, ал.5, предложение 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Провадия реши:
1.Приема годишен отчет за 2013 год. за изпълнение на Програма за
управление през мандат /2011-2015 г./ на кмета на община Провадия.
Трета точка - Отчет за изпълнение на Програма за управление и
…………… разпореждане с имотите - общинска собственост в община
Провадия през 2013 год.
а/№1306-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за състоянието на общинската собственост и изпълнението на
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
община Провадия през 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становища, допълнения? Не. Ваши становища, изказвания и въпроси,
колеги, по докладната относно разпореждане с общинските имоти? Очевидно няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 571
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската
собственост и чл.3, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и изпълнението на
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
община Провадия през 2013 г.
Четвърта точка - Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите
………………. комисии през второто шестмесечие на 2013 год.
а/№1293-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии
през второто шестмесечие на 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнения и разяснения, колеги. Ваши питания, становища и
изказвания по докладната №1293? Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми съграждани, служители на общинска администрация,
Пред нас е отчета за второто шестмесечие на 2013 год. за дейността на ОбС,
който е изключително подробен и описва дейността на ОбС. Правилно отразява
дейността на ОбС през второто шестмесечие на 2013 год. Този отчет, обаче
завършва с едно приложение, в което са отразени неприсъствията на общинските
съветници от заседания на ОбС и на неговите комисии. Казвам го, защото мисля,
че това приложение има отношение към широкия публичен дебат, който през
последните две седмици е в публичното пространство, относно възнагражденията
на общинските съветници. Мисля, че с промяната на възнагражденията на
общинските съветници би трябвало да направим така, че председателите на
постоянните комисии в действителност да изпълняват своите задължения, защото
чета чл.51, ал.2 от нашия правилник за работата на ОбС, която гласи „При
отсъствие на общински съветник повече от 5 пъти за една календарна година от
заседание на комисията, на следващото заседание на общинския съвет
председателят на комисията задължително“ подчертавам задължително „внася за
разглеждане въпроса за оставане на съветника в комисията.“ Първо, мисля, че
текстът не е прецизен „5 пъти за една календарна година“, но може да има
основателни причини за отсъствие. Тук не сме написали дали основателните се
изключват. Затова мисля, че трябва да има корекция в самия правилник. После
„председателят задължително внася“. Да, председателите си водят заседанията на
общинските съвети, но ние, ако диференцираме тяхното заплащане и вменим
определени задължения, които да изпълняват и искаме отчет на това, което правят,
реално, ще заработи и този член от правилника. Това е само едно мнение.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други мнения, становища и питания по
докладната, колеги.? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 572
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на
съвета и неговите комисии за второто шестмесечие на 2013 год.
Пета точка - Отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решения
…………… на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2013 год.
а/№1296-Отчет за изпълнение актовете на кмета на община Провадия по
решения на Общински съвет Провадия през ІІ-то шестмесечие на 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения, корекции и обяснения от страна на вносителя няма. Ваши
становища, питания и изказвания, колеги, по докладна №1296? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 573
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Отчет за изпълнение актовете по решения на Общински съвет
Провадия през ІІ-то шестмесечие на 2013 г.“.
Шеста точка - Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за
…………….. младежта за 2013 год.
а/№1294-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2013
год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши становища, изказвания и
и питания, колеги по докладна №1294? Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 574
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет на общински план за младежта за 2013 год. на община
Провадия.
Седма точка - Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на
……………...
социалните услуги за 2013 год.
а/№1300-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2013 год., като част от общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Провадия /2011-2015 г./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Корекции и разяснения от страна на вносителя няма. Ваши питания и
изказвания колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 575
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните
услуги за 2013 год.
Осма точка - Отчет на Местната комисия за борба срещу
…………… противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в
община Провадия за 2013 год.
а/№1301-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия, относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за
2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят, допълнения? Няма такива. Ваши изказвания, питания и
становища по докладна №1301? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 576
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за
2013 год.
Девета точка - Приемане на Програма за управление и разпореждане с
……………... имотите - общинска собственост в община Провадия за 2014
год.
а/№1304-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
в община Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши питания, изказвания и
становища, колеги по докладна №1304? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 577
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3,
ал.3 от Наредба №2 на община Провадия за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2014 год., съгласно Приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в програмата.
Десета точка - Приемане на бюджета на община Провадия за 2014 год.
……………..
а/№1303-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане бюджета на община Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н кмете, заповядайте.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове,
Уважаеми съграждани,
В началото на днешното заседание вие приехте отчета, уточнения план на
бюджета за 2013 год. В течение на тази година, съгласно Закона за публичните
финанси ще получите и отчет за изпълнението на бюджета за 2013 год. след
осчетоводяването и приключването на счетоводната финансова година 2013.
По отношение на предложението за бюджет на община Провадия за 2014 год.
искам да акцентирам на следните моменти:
Всички вие знаете, че община Провадия тази година има сериозно
преизпълнение на приходите си. Местните приходи са преизпълнени с 557 411 лв.
През годината ние платихме близо 600 000 лв. собствено участие в проекта за
изграждане на Пречиствателната станция. Успяхме без да теглим кредит да
осигурим оборотни средства и средства за окончателното плащане и на двата
проекта. Този по Оперативна програма „Околна среда“ и по проекта за
деинституционализация на заведенията за деца в риск по програма „Регионално
развитие“ за един милион лева. И той е разплатен. В края на годината ние
приключихме с наличност в местните приходи от 800 000 лв., които бяха на
депозит. 500 000 лв. сметосъбиране и сметоизвозване по дейност „Чистота“ също
на депозит и 300 000 лв. чужди средства също на депозит. Милион и шестстотин
хиляди.
Предложението, което съм депозирал пред вас има една характерна
особеност и тя е свързана с риска, който съществува за община Провадия и това е
налагането на финансова корекция в размер на 25% от реално изплатените средства
за строителство на Пречиствателната станция. Това са два договора – 101 и 102.
Наличието на този риск обуславя наличието в бюджета и на много сериозна
застраховка. Сериозната застраховка е записана един път в резерва в размер на
400 000 лв. в местните приходи и втори път сме записали 800 000 лв. за ремонт на
уличната мрежа в населените места на община Провадия. Това са двадесет и пет
населени места – града и двадесет и четири села. В приложение №12 виждате как
са разпределени средствата. Реално този милион и двеста хиляди може да ни бъде
взет, ако МОСВ чрез Управляващия орган на Оперативна програма „Околна
среда“, пристъпи, първо наложи окончателно финансова корекция и пристъпи към
нейното събиране. През месец януари при отварянето на публичната
инвестиционна програма на правителството „Региони в растеж и развитие“ ние
депозирахме четири проекта, които бяха подредени при следните приоритети:
Първо, ремонт на уличната мрежа в община Провадия в населените места в размер
на 870 000 лв. Вторият проект, който е с изключително разрешение за строеж беше
– ремонт и реконструкция на спортната площадка близо 180 000 лв. Третият
проект, ремонт на Екопътеката – 96 000 лв. Четвъртият, изграждане на Център за
ромска култура в размер на 120 000 лв. От първия ни проект бяха намалени 70 000
лв. - финансирани сме с 800 000 лв. Вторият не беше класиран по нашите
приоритети. Така сме ги искали от Министерството на финансите и екипът, който
разглеждаше апликационните форми. Така, че на този етап, ако имаме финансова
корекция инвестиционната програма на общината няма да пострада. Ако нямаме
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финансова корекция, ще имаме милион и шестстотин хиляди за улици. По-нататък.
В противен случай осемстотин хиляди.
Целевите средства от поименния списък на капиталовите разходи са
разпределени по следния начин:
-основен ремонт на тротоарни настилки гр.Провадия – 100 000 лв.
-основен ремонт на тротоарни настилки в селата – 20 000 лв.
-основен ремонт на пешеходни подлези ул.“П.Шидеров“ и спирка „Добрина“.
Тук са планирани два за 50 000 лв. Сметките показват, че можем да ремонтираме
три подлеза. На по-следващ етап ще можем да ви кажем и третия подлез.
-основен ремонт на ограда на сградата, която миналия петък открихме на
Център за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище – 12 000 лв.
-основен ремонт на три детски площадки в гр.Провадия – парк „Ловен дом“,
кв.Север, градинката между църквата и читалище „Ал.Константинов“ – 50 000 лв.
Има няколко, които ги прехвърляме от миналата година – гребло, роторна
косачка, автомобилите и закупуването на имота в с.Златина. Тази година сме
записали и закупуването на вишка втора употреба за 40 000 лв. Един автомобил не
стига, още повече, че една трета от времето той е в ремонт и е доста амортизиран.
Камион-самосвал за 15 000 лв. Нашият, който имахме, той не беше самосвал
фолксваген транспортер, но двигателя му аварира, не можем да намерим двигател в
момента. Програма за управление на отпадъците-актуализация, програма за
качество на атмосферния въздух-актуализация, програма опазване на околната
среда-нова програма, програма Зелена система-нова програма и т.н. Стигаме до
един голям разход за общ устройствен план в размер на 100 000 лв. Знаете, че
законът усилено ни притиска и нямаме изход. Трябва да заделим собствени
средства за разработване, първо на задание за подготовка на общ устройствен план,
после за подготовката на самия общ устройствен план. Тук Министерството на
инвестиционното планиране предвижда по някакъв начин да подпомогне
общините, но все още няма никаква яснота. Другите целеви средства за ремонта на
общинската пътна мрежа са разделени на следните участъци: отново ПровадияДобрина-Манастир, Златина-Млада Гвардия-Венчан, Храброво-Комарево, Петров
дол-разклона за Староселец, Храброво-Блъсково-разклона за Овчага, ЧерноокСлавейково. Тук сме предвидили и резерв от 5%, който отново е предвиден за
Добрина-Манастир. Имаме резерв за основен ремонт на общинска сграда. На последващ етап трябва да решим коя да бъде сградата. Това е резерв и към
деветмесечието ще е ясно ще можем ли или не да ги разходваме. По отношение на
макрорамката на бюджета нямам какво друго да кажа. Вътре подробно са изписани
всички средства, които ще бъдат насочвани към определени дейности. Ако имате
някакви въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за резюмето на материала за бюджета за
настоящата година. Ваши становища, изказвания, питания, колеги? Заповядайте,
г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
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Винаги, когато сме приемали бюджета на общината сме се концентрирали,
съсредоточавали върху обсъждане на сумите за издръжка на общинска
администрация. Изобщо на администрация. Това са теми, които вълнуват всички,
може би, които работят в общината. Не са маловажни, но моите питания и моето
мнение е относно общинската пътна мрежа, тъй като наистина има заделени и
може би за пръв път има толкова пари за нейния ремонт. Като питането ми е - Как
са разпределени средствата за текущ ремонта на улици и благоустрояване по
кметства? Специално улиците и за тротоарите. Това ми е питането. Субсидията на
читалищата виждам, че не е равномерно разпределена според бройките. Вероятно
там има формула, която е изработена, както в останалите години и всички
читалищни секретари са наясно защо получават, всички читалища са наясно защо
получават такива суми.
Едно конкретно предложение, което може би трябваше, малко е закъсняло.
Хубаво е, че ще се ремонтират подлези. Говоря го като човек, който ежедневно
пресича ЖП линията, но тези подлези, вярно е, че трябва да се започне от някъде,
са само три за тази година. А потокът от хора, който минава и пресича линията е по
улицата на Историческия музей. Не мога да кажа нейното име. По улица
„Опълченска“. Ще помоля общинска администрация сега в момента, в който се
топят снеговете, да мине и да види каква огромна локва става пред до самата ЖП
линия.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Пред къщата на председателя на общинския съвет.“
Изказване на Дияна Агностева
„Г-н председател, това щях да кажа. Където пресича и предложението, което
го правя е не, защото там живее председателя, а защото потокът от хората,
минавайки от другата страна, наистина минава от там. Там има и детска градина.
Няма дупки. Има тротоар, но самите, самата асфалтова настилка и самите тротоари
са хлътнали, става една огромна локва и не може да се мине. А не се предвижда да
се ремонтира подлез в близост до това място на преминаване. Ако е възможно, да
се предвидят средства за отремонтиране точно на този участък от тротоарите и
пътната настилка.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агнистева. В интерес на истината търпя много критики от
съгражданите по отношение на този въпрос, но сещате се, че няма как да си
предложа сам на себе си да се ремонтира пред мен пътната мрежа и други неща.
Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми съграждани,
Уважаема г-жо Агностева,
Средствата, които сме разпределили за населените места, за ремонт на
уличната мрежа и тротоарите, са по няколко коефициента, но основния е брой
жители.Средно по около 25 лв. на жител. Имали сме предвид и дължината на
уличната мрежа,която в някои по-малки населени места е по-голяма от по11

