Вх.№852/10.01.2017 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПРОВАДИЯ

ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

от Христо Драгомиров Гичев – председател на Общински съвет Провадия
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Провадия и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2016 г.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА председателят на Общинския съвет представя два пъти
годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. С тази докладна записка
предлагам на Вашето внимание отчет за периода от месец юли до месец декември 2016 г. В него са
отразени броя на проведените заседания на ОбС и на неговите комисии, броя на решенията и поважните от тях, приети от ОбС Провадия.

О Т Ч Е Т
за дейността на ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2016 г.
І.Проведени заседания на ОбС Провадия за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г.
За периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г. ОбС Провадия е провел шест заседания. Общият
брой докладни записки, разгледани от ОбС Провадия по време на заседанията е сто и седем. Взетите
решения през второто шестмесечие на 2016 г. са сто и тринадесет на брой.
В таблицата е посочена статистика за всяко заседание.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

дати на провеждане на
заседанията на
ОбС Провадия
28.07.2016 г.
21.09.2016 г.
14.10.2016 г.
27.10.2016 г.
24.11.2016 г.
22.12.2016 г.
Общо:

кворум

18
19/14
20
19
20
21

брой докладни
записки,
включени в
дневния ред на
заседанията
24
26
2
26
13
16
107

брой взети
решения

24
28
4
27
13
17
113

ІІ.Проведени заседания на ПК на ОбС Провадия за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г.
Шестте постоянни комисии към ОбС Провадия през второто шестмесечие на 2016 г. са
провели общо тридесет и пет заседания.
В таблиците е посочена статистика за заседанията на ПК, броя на разгледаните докладни
записки и направените предложения.
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1. ПК ”Финанси, бюджет, мести данъци и такси”
№

дата

кворум

брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК

не
не
приема разгледани
1. 21.07.2016 г.
6
16
16
2. 15.09.2016 г.
7
20
18
2
3. 21.10.2016 г.
6
20
20
4. 23.11.2016 г.
7
10
10
5. 16.12.2016 г.
6
17
16
1
Предложения, направени по време на заседанията на ПК няма.
2.ПК ”Икономическо развитие на общината и общинска собственост”
№

дата

кворум

брой
разгледани
докладни
записки

направени
предложения

приема

становища на ПК

-

направени
предложения

не
не
приема разгледани
1. 22.07.2016 г.
6
22
22
2. 16.09.2016 г.
7
21
19
2
3. 20.10.2016 г.
4/5
17
17
4. 24.11.2016 г.
7
10
10
5. 14.12.2016 г.
6
12
11
1
Предложения, направени по време на заседанията на ПК няма.
3.ПК ”Национално и европейско финансиране - оперативни програми, структурни
фондове и проекти”
№
дата
кворум
брой
становища на ПК
направени
разгледани
предложения
докладни
приема не
не
записки
приема разгледани
1. 21.07.2016 г.
5
16
16
2. 15.09.2016 г.
6
16
14
2
1
3. 21.10.2016 г.
6
16
16
4. 23.11.2016 г.
7
8
8
5. 16.12.2016 г.
5
14
14
Предложения, направени по време на заседанията на ПК :
-към докладна записка с вх.№643, относно отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция” –
Провадия за първото шестмесечие на 2016 г. комисията прие предложение да се изрази становище от
РУ „Полиция” - Провадия с цел подпомагане на тяхната дейност във връзка със силната музика в
града при провеждане на сватбени тържества на открито. Предложението беше гласувано и прието на
заседанието на ОбС Провадия.
4.ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии”
№

1.
2.

дата

21.07.2016 г.
15.09.2016 г.

кворум

7
6

приема

брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК
приема

17
19

17
17

не
приема
2

не
разгледани
-

направени
предложения

2

3.
4.
5.

21.10.2016 г.
4
16
16
23.11.2016 г.
6
8
8
16.12.2016 г.
4
16
15
1
Предложения, направени по време на заседанията на ПК няма.