големите. Например, аз се изненадах, когато готвихме проекта за ремонт на
водопровода в с.Манастир се оказа, че в с.Манастир има 15 км. дължина
водопроводи, а в с.Добрина – 20 км. Долу-горе основният коефициент е брой
жители и 25 лв. на жител. Като населените места сме ги разделели на няколко
групи. С.Блъсково и с.Бозвелийско са по-големите. Изборните населени места там,
където има избор на кмет са отделени. Отделени са и четирите най-малки села –
с.Чайка, с.Староселец, с.Китен, с.Неново. На другите е дадено по равно. Просто да
кажа уравниловка, но имайки предвид дължината на уличната мрежа това се
компенсира от липсата на жители. За Провадия планираме, когато комисията мине
по уличната мрежа, след като вече имаме достатъчно писма на граждани, подписки
и т.н. да обявим на ОбС и на населението кои улици планираме да ремонтираме и
какви - дали ще има ръчно фрезоване и асфалтиране, дали машинно фразоване и
асфалтиране, дали цялостно преасфалтиране на определен участък. Това ще го
обявим на населението да знаят за какво става въпрос, защото не са малко парите.
Конкретно за подлезите – да, ние тази година, ако ремонтираме три и ги съхраним,
догодина ще ремонтираме и останалите. В проекта за капиталови разходи
записахме и система за видеонаблюдение, като идеята ни е системата за
видеонаблюдение да може да се надгражда. Ако тази година сложим 8-10 камери
на възлови места, догодина да сложим още 8-10, за да достигнем до около 40
камери, които да се наблюдават от дежурните в РПУ и в община Провадия. Има
искане, ако можем да осъществим връзка и с Центъра за видеонаблюдение във
Варна. Там също има постоянно хора и те да виждат. Като отремонтираме
подлезите идеята е да сложим наблизо и камери до всеки подлез, към подхода за
крепостта „Овеч“, входа и изхода на гр.Провадия, централната част на града. Долугоре такова ще ни е заданието. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и питания, изказвания, колеги по бюджета? Изглежда
няма други такива. Преминавам към дългия проект за решение на предложението
за бюджет на община Провадия за 2014 год.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“- 20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 578
На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за
2014 г., Постановление на Министерски съвет № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение
на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Наредба № 9 на
Общински съвет гр. Провадия за условията и реда за съставяне на тригодишна
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бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема бюджета на община Провадия за 2014 г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 14 047 832 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 8 094 113 лв., в т.ч
1.1.1.1.обща субсидия за делегирани дейности - 7 418 165 лв.
1.1.1.2.собствени приходи - 27 729 лв.
1.1.1.3.друго финансиране - /-/ 2 063 лв.
1.1.1.4.преходен остатък от 2013 г. - 650 282 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 5 953 719 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.данъчни приходи - 853 100 лв.
1.1.2.2.неданъчни приходи - 1 890 700 лв.
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия - 1 414 100 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища 63 500 лв.
1.1.2.4.целева субсидия за финансиране на капиталови разходи - 525 900 лв.,
в т.ч. 259 800 лв. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
1.1.2.5.трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - /-/ 30 000 лв.
1.1.2.6.временни безлихвени заеми - 129 844 лв.
1.1.2.7.друго финансиране -/-/ 378 720 лв.
1.1.2.8.преходен остатък от 2013 г. - 1 548 795 лв., в т.ч. 1 300 000 лв. средства
по срочен депозит
1.2.По разходите в размер на 14 047 832 лв., разпределени по функции,
дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. за делегирани от държавата дейности в размер на - 8 094 113 лв.
1.2.2. за местни дейности в размер на - 5 690 482 лв.
1.2.3. за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности
със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на
263 237 лв.
2.Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2013 г.
по функции и дейности по бюджета за 2014 г., съгласно Приложение № 3.
3.Приема поименен списък на капиталовите разходи за 2014 г. в размер
на 842 807 лв., по обекти, видове разходи и източници на финансиране,
съгласно Приложение № 4.
3.1.Одобрява разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общинските
пътища в размер на 525 900 лв., съгласно Приложение № 4.1.
4.Определя резерв в местните дейности за неотложни и непредвидени разходи в
размер на 400 000 лв.
5. Приема размер на просрочените вземания 68 545 лв. от общо 127 302 лв., които
ще бъдат събрани през бюджетната 2014 година.
6.Утвърждава разпоредители по бюджета на общината за 2014 г., както следва:
6.1.Второстепенен разпоредител с бюджет към общината - Дом за деца
лишени от родителски грижи с. Бързица;
6.2.Второстепенни разпоредители, които прилагат системата на делегиран
бюджет, съгласно Приложение № 7.
6.3.Считано от 01.04.2014 г. предоставя права на второстепенен разпоредител
с бюджет на Дома за възрастни хора с физически увреждания гр. Провадия.
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7.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през
2014 г. в местните дейности и в делегираните от държавата дейности /без
звената от системата на народната просвета и култура, които прилагат
делегирани бюджети/, съгласно Приложение № 6.
8.Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на
възстановяване на част от извършените от тях разходи за транспорт от
местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно,
както следва:
8.1.За педагогическия персонал във функция „Образование“ при условия и по ред,
определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно
Приложение № 9.
8.2.За персонала зает в училищното здравеопазване, ДДЛРГ с. Бързица и Преходно
жилище с. Бързица в рамките на 85% за ползващите обществен автомобилен
транспорт и 100% за служителите от „Общинска администрация“ и „ЦСРИ“ от
действително извършените разходи, съгласно Приложение № 10.
9.Приема следните лимити за разходи:
9.1.За представителни цели на кмета на общината в размер на 10 000 лв.
9.2.За представителни цели на председателя на Общинския съвет 3 000 лв.
9.3.Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3% на
база начислените трудови възнаграждения.
9.4.За работно и представително облекло, както следва:
9.4.1.на кметове, зам. кметове, кметски наместници и председател на
Общинския съвет - средно по 250 лв.
9.4.2.на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера - средно по
200 лв.
9.4.3. на нещатния персонал по 150 лв.
9.4.4. разпределението на средствата се осъществява след споразумение между
работодателите и синдикалните ръководства и пропорционално
на
отработеното време.
9.5.Помощи по решение на Общинския съвет 32 000 лв. в т. ч.:
9.5.1.Помощи за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани 20 000 лв.
9.5.2.За подпомагане лечението на деца със специфични заболявания 10 000 лв.
9.5.3.За стимулиране на граждани при организирано в общината кръводаряване
2 000 лв.
9.6.За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица - 1000 лв., при
разход за едно погребение - 150 лв., включващ- ковчег, надгробен знак, превоз
на покойника, некролози или други погребални принадлежности.
9.7.За изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината - 5 050
лв. в т.ч.: 4 600 за Общинска администрация и 450 лв. за Общински съвет.
9.8.За мероприятия от културния календар на общината с общоградски,
национален и международен характер - 35 000 лв., в т.ч. 15 000 лв. за разходи
свързани с провеждането на XXIV НК „Светослав Обретенов“.
9.9.За допълнително финансиране на народните читалища - 32 150 лв. в т.ч.:
- 30 150 лв. за финансово обезпечение на годишните програми за развитие на
читалищната дейност.
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- 2 000 лв. за транспортни разходи при участия в събори и фестивали.
9.10.Дофинансиране на общообразователни училища - 19 272 лв. в т.ч.:
- за слети паралелки на ОУ с.Славейково - 15 768 лв.
- за слети и маломерни паралелки на НУ с. Снежина - 3 504 лв.
9.11.Дофинансиране на държавна дейност „Др.дейности по образованието“ с
20 135 лв. за ремонт на ученически автобус.
9.12.За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане“ във
връзка с дейности извършвани в полза на общината - 1 000 лв.
9.13.Средства за текущ ремонт на уличната мрежа - 800 000 лв. в т.ч. 99 000
лв. с източник на финансиране приходи по § 40 00 „Постъпления от продажба
на нефинансови активи“ от тях:
9.13.1.за гр. Провадия - 500 000 лв.
9.13.2.за населените места в общината - 300 000 лв., съгласно Приложение №12.
9.14.За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за
нуждите на кметствата - 31 000 лв.
9.14.1.разпределението на средства е извършено на база брой население по
настоящ адрес, съгласно Приложение № 12 и е както следва:
- населено място с население над 1000 души - 2 500 лв.;
- населено място с население от 500 до 1000 души - 2 000 лв.;
- населено място до 500 души - 1 000 лв.
9.14.2.разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски
наместник след предварително подадена заявка.
9.15.Финансово участие в размер на 30 000 лв. в Регионалната система за
управление на отпадъците - регион Провадия.
9.16.За разходи по отпечатване на общинското информационно издание
„Провадия плюс“ - 7 000 лв.
10.Приема размер на субсидии с целеви характер, както следва:
10.1.За покриване на разходи извън обхвата на финансираните от Здравната
каса, на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД - 140 000 лв. Средствата се
предоставят след подписан договор между двете страни.
10.2.За лицензирани спортни и туристически клубове с регистрация за дейност
в обществена полза - 36 500 лв.
10.2.1. Разпределението, разходването и отчитането на средствата от клубовете се
извършва по реда на приетата от Общинския съвет Наредба № 20 за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и
туристически дружества в община Провадия.
10.3.Субсидии за читалищна дейност - 332 800 лв., разпределени между
читалищата, съгласно Приложение № 8.
11.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 1 297 847 лв., съгласно Приложение № 5.
12.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2014 г. – 2016 г., съгласно Приложение № 11.
13.Определя максималния размер на дълга, както следва:
13.1.Максимален размер на общински дълг за 2014 г. - 589 760 лв.
13.2.Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2014 г. 220 384 лв.
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13.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на 2014 г. - 830 680 лв.
14.Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 г. в размер на 579 382 лв.
15.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 г. в размер на 3 476 291 лв.
16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
16.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите
за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
16.2.В частта на местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите;
16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи по т. 4 от настоящото решение.
16.4.Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 16.1, 16.2 и 16.3.
17. Възлага на кмета на общината:
17.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.3.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджети.
17.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
17.5.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни
мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване
на бюджетните разходи.
17.6.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тях.
17.7.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на
съответния Управляващ орган и на МФ.
18.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства
по общинския бюджет за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и по други международни програми, включително и
на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
18.1.за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата
програма, но не по-късно от края на 2014 година.
18.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.
126 от ЗПФ.
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18.3.във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
19.Упълномощава кмета:
19.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
19.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери
за местни дейности в размер на 95% и резерв от 5%, съгласно чл.55, ал.1 от
ЗДБРБ, както следва:
20.1.в дейност „Други дейности по жилищното строителство и БКС“ 13 305 лв.
резерв върху целевата субсидия за капиталови разходи;
20.2.в дейност „Поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ 12 990 лв.
резерв върху средствата за основен ремонт на общинската пътна мрежа и
3 175 лв. върху средствата за зимно поддържане;
20.3.в дейност „Други разходи, некласифицирани по други функции“ резерв
67 530 лв. върху изравнителната субсидия за местни дейности.
21.Приема за сведение протоколите от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложения № 13 и № 14.
По искане на общинските съветници председателят на ОбС Провадия обяви
15 мин. почивка. / 10.10 – 10.25 ч./
Кворум: 20
Единадесета точка - Приемане на годишен план за младежта за 2014 год. на
…………………… община Провадия
а/№1295-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен план за младежта за 2014 год. на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя няма. Колеги, преди да
преминем към обсъждането, ще дам думата на председателите на ПК да прочетат
становищата там, където има различни предложения. Г-жа Петрова, председател на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“.
Блага Петрова – председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията с 6 гласа „за“ прие две предложения за допълнение в общински
план за младежта за 2014 год.:
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- на стр.6, приоритет 5, в дейност 5.1. да се запише – Да се направи анкета за
установяване нивото на наркоманията, тютюнопушенето и употребата на
алкохол сред учащите се.
- на стр.6, приоритет 5, в дейност 5.2. да се запише – Да бъде изготвен спортен
календар на община Провадия за 2014 год.
Комисията с 6 гласа „за“ приема общинския план за младежта за 2014 год. с
двете гласувани допълнения.“
Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„Уважаеми дами и господа,
Комисията “Икономическо развитие, европейски фондове, общинска
собственост и приватизация“ с 7 гласа „за“ прие предложение за допълнение в
общински план за младежта за 2014 год. :
-на стр.4, приоритет 2, да се запише нова дейност – Провеждане на беседи за
децата с гръбначни изкривявания.
Комисията с 7 гласа „за“ приема общинския план за младежта за 2014 год. с
гласуваното допълнение.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Ваши изказвания, питания по докладната, колеги?
Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Само да направя едно предложение към предложенията, направени от
предните две комисии. За да можем да обезпечим финансово новите предложения
трябва в колона, последната колона – финансов ресурс да добавим в т.5, т.5.1 и 5.2
– „и на общината“. Само това е допълнението.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, благодаря, г-н Боев. Други становища и изказвания, колеги? Няма други.
Преди да преминем към общото гласуване на докладната предлагам за
гласуване направените допълнения. Всъщност, предлагам да гласуваме анблок
всички предложения, тъй като не вярвам да имаме различни виждания по въпроса.
Подлагам на гласуване анблок трите предложения за допълнение, вече
четири, направени съответно в двете комисии.
Предложенията са следните:
- на стр.6, приоритет 5, в дейност 5.1. да се запише – Да се направи анкета за
установяване нивото на наркоманията, тютюнопушенето и употребата на
алкохол сред учащите се.
- на стр.6, приоритет 5, в дейност 5.2. да се запише – Да бъде изготвен спортен
календар на община Провадия за 2014 год.
- на стр.4, приоритет 2, да се запише нова дейност – Провеждане на беседи за
децата с гръбначни изкривявания.
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- предложението на г-н Боев в точка 5, т.5.1 и т.5.2 към последната колона в
плана – финансов ресурс да се допълни „и на община Провадия“.
Който е за така направените предложения за допълнение, моля да гласува.“
Общинските съветници гласуваха предложенията за допълнение в план за
младежта за 2014 год.: на стр.6, приоритет 5, в дейност 5.1. да се запише – Да се
направи анкета за установяване нивото на наркоманията, тютюнопушенето и
употребата на алкохол сред учащите се, на стр.6, приоритет 5, в дейност 5.2. да се
запише – Да бъде изготвен спортен календар на община Провадия за 2014 год., на
стр.4, приоритет 2, да се запише нова дейност – Провеждане на беседи за децата с
гръбначни изкривявания, в точка 5, т.5.1 и т.5.2 към последната колона в плана –
финансов ресурс да се допълни „и на община Провадия“ и от общо 20 с 19 гласа
„за“, 1-„възд.се“ те бяха приети.
Общинските съветници гласуваха общински план за младежта за 2014 год. на
община Провадия с приетите допълнения и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против”
и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 579
На основание чл.21, ал.2, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.16, ал.1 от Закона
за младежта, Общински съвет Провадия приема общински план за младежта за
2014 год. на община Провадия.
Дванадесета точка - Приемане на план за заседанията на Общински съвет
……………………. Провадия през 2014 год.
а/№1302-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия
през 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Съобразно направените предложения без формулировка на конкретни се
съобразявам с тях на сто процента и предлагам следните предложения за корекции
в предложения ви план за работа на заседанията на ОбС Провадия:
-през месец март в точка едно е записано - Отчет на общинското търговско
дружество да се чете т.1 Отчет на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ за 2013 год.
-през месец май в точка едно е записано - Приемане на „Програма за
развитието на туризма на територията на община Провадия“ за периода 2014-2015
год. Предлагам да се премести през месец април.
Давам думата на г-н Марин Пенчев да прочете становището на ПК
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“, която има гласувано предложение за допълнение.“
Марин Пенчев – председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„Уважаеми дами и господа,
19

Комисията “Икономическо развитие, европейски фондове, общинска
собственост и приватизация“ излезе със становище и с 7 гласа „за“ прие
предложението в плана за заседания на ОбС Провадия за 2014 год. да се запише
нова точка, а именно: Отчет на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба №11 за
условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти. Комисията с 7 гласа „за“
приема плана за заседания на ОбС Провадия за 2014 год. с така направеното
гласувано допълнително предложение. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Аз предлагам това да стане през месец април. На
заседанието през месец април, за да имате достатъчно време да се подготвите.
Може да бъде и месец март? Добре, колеги март месец. Колкото по-скоро, толкова
по-добре. Последно, конкретното предложение, за което ви информира г-н Пенчев
да бъде включено за заседанието през месец март.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението за допълнение, направено от ПК
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“ в плана за заседания на ОбС Провадия за 2014 год. да се запише
нова точка през месец март с текст: Отчет на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба
№11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в
общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти.“
Общинските съветници гласуваха предложението на ПК “Икономическо
развитие, европейски фондове, общинска собственост и приватизация“ в плана за
заседания на ОбС Провадия за 2014 год. да се запише нова точка през месец март с
текст: Отчет на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти и от общо 20 с 20 гласа „за, 0-„против“ и 0-„възд.се“
предложението за допълнение беше прието.
Общинските съветници гласуваха плана за заседания на ОбС Провадия за
2014 год. с приетото допълнение и направените две предложения за промяна от
вносителя на докладната записка и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 „възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 580
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА и чл.57, ал.2 от
“Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”,
Общински съвет Провадия приема:
1.План за заседанията през 2014 год. – съгласно приложение №1
Тринадесета точка - Изменениe в Правилник за организацията и дейността
…………………… на Общинския съвет Провадия
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а/№1309-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно предложение за изменение в Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, аз ще кажа няколко думи, като експозе за докладната.
Едновременно с това ви информирам, че има постъпили вече няколко становища,
последното, което ви беше раздадено днес преди сесията. Становища и
предложения на граждани, относно възползването им от тяхна страна да изкажат
своето мнение по въпроси, публични, касаещи техните интереси. Всички са
подадени в четиринадесетдневния срок. Има предложение от г-жа Лидия
Димитрова, становища от Ивайло Илиев, Иван Лалев, Недко Георгиев, Валентина
Клечанова, Ивайло Андонов, Даниела Трифонова и Валерий Радев. Преди да мина
към конкретиката, по докладната, моля за становището на юристите по отношение
на това - как да гледаме предложенията и становищата на гражданите?“
Изказване на Галина Георгиева-юрист към ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Предложенията на гражданите следва да бъдат обсъдени от всеки от вас по
отделно и в случай, че някой от вас приеме изцяло или частично предложенията да
ги предложи за гласуване, като проекти за решения. Но в правилника на ОбС право
да предлагат проекти за решения имат определени групи и гражданите не са сред
тях. Затова смятам, че не трябва да бъдат подлагани самостоятелно на гласуване.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, благодаря за становището. Така или иначе на предложенията на
гражданите им е обърнато достатъчно внимание при обсъждането. Те са
предоставени на вашето внимание. Имало е възможност да бъдат обсъдени,
обмислени и разгледани достатъчно задълбочено от общинските съветници.
Колеги, по докладната по същество. По докладната ще направя съвсем кратко
резюме, тъй като докладната предизвика много мнения, становища, виждания сред
гражданите и т.н и всякакъв друг вид квалификации. Докладната е много сбита,
много конкретна, без никакви лирични отклонения и освен това, мисля, че
достатъчно ясна. Дотолкова ясна, че всякакъв вид интерпретация по нея е
абсолютно невъзможна, според мен. Смисъл такъв, че в публичното пространство
беше пусната информация, че чрез докладната се предлагат две неща. Първото,
увеличение на възнагражденията на общинските съветници със сто тридесет и три
процента, което на практика не съществува в докладната. Второто, че освен
възнаграждението, така разбрано, общинските съветници получават и съответните
проценти за участие в заседанията на комисии и заседанията на ОбС. Третото
предложение, което беше направено по отношение на отпадане на някои членове
по сега съществуващия правилник беше заобиколено. Всъщност, искам да кажа
категорично, общинските съветници получават само едно възнаграждение и то е
обвързано с посещенията им и участието в заседания на комисиите – постоянни и
временни на ОбС и заседания на сесии. Те не получават никакви други
възнаграждения. Това сега вече пречупено през времето наше решение, по мое
предложение и на кмета на общината, е било недообмислено. Никой не се е
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възползвал от него и никой не е вземал нито стотинка от тези 50 лв. в целия период
на действие. Затова го предлагам то да отпадне. Единственото уточнение, което
искам да направя, тъй като увеличението на възнаграждението на общинските
съветници са бих казал символични, само в едната им час те са, независимо от
малкия процент, те са драматично високи, тъй като има увеличение в пъти. От 2%
на 6 % за временни комисии и участие в т.н. непредвидени конкретно участия на
общински съветници в заседания на най-различни видове комисии, търгове и
всички други тем подобни. Там предложението на кмета на общината е да бъде
най-чувствителното увеличение, тъй като общинските съветници досега така или
иначе не са участвали. За да се стимулира участието на общинските съветници и да
се реализира всъщност тяхното участие, тъй като има и провалени комисии, се
предлага това увеличение, като в цифрово изражение ще се премине от едно
възнаграждение към сегашния момент от 10-12 лв. към тридесет и няколко лева.
Точно колко? Зависи от средната брутна работна заплата. Това са моите коментари
и обяснения около докладната. В такъв смисъл, ако трябва да си позволя, тъй като
не искам да се превръщам в нарушител на правилника, като призван да го спазва, в
такъв смисъл гласуванията на предложенията на гражданите в някаква степен се
обезсмислят,тъй като, първо, не съществува увеличение на вашите възнаграждения
с 133 %. Изобщо няма увеличение. При писане, ако някой смята, че го има. В
правилника сме длъжни, като основание за възнагражденията на общинските
съветници, да сложим новия текст, който е регламентиран в Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Там изрично е написано „до“ и ние
казваме колко да е „до“. Колко са тези проценти „до“. Така, след това, може би не
много кратко обяснение, ви давам думата за ваши мнения, становища и
предложения по докладната.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми съграждани,
Обръщението ми е към всички вас. Първо, трябва да кажа на г-н Денев, че
като призван да спазва правилника преди малко го наруши. Предложи анблок да се
гласува, но не взе нашето мнение. Беше процедурно предложение, което първо
трябваше да гласуваме и тогава да гласуваме промените в плана. Затова и гласувах
„въздържала се“ при това предложение. С правилника в действителност.
Правилникът, който ние сме си приели и за който продължавам да твърдя, че
трябва да има пълни промени в този правилник, сме заложили, че предложения и
становища могат да се внасят от общинските съветници и проекти за решения, а не
от гражданите. Другият текст, който аз също смятам, че трябва да се промени, тези
становища задължително трябва да са съпроводени, тези предложения
задължително трябва да са придружени със становище на кмета. Ако касаят
организационната работа на ОбС, дали трябва да има такова становище? Ето още
един текст от правилника, който според мен, трябва да бъде редактиран. Затова го
казвам. Казвам го, защото докладната записка е озаглавена предложение за
изменение в Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия. Аз съм за
създаване на временна комисия, която да определи ясни критерии за
възнагражденията на общинските съветници и да промени текстове в правилника.
Вече на това заседание аз предложих два текста, които трябва да бъдат променени.
В действителност докладната записка е в посока на „по-достойно заплащане“,
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както „и по-реална материална оценка на отговорността, която се поема“. Още
един цитат „по-добри и по-отговарящи на високия статут на общинския съветник в
обществото възнаграждения за положения труд“. В действителност дебатите са
толкова много бурни и шумни, защото се касае за възнаграждения, които се
финансират от приходите от местни дейности. Общинският съвет се издържа от
местни приходи, от местни данъци и такси. Ние току-що приехме бюджета на
община Провадия, където е записан и бюджетът на ОбС, който с годините расте.
Нараства и тази година. По-смущаващото за мен в този бюджет са не
възнагражденията на общинските съветници, а нарастването на издръжката на
ОбС, защото в сравнение с края на 2011 год. издръжката на ОбС е нараснала
повече от два пъти. Била е около 12 000 лв., а сега се предвижда в отчета за тази
година е 25 469 лв. Мисля, че това е една сумичка, която не трябва да се
пренебрегва.
Относно предложенията на всички, на гражданите, които ги правят. Аз съм