-

5.ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и
спорт, туризъм, социални програми и дейности”
№

дата

кворум

брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК

направени
предложения

приема

не
не
приема разгледани
1. 22.07.2016 г.
7
20
20
2. 16.09.2016 г.
6
17
15
2
1
3. 20.10.2016 г.
5
13
13
4. 24.11.2016 г.
6
9
9
5. 14.12.2016 г.
5
11
11
Предложения, направени по време на заседанията на ПК :
-към докладна записка с вх.№570, относно приемане на правила за ползване на училищните
автобуси, предоставени от МОН на община Провадия за превоз на ученици, комисията прие
предложението да отпадне, като приложение към правилата, образец №1- заявление. Предложението
беше гласувано и прието от ОбС Провадия.
Във връзка с изпълнение на т.2 от решение №7-119/24.04.2016 г. на ОбС Провадия, относно
изготвяне на проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации и туристическите дружества в община Провадия, постоянната комисия
проведе заседания на следните дати: 08.07.2016 г., 28.07.2016 г., 21.09.2016 г., 10.10.2016 г. и
27.10.2016 г. Насроченото заседание на комисията за 01.09.2016 г. беше отложено поради липса на
кворум. Изработен бе проект на нова Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в община Провадия.
На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /изм.- ДВ,бр.34 от 2016 г., в сила
от 04.11.2016 г./ бе публикуван доклад от Стоян Добрев Гигов - председател на постоянна комисия
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“, като бе предоставена възможност на заинтересованите лица в срок
до 01.12.2016 г. да изразят становища и направят предложения по проекта на наредбата, публикувана
на интернет страницата на общината на 31.10.2016 г. В деловодството постъпи предложение с
вх.№РД9100-1846 от 14.11.2016 г. от Марин Златев - председател на СКЛА „Фидипид”.
Докладът с вх.№758/31.10.2016 г., включен в дневния ред на заседанието на ОбС Провадия на
22.12.2016 г., беше оттеглен от председателя на постоянната комисия.
6.ПК ”Общ. ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предл. на граждани”
№

1.
2.
3.
4.
5.

дата

кворум брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК

не
не
приема разгледани
22.07.2016 г.
6
15
14
1
16.09.2016 г. 6/7
17
15
2
20.10.2016 г.
6
17
17
24.11.2016 г.
7
10
10
14.12.2016 г.
6
13
12
1
Предложения, направени по време на заседанията на ПК няма.

направени
предложения

приема

-

3

ІІІ.Наредби – нови, изменени и допълнени за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г.
1.Изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията
на общ. Провадия. / решение №10-173/28.07.2016 г.
2.Изменение на Наредба №5 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на общ.
Провадия. / решение №13-228/27.10.2016 г.
3.Приемане на изменение на Наредба №9 за условията и реда за съставянето на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на общ. Провадия. / решение №15-269/22.12.2016 г.
4.Приемане на Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове
за подкрепа на личностно развитие на територия на общ. Провадия. / решение №15-270/22.12.2016 г.
5.Приемане на Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на общ. Провадия.
/решение №15-271/22.12.2016 г.
ІV.Приети програми, правилници, планове, правила и др. за периода 01.07.2016 г. 31.12.2016 г.
1.Правила за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от МОН на община
Провадия за превоз на деца и ученици. / решение №10-174/28.07.2016 г.
2.Бизнес-план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД за
периода 2017-2021 г. / решение №10-183/28.07.2016 г.
3.Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на
община Провадия за 2016-2020 г. / решение №13-229/27.10.2016 г.
4.Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие –
Общински детски комплекс Провадия. / решение №15-272/22.12.2016 г.
V.Отсъствия на общинските съветници от заседания на ОбС Провадия и от заседания на
ПК през второто шестмесечие на 2016 г.
а/ Отсъствия от заседания на Общински съвет Провадия:
№
1.
2.

Име, презиме, фамилия
Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Кръстю Василев Кръстев
Милена Иванова Драгнева
Капка Ангелова Радева
Мустафа Али Ибрям

14.
15.