засегната от тях и се вълнувам от тях, защото, ако мога сега да говоря пред вас и
изразя вашето мнение има места, където се четат само това, което е в публичното
пространство. Мен лично ме засяга. Не съм съгласна, че възнагражденията
нарастват с 133%. Радвам се, че г-н Илиев е в залата, защото съм направила копие
на моята служебна бележка за възнагражденията, които съм си получила през
миналата година, г-н Илиев. Аз съм получила, облагаемият ми доход е 1 015.04 лв.,
облагаемият доход, като правя уточнението, че съм отсъствала от две заседания на
ОбС и от четири заседания на комисии. Това е може би най-ниското
възнаграждение, което се получава в ОбС, защото аз и още двама мои колеги
участваме, освен в заседанията на ОбС и само в една постоянна комисия. Всички
останали са с две. Пред мен е и фишът ми на възнаграждението, което съм
получила през месец декември. Основното ми възнаграждение 67.50 лв. Правя
уточнение, че съм била на заседание само на ОбС. Чистата сума е 52.91 лв. Нали?
Нека да говорим реални цифри. Това е 12%, тази сумичка е 12% от средната брутна
работна заплата, която изчислявайки я, според моите сметки, е била 562.50 лв.
Колко получават всички останали общински съветници? Вие можете да прецените
като сметнете, че се получава на заседание по 8%. Въпреки всичко, аз ще гласувам
против докладната, защото считам, че всеки общински съветник преценява каква
част от времето си да отдели за изпълнение на обществените ангажименти и докато
няма ясни критерии за оценяване на възнагражденията, мисля, че не бива това да се
случва. Защото наистина няма ясни критерии. За един това възнаграждение от 60
лв. за един ден е много. За друг е малко в сравнение с основното месечно
възнаграждение, което получава на мястото, където той работи. Ако трябва да
ползва служебен неплатен отпуск и няма други доходи и това е заместващия
доход? Значи не е чак толкова високо възнаграждението. Трябва да има ясни
критерии, по които да се определи много или малко и тези ясни критерии трябва
ние да ги кажем какви са. Относно предложенията, направени от граждани казах за
133% увеличение. Предложението на Лидия Димитрова. Съгласна съм с нея, че
това касае „поносимостта от страна на гражданското общество и законната форма
на получаването му“, затова искам да има, предлагам да има комисия, която да
огледа цялостния правилник, включително и възнагражденията. Ние вече трети
или четвърти път променяме правилника и го променяме само в посока
възнаграждения. Всичко друго е идеално само възнагражденията. Не съм съгласна
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с г-н председателя. Не съм съгласна с г-н председателя, че точно сега в момента
трябва да напишем точно 70%. Законодателят е казал до 70% и ние трябва да го
променим. То досега беше до 30%, така че ние сме в границите, които
законодателят е определил и не е фатално, ако решението, което сега се предлага
не се приеме, а се създаде комисия, която да обсъди всички предложения и на
гражданите, и евентуално на всички, на общинските съветници, и това стане на
следващото заседание. Ние няма да нарушим по никакъв начин закана. Относно
отново предложението на Лидия Димитрова за представяне на документ за ползван
отпуск по време на заседанието. Да, вярно е, че чл.34, ал.3 от ЗМСМА казва, че
„общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за
трудов стаж.“ Знам, че много общински съветници ползват платен служебен
отпуск, когато имат повече дни и биха могли да ги ползват. По скоро тук моето
мнение е, че това ще затрудни работата на самия ОбС и администрацията, защото
един ще забрави, че трябва да донесе бележка, друг ще изчаква, ще изтече датата
на заплащане. По-скоро трябва да вменим с наше решение задължение на
общинска администрация, която да информира работодателите, че на тази дата в
ОбС Провадия се провеждат заседания на ОбС и на комисиите. Така, конкретното
ми предложение е да се създаде временна комисия за цялостен преглед на
„Правилника за организацията и дейността на ОбС“ и тази комисия да изработи и
критерии за заплащането на общинските съветници.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други становища, изказвания, мнения по
докладната? Заповядайте, д-р Гочев.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Във връзка с това увеличение за тези комисии, които непрекъснато работят в
общината, касаещи различни търгове и т.н. те са все повече и повече.
Действително, че някой път комисиите пропадат, защото имаме определени осем
съветника, които трябва да участват в тези комисии, но те не участват. Кой е този
общински съветник който ще си остави? По принцип тези комисии заседават в
работно време. Обикновено ги обявяват за 10 часа, преди обяд. Възнаграждението
е 12 лв. Като общински съветник ще си оставя възнаграждението от 40 лв. горе в
болницата и ще дойда да работя за 12 лв. и ще подписвам търгове, за които после
могат да ме влачат по съдилища, и напред и навсякъде. Отговорността е страхотна.
С милиони левове се разиграват. За това аз съм напълно съгласен, защото това с
пъти, фактически е горе-долу 30 лв., възнаграждение, което получава всеки един от
нас на работното си място и оттам ще отсъства, за да участва в тази комисия. По
принцип, аз не съм бил съветник само в мандата, когато беше кмет Георги Янев,
през всичкото останало време съм съветник. Винаги ОбС Провадия, общинските
съветници са получавали най-малкото възнаграждение в цялата област. В момента
с увеличението, което вие предлагате, като председател, ние пак ще получаваме
най-малкото възнаграждение в цялата област, а може би и едно от най-ниските
възнаграждения в страната. В края на краищата ние имаме достойнство. Не може
Ветрино, което разполага с една четвърт от нашия бюджет да получава три пъти
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повече от нас. И там живеят хора, и там от приходите на тези хора се плаща на
съветниците. Имаме отговорности, имаме ангажименти, имаме разправии и затова
нещо трябва да се получава някакво възнаграждение. Най-ниско е в областта.
Какво повече искат една група от двадесет, тридесет души в общината, които
претендират, че защитават, представляват цялата община? Знаем ги, те са контра
на всичко. И без заплати да останем пак ще са контра. Тогава ще кажат, че щом сме
без заплати - тогава сме корумпирани. Сигурно така ще разсъждават тогова. Аз съм
твърдо за това увеличение, защото 32% е при възможност до 70%. Нашето
възнаграждение ще е 32%, даже половината от това, което разрешава законодателя
няма да получаваме.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на д-р Гочев. Заповядайте г-н Пенчев.“
Изказване на Марин Пенчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет, зам.-кметове,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Аз съм съветник четвърти мандат. С риск да повторя Иво Гочев ще кажа, че
до сегашната практика съветниците в Провадия са получавали, получават и в
момента най-ниското заплащане. Някой задавал ли си е въпросът – Защо? Има ли
такъв или няма? Нима общинските съветници в Провадия са на по-ниско
интелектуално ниво или решават по-малко общественозначими въпроси, отколкото
в другите общини? Не е така нали? Аз ще ви отговоря, защо мисля, че е така, след
което ще отговоря и на първата част на едно предложение на г-н Радев, без да
искам да влизам в полемика с него и да му опонирам. Най-ниски заплати получават
общинските съветници в Провадия, за това защото „се ръководят от всичките си
действия от интересите на гражданите от Провадийската община и работят за
тяхното благоденствие“. Тук никой не бива да има никакви угризения. Сега, ще
цитирам един човек, който е много по-умен от всички нас, който някога е казал
„Демокрацията не е най-хубавото нещо, но по-добро няма измислено.“ Казва се
Чърчил. Всички тук пледират за критерии и т.н. и т.н. Законодателят е казал нещо,
от там нататък кой ще определи идеалните критерии, с които ще нарастват тази
заплата. Напротив, аз съм на обратния принцип. Трябва да има критерий за
санкция, защото ако трябва да има критерий – пет, шест, осем или десет, ако се
дават по два или по пет лева трябва да има едно звено в общината, което да е малко
по-голямо от ОбС да оценява личния принос на всеки и т.н. С други думи,
критерият е един – количествен. Всички пледират за критерий, а никой не
предложи как да стане на практика. Какви да бъдат тези качествени критерии? Кой,
питам аз? Кой ще оценява качеството? Кой ще оценява моите качества и моята
работа? Защото съм застанал аз пред вас в момента. С какви компетенции? С поголеми или с по-малки? Много може да се говори по тази тема, но за мен е обидно
да говоря за някакви си 15 или 20 лева увеличение на възнагражденията. Но ще
гласувам „за“ и ще ви кажа защо. Защото не мисля нито, че е неморално или
недостойно човек да претендира за възнаграждения за труда, който полага и за
умствения потенциал, който влага.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Има ли други изказвания, колеги? Аз ще стана, за
да говоря на другия микрофон.“
Изказване на Бисер Денев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Няма да коментирам нищо от казаното досега дотук. Единствено във връзка с
поставения въпрос за оценката на труда на общинските съветници и за вероятните
критерии. Така или иначе, ако днес, аз ще подложа след малко на гласуване, аз ще
подкрепя докладната за вашите възнаграждения, а на следващо заседание ще
подкрепя предложението на г-жа Агностева да бъде преразгледан правилника, като
цяло. Тъй като щом има предложение, няма лошо да бъде създадена такава
комисия, само, че не инцидентно във връзка, като почнем да гледаме някакви
възнаграждения и предлагаме това нещо. Няма лошо. Сега си предлагаме
докладната, вземаме решение по нея, ако има предложения за такава комисия за в
бъдеще, създаваме я и тя излиза с някакви предложения. В сегашната форма на
нормативната уредба единствено председателят на ОбС подава във формите за
заплащане на общинските съветници-участие, брой присъствия и други такива.
Започвам от края. Преповтарям в някаква степен изказванията на колегите, но
оценката, според мен, на общинския съветник е на изборите. Общинският съветник
може и има право да участва дори и мълчаливо в заседанията на комисиите и в
заседанието на ОбС. Гласувайки по съвест той изразява своето присъствие в ОбС,
накланяйки везната на една или на друга посока. В края на краищата всички не сме
като Фидел Кастро. Не можем да говорим по два, три часа. Има хора, които са
отскоро общински съветници, имат притеснения. Уверявам ви, че не е лесно да
застанете тук на микрофона пред сто и петдесет човека, да изказвате гладко
становища, да си кажете дори мисълта. Всички хора го знаят това нещо. Това, че те
ще гласуват и те ще получат оценката си, когато му дойде времето е достатъчно, за
да бъде оценен техния труд. Аз ви казвам предварително. Ще попаднем в същия, в
същата ситуация. Ще създадем комисия, сигурен съм, че ще го направим. Тя ще
заседава при отворени врати, както всички комисии на ОбС. Откакто аз съм член
на ОбС Провадия вече седма година, за хубаво или за лошо, в три случая е имало
представители на гражданите. Тогава, когато се гледаха проблемите с болницата.
Тогава, когато според едни отнемахме правото, а според други, гласувахме правото
на едни граждани за мир и спокойствие. И тогава, когато се гледаха парите за
спортните дружества. Това са единствените три случая. На работата на тази
комисия пак няма да дойде никой и никой няма да чуе съображенията. За това аз си
казвам съображенията сега и казвам, че аз, нищо, че съм председател, благодарение
на вашия вот, отказвам да ви оценявам, колеги. Отказвам да преценявам –„Това
мнение вашето беше страшно мъдро, а пък другия дрънка глупости.“ Това е
абсурдно. Не се е родил човекът, който трябва да оценява народните представител
или общинските съветници за качеството на изказването им. Съдникът са хората.
Те са ни избрали. Те ще ни махнат един ден. Оценките по критерии и по други, ако
трябваше да ги има, в администрацията законодателят ги е създал. Има си заплати,
работодател, бонусна система и всякакви други упражнения по Кодекса на труда и
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по Закона за държавния служител, които може да направи ръководния орган. Ние
не можем да се оценяваме тук. Ние нямаме право на самооценка. Оценката е,
повтарям за трети път, изборите. Благодаря ви за вниманието.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли други становища, колеги? Ако не, да подлагам на гласуване.
Заповядайте г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Ще бъда много кратка. Знам, че ще се приемат промените в правилника.
Предлагам, като второ решение към тази точка да изберем временна комисия за
цялостен преглед на правилника и в нея да влязат по един представител от всяка
група, председателя, зам.-председателя, тъй като по моята сметка стават шест,
предлагам и секретаря на общината, защото той е юрист по образование.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, благодаря. Само да уточним последно. Първото или, защото са
различни? Първото или второто предложение да предложа за гласуване или и
двете?“
Изказване на Дияна Агностева
„Това, което току-що направих. Така или иначе ще се гласува проекта за
решение. Това е ясно и той ще бъде приет. Към днешната докладна записка
възможно ли е? Юристите да кажат. Още едно решение. Да, ако го приемат, за да
не се губи време за следващото заседание.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Агноства, извинявам се. Уточняващ въпрос. Разбрахме се, бързо и
лесно. Други становища и изказвания, все пак, колеги? Няма такива.
Предлагам предложението, което беше направено от г-жа Агностева, като
втора точка т.е., като последна там, която е в. Колко точки има? Втора. Да, като
втора точка. Г-жа Агностева, слушайте, ако трябва корекции - да бъде създадена.
Създава временна комисия за оглеждане и преработка на „Правилника за
организацията и дейността на ОбС Провадия“, в която да влязат по един
представител на политическа група, председателя, зам.-председателите и секретаря
на община Провадия. Същата комисия със срок до следващото заседание на ОбС да
излезе със съответните предложения за промени в правилника на ОбС Провадия.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.“
Общинските съветници гласуваха предложението като втора точка от
проекта за решение на докладна записка с вх.№1309 да се запише – т.2 Създава
временна комисия за преразглеждане на „Правилник за организацията и дейността
на ОбС Провадия“ в състав по един представител на политическа група,
председателя на ОбС, зам.-председателите на ОбС и секретаря на община
Провадия. Комисията в срок до следващото заседание на ОбС да излезе с
предложения за промени в правилника на ОбС Провадия и от общо 20 с 15 гласа
„за, 0-„против“ и 5-„възд.се“ предложението за допълнение беше прието.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложението се прие. Тъй като обсъдихме детайлно докладната, вече
предлагам да преминем към гласуване. Извинявам се г-н Боев, не ви видях.“
Изказване на Боян Боев
„Аз подкрепих това предложение за създаване на временна комисия, но
според мен, по-правилно и по-работещо е тази временна комисия да няма
едномесечен срок за произнасяне, защото би трябвало да има време, през което тя
да получи предложения от общинските съветници и от гражданите за промяна в
правилника. Ако ние поставим едно време, няма да бъде достатъчно, добри
решения да излязат от тази временната комисия, затова предлагам.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„За по-следващото заседание. Приемливо ли е?“
Изказване на Боян Боев
„Да. Например в едномесечен срок да получим предложенията и след това
тази комисия, която ще бъде избрана да ги обсъди. Иначе ще стоят на масата и ще
се гледат.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Боев. Подлагам на гласуване неговото предложението.
Предното прието от нас предложение за срока да бъде коригирано от „резултатите
от комисията да бъдат докладвани на следващото заседание на ОбС Провадия“ на
„да бъдат докладвани на по-следващото заседание на ОбС Провадия“. Който е „за“
моля да гласува.“
Общинските съветници гласуваха предложението срокът, в който комисията
трябва да даде предложения за промени в „Правилника за организацията и
дейността на ОбС Провадия“ да бъде до по-следващото заседание на ОбС
Провадия и от общо 20 с 18 гласа „за, 0-„против“ и 2-„възд.се“ предложението
беше прието.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ще импровизирам т.2, не знам дали ще мога да го възпроизведа абсолютно
същото, което го казах преди малко, но като смисъл и съдържание ще бъде същото.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение, колеги.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-16
„против“-2
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение по докладна
записка с вх.№1309 с приетата нова точка две поименно и от общо 20 с 16 гласа
„за”, 2 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 581
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.3, чл.34, ал.1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменение в „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“, както следва:
§1. В чл.20, ал.2, изр.2 изразът „30 на сто от средната брутна работна заплата
в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие“ се
заменя с „70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска
администрация за съответния месец“ и текстът придобива следния вид:
- чл.20, ал.2, изр.2: „Общият размер на възнаграждението на общинския
съветник за един месец не може да надвишава 70 на сто от средната брутна работна
заплата на общинска администрация за съответния месец.“
§.2. В чл.20, ал.3, т.1 изразът „12 на сто от средната брутна заплата в
общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие“ се
заменя с „15 на сто от средната брутна работна заплата на общинска
администрация за съответния месец.“ и текстът придобива следния вид:
- чл.20, ал.3, т.1: ,,на общинския съвет - 15 на сто от средната брутна работна
заплата на общинска администрация за съответния месец.“
§.3. В чл.20, ал.3, т.2 изразът „8 на сто от средната брутна заплата в общинска
администрация за последния месец от предходното тримесечие“ се заменя с „9 на
сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния
месец.“ и текстът придобива следния вид:
- чл.20, ал.3, т.2: „на постоянна или временна комисия към общинския съвет 9 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за
съответния месец.“
§.4. В чл.20, ал.3, т.3 изразът „2 на сто от средната брутна заплата в общинска
администрация за последния месец от предходното тримесечие“ се заменя с „6 на
сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния
месец.“ и текстът придобива следния вид:
- чл.20, ал.3, т.3: - „на комисия, в която е избран с решение на общинския
съвет, извън посочените в чл.41, ал.1 - 6 на сто от средната брутна работна заплата
на общинска администрация за съответния месец.“
§.5. В чл.16 текстът на т.7 се отменя:
Чл.16, т.7 „Разходите на заместник-председателят на общинския съвет във
връзка с изпълнение на задълженията му по чл.36, ал.1, т.2 от ЗМСМА са за сметка
на бюджета на община Провадия и се изплащат месечно в размер до 50лева.
Разходите се отчитат с разходооправдателни документи до пето число на
следващия месец и се изплащат до петнадесето число на същия месец.“
§6. В чл.20 текстът на ал.5 се отменя:
Чл.20, ал.5 „Разходите на общинския съветник във връзка с изпълнение на
задълженията му по чл.36, ал.1, т.2 от ЗМСМА са за сметка на бюджета на община
Провадия и се изплащат месечно в размер до 50 лева. Разходите се отчитат с
разходооправдателни документи до пето число на следващия месец и се изплащат