Наталина Младенова Златева
Лидия Николаева Димитрова

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Стоян Добрев Гигов
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Христо Драгомиров Гичев

Отсъствие / дата
21.09.2016 г.*
28.07.2016 г. /уведомление с вх.№591/15.07.2016 г.
21.09.2016 г. /уведомление с вх.№686/16.09.2016 г.
28.07.2016 г., 21.09.2016 г.*
27.10.2016 г. /присъства на заседанието от 11.10 ч. до 11.45 ч./
21.09.2016 г.*
21.09.2016 г.
21.09.2016 г.*

28.07.2016 г. /уведомление с вх.№610/25.07.2016 г./, 21.09.2016 г.*,
27.10.2016 г. /уведомление с вх.№ 751/25.10.2016 г./
14.10.2016 г. /уведомление с вх.№730/13.10.2016 г./
29.11.2016 г. /уведомление с вх.№797/23.11.2016 г./

*На заседанието на ОбС Провадия, проведено на 21.09.2016 г. общинските съветници не
присъстват на повече от 1/2 от времето на заседанието.
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б/ Отсъствия от заседания на ПК – приложение №1, към отчета.
За периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г. в деловодството на Общински съвет Провадия
постъпиха 721 бр. документи в т.ч. докладни записки от кмета на общината и от зам.-кметовете,
заявления, предложения, писма, заявления от граждани за еднократна помощ и др.
Областният управител на Област с административен център Варна със Заповед № РД – 16-7706206/05.10.2016 г. върна за ново обсъждане решение №11-196 от проведено на 21.09.2016 г. заседание
на ОбС Провадия. На проведеното първо извънредно заседание на 14.10.2016 г. ОбС Провадия прие
повторно върнатият за ново обсъждане акт.
След запознаване с отчета и обсъждане на дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии
предлагам следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема отчета за
дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2016 г.

ВНОСИТЕЛ:

/п/
Христо Гичев
председател на ОбС Провадия
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Приложение №1

към т. б/ Отсъствия от заседания на ПК:

Постоянни комисии на Общински съвет Провадия:
№

Име, презиме, фамилия
1

2

1.

Антон Илков Янев

2.

Блага Калчева Петрова

3.

Георги Атанасов Габровски

22.07.2016 г.

4.

Дамян Ташев Неделчев

14.12.2016 г.
/уведомление
№823/14.12.16
г./

5.

Диан Парушев Николов

6.
7.
8.
9.

Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев

10.
11.

Кръстю Василев Кръстев
Милена Иванова Драгнева

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Капка Ангелова Радева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Лидия Николаева Димитрова
Стоян Добрев Гигов
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев

3

4

5

6

08.07.2016 г.
01.09.2016 г.
10.10.2016 г.
21.07.2016 г.
/уведомление
№591/15.07.16
г./

21.07.2016 г.
/уведомление
№591/15.07.16
г./

22.07.2016 г.
/уведомление
№591/15.07.16 г./
14.12.2016 г.
/уведомление
№822/14.12.16 г./

21.07.2016 г.
15.09.2016 г.
16.12.2016 г.
01.09.2016 г.
10.10.2016 г.
14.12.2016 г.
/уведомление
№823/14.12.16 г./
21.10.2016 г.
23.11.2016 г.
16.12.2016 г.

16.12.2016 г.

21.10.2016 г.
16.12.2016 г.

20.10.2016 г.
/уведомление
№735/18.10.16
г./

21.10.2016 г.
/уведомление
№735/18.10.16
г./

01.09.2016 г.
01.09.2016 г.
21.09.2016 г.
10.10.2016 г.
21.10.2016 г.
/уведомление
№735/18.10.16
г./

20.10.2016 г.
20.10.2016 г.

21.10.2016 г.
16.12.2016 г.

20.10.2016 г.
21.09.2016 г.
24.11.2016 г.
14.12.2016 г.

ПК на ОбС ПРОВАДИЯ:
1.ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
2.ПК „Икономическо развитие на общината и общ.собственост”
3.ПК „Устройство на територията, екология, бедствия и аварии”
4.ПК „Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти”
5.ПК „Образование, здравеопазване, култура, млад.дейности и спорт, соц.програми и дейности”- заседанията на датите: 08.07.2016 г.,
28.07.2016 г., 01.09.2016 г., 21.09.2016 г., 10.10.2016 г., 27.10.2016 г. са в изпълнение на т.2 от решение №7-119/24.04.2016 год. на ОбС Провадия,
относно изготвяне на проект за нова Наредба за условията, реда и критериите за фин. подпомагане на спортните организации и туристическите
дружества в община Провадия.
6.ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”
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