до петнадесето число на същия месец.“
2.Създава временна комисия за преразглеждане на „Правилника за
организацията и дейността на ОбС Провадия“ в състав по един представител на
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политическа група, председателя на ОбС, зам.-председателите на ОбС и секретаря
на община Провадия. Комисията в срок до по-следващото заседание на ОбС да
излезе с предложения за промени в правилника на ОбС Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Четиринадесета точка - Докладни записки
………………………..
а/№1256-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за общинска сграда за създаване на „Музей на солта“ в град
Провадия
Кворум:19 /Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев не присъства в
залата./11.10 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят има ли допълнения? Докладната записка беше обсъждана,
имаше и публично обсъждане, колеги. Всички имаха възможност да си изкажат
становището по въпроса. Преди да преминем към днешните обсъждания, ако има
такива, давам думата на председателите на комисии да прочетат становищата на
постоянните комисии. Г-н Кръстев, заповядайте, като председател на ПК
”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ да прочетете
предложението на вашата комисия.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ прие предложението да се запише в
проекта за решение нова точка 2 с текст: Задължава кмета на община Провадия в
срок от шест месеца да предложи подходяща сграда за реализиране дейността на
ОДК. Комисията с 6 гласа „за“ приема докладната записка.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“. Практически същото.“
Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„Да, практически същото. Комисията с 7 гласа „за“ прие докладната записка
с предложението да се запише в проекта за решение нова точка 2 с текст. Чухте го
вече: Кметът на община Провадия в срок от шест месеца да предложи подходяща
сграда за реализиране дейността на ОДК.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Други становища, изказвания и предложения по
докладната, колеги? Няма такива. Предлагам на гласуване предложението,
направено от двете комисии и оповестено от техните председатели. Предлагам на
гласуване нова точка две с текст: Задължава кмета на община Провадия в срок от
шест месеца да предложи подходяща сграда за реализиране дейността на ОДК
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Провадия. Който е съгласен с така направеното предложение за допълнение в
решението, моля да гласува.“
Общинските съветници гласуваха предложението за допълнение на нова
точка две в проекта за решение на докладна записка с вх.№1256 с текст: Задължава
кмета на община Провадия в срок от шест месеца да предложи подходяща сграда
за реализиране дейността на ОДК Провадия и от общо 19 с 19 гласа „за, 0-„против“
и 0-„възд.се“ предложението беше прието.
Кворум:20 /Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев присъства в
залата./11.15 ч.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
допълнение на нова точка две поименно и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и
0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 582
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие да се създаде „Музей на солта“ в следния недвижим имот,
находящ се в град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Георги
Димитров”, частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост
№245/12.03.1999 г., вписан в Агенция по вписванията Служба вписвания при
Провадийски районен съд № 529 /18.02.2002 г., регистър№ 33, том ІІ, дело № 238 /
2002 г., двуетажна сграда, със застроена площ 177 кв.м, изграден в дворно място с
площ 2575 кв.м, съставляващ урегулиран поземлен имот № І – 870, в квартал 59 по
плана на града, при граници за дворното място: улица „Св. Св. Кирил и Методий”,
площад, улица „Иван Вазов”, площад.
2.Задължава кмета на община Провадия в срок от шест месеца да предложи
подходяща сграда за реализиране дейността на ОДК Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
б/№1287-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя няма. Ваши становища,
изказвания и питания, колеги? Няма. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 583
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Зорница Николова Костадинова от гр.Провадия, ул.“Желез
Йорданов“ № 15 се отпуска парична помощ в размер на 340.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Добра Петкова Тодорова от с.Бозвелийско, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 340.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Сашка Сашева Сашева от с.Градинарово, общ.Провадия, се отпуска
парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Миглена Георгиева Танушева от гр.Провадия, ул.“Св.Св. Кирил и
Методий“ № 5 бл.1 вх.В ет.5 ап.14 се отпуска парична помощ в размер на 340.00
лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.5.На лицето Димитричка Тодорова Димитрова от с.Блъсково, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети с решение № 19-357 / 28.03.2013 г. на следните лица:
2.1.На лицето Радослава Ангелова Николова от гр.Провадия, ул.“Христо Илиев
Коев“ №11А не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите
за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия. Не е налице здравословен инцидент.
2.2.На лицето Айше Хюсеин Саид от гр.Провадия, ул.“Камчия“ №25 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
в/№1288-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отпечатване на общинско информационно издание „Провадия плюс“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя няма. Ваши становища,
изказвания и питания, колеги по докладна с вх.№1288? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 584
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за отпечатване на общинско информационно издание
„Провадия плюс“ през 2014 г. с тираж 1000 броя месечно.
2.Разходът в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/ годишно за отпечатване
да бъде осигурен от общинския бюджет.
3.Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
г/№1290-Докладна записка от Валерий Радев-секретар на община Провадия,
относно одобряване на разходи за командировки
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Не вярвам да има допълнения и разяснения към докладната. Ваши
становища, изказвания и питания, колеги по докладна с вх.№1290? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 585
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев – кмет на община Провадия за времето от 01.10.2013 год. до 30.12.2013 год.
в размер на 160.00 лева.
д/№1310-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и
на кметовете на кметства
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Обяснения от страна на вносителя. Заповядайте, г-н кмет. Моля, мотиви,
съгласен съм.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Първоначално разпоредих на секретаря на общината да подготви тази
докладна записка и графата кмет на община Провадия да остане празна.
Впоследствие стана ясно, че съгласно ЗМСМА само аз мога да внеса такова
предложение. Така е записано в чл.21. Това вече включва и самооценка на
изминалите две години. Ако направим асоциация между общината и едно
акционерно дружество, жителите на общината да са акционерите, общинският
съвет да е борда на директорите, аз да съм изпълнителния директор, това, което
всички граждани и вие, като общински съветници, можете да оцените са четири
неща: справяне с наследените проблеми, работа по Европейските програми и
проекти, увеличаване на приходите, намаляване на разходите. Има и един невидим
критерий, който много малко хора могат да оценят, това е отговорността. По
отношение на наследените проблеми ще цитирам само тези, по които съм работил
миналата година и по отдалечеността им във времето. Първият проблем, който
съществува от ноември месец 2007 год. е исковете на две фирми – „Апорум“ и
„Апотур“, които са свързани по между си и имат цесия между тях. Исковете бяха
два – за 140 000 лв. във Варненския окръжен съд и за 29 000 лв. плюс лихвите в
Провадийския районен съд. Във Варненския окръжен съд делото е спечелено
включително и на трета инстанция - Върховния касационен съд в полза на община
Провадия за 140 000 лв. Това не беше казано в публичното пространство. Аз го
казвам. В Провадийският районен съд на първа инстанция делото е загубено.
Обжалвали сме на втора инстанция, надяваме се, да спечелим и съм почти сигурен,
че ще спечелим. Вторият проблем, който продължи да съществува от наследените е
исковете на фирма „Адиан – АМГ“ по отношение на неправомерно прекратения
договор за сметосъбиране и сметоизвозване. Те бяха за 85 000 лв. през миналата
година. Постигнали сме споразумение за окончателното подписване на протокол, с
който общината да плати 1 800 лв. или малко на 1 800 лв. и страните да нямат
взаимни претенции по между си. Третият проблем, касаещ обществената поръчка
за избор на изпълнител за изграждане на пречиствателната станция. Всички вие го
знаете, напоследък много сме го коментирали – това е опасността на общината да
бъде наложена окончателна финансова корекция в размер на 25% от реално
изплатените средства. Проверката беше направена миналата година май месец.
Искам да ви кажа, че шест месеца съм се борил, както за нищо до сега през живота
си, за тази корекция. И на най-високо ниво, включително и на ръководителя на
одитния орган, аз имах обаждане преди Коледа, че ние ще сме единствената
община, на която корекцията от 25% ще падне на 0% и ще ни предстои проверка
отново, заради намаляването на корекцията. Междувременно, обаче след писмо от
Брюксел, поне така ми беше казано на мен, за проверка на още четиридесет
процедури, които имат предварителна обява в официалния вестник на Европейския
съюз с цел ползване на по-къс срок за подаване на оферти, ние сме попаднали в
34

тази извадка, защото имаме предварителна обява в официалния вестник на
Европейския съюз. Като проверяват процедурата още на етап заглавие виждат
несъответствие, като първата обява – предварителната е за изграждане на
Пречиствателна станция. Последствие, обаче търгът е игран за пречиствателна
станция, водопроводи, канализации и подпорни стени. Моят предшественик е
питал Управляващия орган дали може да извърши такова разширение на
заглавието и управляващия орган му е отговорил, че може, ако не се нарушават
кодовете. Сега, обаче тълкуването на одитния орган – Агенция одит на средствата
от Европейския съюз е, че трябвало да бъде тълкувано обратно. Заглавието трябва
да съдържа пълния обхват, а кодовете не са толкова важни. Така, че там
продължаваме да работим. Вторият критерии, по който аз мога да бъда оценен е
работата по Европейските програми. Проектът по „Околна среда“ е реализиран по
изпълнението му. Подготвен със съответните ревизии, сключен договор и
споразумение за безвъзмездна финансова помощ. Същото е и по Оперативна
програма „Регионално развитие“. Там проектът не беше подготвен от мен. Беше
подготвен от предходния екип, но реализиран, надявам се успешно. Третият, по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. Там за две години имаме
привлечени над три милиона лева, като заплати на заети лица. Това всичко е влязло
или голямата си част от 80% в търговската мрежа на Провадия. Четвъртият
критерий, увеличение на приходите. Само за миналата година има изплатено старо
задължение от голяма фирма на около 300 000 лв. Наемът за полските пътища.
Предходният мандат не са събирани такива. През 2012 год. е бил 38 000 лв., през
2013 год. е 46 000 лв. Наемът на пасищата за агроекологични мероприятия при
свободен достъп на населението около 20 000 лв. Лихви от депозити - това са
могли да го правят преди мен. И администрацията е могла да посъветва и екипите
на съответните кметове. Около 50 000 лв. от лихви. Освен това, част от
задълженията, след мое решение и разговор със съдия изпълнител от Провадийския
районен съд се събират от него. И това до момента не е правено в Провадия. По
отношение на намаляване на разходите. Ако си спомняте още 2012 год. началото,
аз с гордост заявих пред вас, че съм си изкарал заплатата за целия мандат,
изработил, само с едно писмо. Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на
кофи са намалели с 6%. Около 95 000-100 000 вдигания има на година. На
„бобрите“ с 3,5%. Около 60 000 вдигания на година. Това можеше да стане и
предния мандат, защото аз от тази трибуна съм съветвал предния екип. След 2008
год. беше възможно част от услугите да се възлагат чрез търг. Само от провеждане
на тръжна процедура за мобилните апарати, за мобилните телефонни услуги, не
апарати, общината може да говори три пъти повече за два пъти по-малко пари.
Говорим три пъти повече и вместо две хиляди плащаме хиляда. За стационарните
телефони миналата година беше проведен търг, имаше дъмпингова цена от една
стотинка на абонат от една стотинка към всички оператори. Но ясно е, че не може
да се издържи на такъв договор и операторът се отказа. Сега проведохме нов търг и
от 2 100 лв.-2 200 лв. падаме на 650 лв.-700 лв., три пъти. Или, ако заключа, тегля
една черта, приходите персонално от мен са завишени с 400 000 лв. – 450 000 лв., а
разходите средно с около 5 000 лв. на месец са намалени. Още веднъж ще ви кажа,
за пръв път от тази трибуна, две години след като съм избран за кмет, аз смятам, че
съм си изработил заплатата.
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По отношение на кметовете по населени места, приемем предложението,
което беше направено на комисия да се вземе база старата основна заплата, да се
завиши и да се прибави класа. Съответното предложение придобива следния вид:
Валентин Стоянов Железов - 840 лв., Живко Николов Панев - 860 лв., Симеон
Андреев Андреев - 740 лв., Теменужка Тодорова Ненчева - 710 лв., Димо Калушев
Тодоров - 790 лв., Стоян Проданов Георгиев - 820 лв., Михаил Георгиев Терзиев 680 лв., Александра Нанева Симеонова - 745 лв. Само двама от избраните кметове
– кмета на с.Манастир и кмета на с.Храброво почти реално не получават
увеличение. Това е моето предложение. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Всъщност по същество прие предложението, което
зам.-председателя направи, извинявай Сечкин Мехмед, може и ти да беше, един от
двамата, на комисиите за подхода при определяне на възнаграждението на
кметовете. В тази връзка. Заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Искам да направя от трибуната още едно уточнение, тъй като в публичното
пространство беше извадена подвеждаща информация. Кметовете, кметските
наместници, моите съветници са в групата служители, които оттук нататък няма да
получават т.н. клас или прослужено време. И това трябва да е ясно на хората,
защото някои хора приемат за факт, това което им се казва без да четат наредбите и
постановленията, а другите, които ги четат трябва да ги разбират. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за допълнението. Колеги, ваши обсъждания,
предложения, мнения по отношение на докладната. Нямаме ли предложения,
колеги? Заповядайте, колега.“
Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Понеже предложението е продиктувано от дебатите, които имаше в
комисиите и най-вече в последната комисия. Предложението за мен е ново. Тук
остава само единствено въпросът - Евентуално в с.Снежина, след като минат
изборите, на каква база би стъпил кметът, който ще бъде избран? Защото за мен
основната причина оттук насетне е заплатите да стъпват на база население, което
има по селата, по населените места. Ако може и това да го изкоментираме, за да
може да бъде ясно оттук нататък по какъв начин, как биха се движили заплатите
нагоре.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Аз съм съгласен с предложението, което направи общинския съветник. След
избора на 16 март, ако има балотаж след една седмица, ние ще приемем
индивидуалното възнаграждение. Тук възниква въпросът - Дали само и единствен
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критерий да е населението? Но при всички случаи ще спазим базата, принципът,
който използвахме и до момента. Основната заплата с някакво увеличение и ще
видим човекът дали ще има клас. Как да кажа. Дали би попаднал в сегашната
група, ако беше избран? Е бил кмет по-рано. Ще има индивидуален избор на
възнаграждението му. Ще има избор и индивидуално предложение за неговото
възнаграждение пак от мен, така че съгласен съм, разликите ще ги минимизираме.
Оттук нататък прослужени години няма да има. Факт е, че дали си нов работник,
нов служител, нов кмет или на друга изборна длъжност, първите една, две години
се учиш. След третата година придобиваш едни умения, ако имаш потенциала
разбира се и даваш или не даваш всичко от себе си, или всичко, което очакват от
теб. Трябва да разглеждаме критериите, но законодателят ни е дал от – до. Ние тук
сме хората. Аз предлагам, вие решавате, но този процес е взаимен. Аз трябва да
предложа, за да се случи.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Практически той се съгласи с предложението на
колегата. Други изказвания, колеги и становища по докладната? Вече наистина
няма такива. Преминавам към предложението за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с промените от
вносителя поименно и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха
решението.
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 586
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя размера на трудовите възнаграждения (основна месечна заплата)
на кмета на община Провадия и кметовете на кметства в община Провадия,
считано от 01 февруари 2014 година, както следва:
КМЕТСТВО

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОМЗ

от - до
Провадия
Блъсково
Бозвелийско
Градинарово
Житница
Комарево
Манастир
Славейково
Храброво

Филчо Кръстев Филев
Валентин Стоянов Железов
Живко Николов Панев
Симеон Андреев Андреев
Теменужка Тодорова Ненчева
Димо Калушев Тодоров
Стоян Проданов Георгиев
Михаил Георгиев Терзиев
Александра Нанева Симеонова

730-2 400 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
370-1 300 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
370-1 300 лв.

ТРУДОВО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (ОМЗ)

2 400 лева
840 лева
860 лева
740 лева
710 лева
790 лева
820 лева
680 лева
745 лева
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2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, извинявам се. Допуснах грешка. Гласуването трябваше да е явно с
гласуване на повече от една втора от присъстващите общински съветници. Ще ми
дадат друга бланка за следващото. Юристите така го тълкуват, въпреки че става
въпрос за заплати, предположих, че ще запитате, не си погледнах тук, тъй като
четох от другото. Приемаме, че гласуването ви дали е поименно или с ръка.
Добре, има предложение на общински съветник от залата за прегласуване.
Прегласуваме предложението за решение. Който е съгласен с направеното преди
малко предложение за решение, моля да гласува.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с промените от
вносителя и от общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 586
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя размера на трудовите възнаграждения (основна месечна заплата)
на кмета на община Провадия и кметовете на кметства в община Провадия,
считано от 01 февруари 2014 година, както следва:
КМЕТСТВО

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОМЗ

от - до
Провадия
Блъсково
Бозвелийско
Градинарово
Житница
Комарево
Манастир
Славейково
Храброво

Филчо Кръстев Филев
Валентин Стоянов Железов
Живко Николов Панев
Симеон Андреев Андреев
Теменужка Тодорова Ненчева
Димо Калушев Тодоров
Стоян Проданов Георгиев
Михаил Георгиев Терзиев
Александра Нанева Симеонова

730-2 400 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
370-1 300 лв.
390-1 400 лв.
390-1 400 лв.
370-1 300 лв.

ТРУДОВО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (ОМЗ)

2 400 лева
840 лева
860 лева
740 лева
710 лева
790 лева
820 лева
680 лева
745 лева

2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Резултатът от гласуването е, както беше преди малко, от общо 20 с 18 гласа
„за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се”. Благодаря, за което. Колеги, слушам юристите на
сто процента. Други, не, обаче тях, да. Може да гласуваме още няколко пъти, но да
не си губим все пак времето, преминаваме към следващата докладна записка.“
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е/№1320-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на
повърхностен обект воден обект – язовир „Блъсково ІІ“, землище с.Блъсково,
общ.Провадия, обл.Варна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения от вносителя? Бяха направени. Да им дадем възможност
на хората да си развиват бизнеса. Има ли предложения, изказвания, становища,
колеги, по докладна записка №1320? Гледана е във всички комисии. Нищо, че е
допълнителна. Очевидно няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 – 587
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, буква „б“ от Закона за
водите, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие за откриване на процедура за издаване на разрешително за
ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост, а
именно: язовир „Блъсково ІІ“ с площ от 44,986 дка, имот № 000005 в землището на
с.Блъсково, съгласно АОС №501/23.10.2000 г. на „Дивес плюс“ ООД гр.Варна,
ЕИК 813043949, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Братя
Миладинови“№47, ет.6 с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях
дейности“.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
Петнадесета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
……………………
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Отговори на питания няма. Нови питания, ако има колеги от ваша страна,
заповядайте. Няма такива.“
Шестнадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
……………………… граждани
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли, колеги, изказвания, предложения и становища на някой, който да ги
направи в качеството си на гражданин? Колеги, малко търпение, минута, две
остават. Няма такива. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Моля, не са ми го дали и затова не ви го връчвам. Съжалявам, проблемът не е у
мен. Колеги, благодаря ви за участието.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.54 часа.

Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1307
решение №29-569
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1303
решение №29-578
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1309
решение №29-581
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1256
решение №29-582
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

44

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1287
решение №29-583
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1288
решение №29-584
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1290
решение №29-585
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1320
решение №29-587
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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