Вх.№1245/03.07.2017г.
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
първото шестмесечие на 2017 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 януари до месец юни 2017г. 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 първото шестмесечие на 2017г.
І.Проведени заседания на ОбС Провадия за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.
За периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г. ОбС Провадия е провел осем заседания, като в това
число има две извънредни заседания. Общият брой докладни записки и предложения, разгледани от
ОбС Провадия по време на заседанията е 121. Взетите решения през първото шестмесечие на 2017г.
са 128 на брой.
В таблицата е посочена статистика за всяко заседание.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

дати на провеждане на
заседанията на
ОбС Провадия
25.01.2017 г.
22.02.2017 г.
21.03.2017 г.
20.04.2017 г.
26.04.2017 г.
05.05.2017 г.
29.05.2017 г.
29.06.2017 г.
Общо:

кворум

21
20
20
20
20
18
20
21

брой докладни
записки/предложения,
включени в дневния
ред на заседанията
22
22
17
1
24
1
21
13
121

брой взети
решения

22
23
21
1
24
1
23
13
128

1

ІІ.Проведени заседания на ПК на ОбС Провадия за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.
Шестте постоянни комисии към ОбС Провадия през първото шестмесечие на 2017г. са
провели общо тридесет заседания.
В таблиците е посочена статистика за заседанията на ПК, броя на разгледаните докладни
записки и направените предложения.
1. ПК ”Финанси, бюджет, мести данъци и такси”
№

дата

кворум

брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК

направени
предложения

приема

не
не
приема разгледани
1. 19.01.2017 г.
6
20
19
1
2. 15.02.2017 г.
7
16
16
3. 15.03.2017 г.
7
10
10
4. 19.04.2017 г.
7
19
19
1
5. 18.05.2017 г.
6
18
18
6. 20.06.2017 г.
7
13
13
1
Постоянната комисия на проведено заседание на 15.02.2017 г. разгледа предложение с вх.№891
от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум. Гласуване: 0 гласа „за”, 0-„против”,
6- „възд.се” не приема предложението за произвеждане на местен референдум.
Предложения, направени по време на заседанията на ПК:
-към вх.№834, относно изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия комисията гласува направеното по време на заседанието
предложение в чл.20, ал.2 от Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община
Провадия да се направи изменение, като числото „20” ще се замени с числото „50” и текстът на
чл.20, ал.2 да придобие, следния смисъл: (2)градския площад, с изключение на получилите
разрешение за преминаване от кмета на общината във връзка със зареждане на търговски обекти,
изхвърляне на сметта и превозване на парични средства. При нарушение се налага глоба от 50 до 200
лева. Предложението беше прието от ОбС Провадия.
-към вх.№1067, относно оформяне на културно-историческия комплекс в УПИ, кв.64 по РП на
гр.Провадия комисията прие предложението на ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия
и аварии”за сформиране на работна група. На заседанието на ОбС Провадия, проведено на 26.04.2017
г. предложението се прие с решение №20-361/26.04.2017 г.
2.ПК ”Икономическо развитие на общината и общинска собственост”
№

дата

кворум

брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК

направени
предложения

приема

не
не
приема разгледани
1. 18.01.2017 г.
6
17
17
2. 14.02.2017 г.
7
14
14
3. 14.03.2017 г.
6
15
14
1
4. 20.04.2017 г.
7/6
21
21
1
5. 19.05.2017 г.
5
17
17
2
6. 21.06.2017 г.
7
12
12
Постоянната комисия на проведено заседание на 14.02.2017 г. разгледа предложение с вх.№891
от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум. Гласуване: 0 гласа „за”, 5-„против”,
2- „възд.се” не приема предложението за произвеждане на местен референдум.
Предложения, направени по време на заседанията на ПК:
2

-към вх.№1067, относно оформяне на културно-историческия комплекс в УПИ, кв.64 по РП на
гр.Провадия комисията прие предложението на ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия
и аварии”за сформиране на работна група. На заседанието на ОбС Провадия, проведено на 26.04.2017
г. предложението се прие с решение №20-361/26.04.2017 г.
-към вх.№1169 комисията прие следните предложения: 1.Приема докладна записка с вх.№
1152/11.05.2017г. от д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД,
относно предприети неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви План за
стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.
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. 19.01.2017 г.
6
13
13
2. 15.02.2017 г.
7
11
11
3. 15.03.2017 г.
7
10
10
4. 19.04.2017 г.
6
16
16
1
5. 18.05.2017 г.
6
13
13
1
6. 20.06.2017 г.
7
8
8
Постоянната комисия на проведено заседание на 15.02.2017 г. разгледа предложение с вх.№891
от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум. Гласуване: 0 гласа „за”, 0-„против”,
7- „възд.се” не приема предложението за произвеждане на местен референдум.
На заседание, проведено на 20.02.2017 г. комисията заседава, като водеща комисия за
изработване на проект за решение, относно предложението за произвеждане на местен референдум.
Предложения, направени по време на заседанията на ПК :
-към вх.№1169 комисията прие предложение да се задължи управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна
Провадия” ЕООД да изготви План за стабилизиране финансовото състояниe.
4.ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии”
№

дата

кворум

брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК

направени
предложения

приема

не
не
приема разгледани
1. 19.01.2017 г.
5
15
15
2. 13.02.2017 г.
7
9
9
3. 15.03.2017 г.
7
12
12
4. 19.04.2017 г.
7
21
21
1
5. 18.05.2017 г.
5
17
17
2
6. 21.06.2017 г.
6
12
12
Постоянната комисия на проведено заседание на 13.02.2017 г. разгледа предложение с вх.№891
от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум. Гласува направеното по време на
заседанието предложение да не се приема предложението на инициативния комитет за произвеждане
на местен референдум с ”за”-6, „против”-0, ”възд.се”-1.
Предложения, направени по време на заседанията на ПК:
-към вх.№1067, относно оформяне на културно-историческия комплекс в УПИ, кв.64 по РП на
гр.Провадия комисията прие предложението за сформиране на работна група от пет общински
съветници, която съвместно със специалисти от общинска администрация да изработи концепция за
3

визията на УПИ VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в срок до края на месец юли 2017
г. На заседанието на ОбС Провадия, проведено на 26.04.2017 г. предложението се прие с решение
№20-361/26.04.2017 г.
-към вх.№1169 комисията прие следните предложения: 1.Приема докладна записка с вх.№
1152/11.05.2017г. от д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД,
относно предприети неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви План за
стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017г.
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. 18.01.2017 г.
6
15
15
2. 14.02.2017 г.
7
17
17
3. 14.03.2017 г.
7
12
12
1
4. 20.04.2017 г.
7
17
17
1
5. 19.05.2017 г.
5
19
19
2
6. 21.06.2017 г.
5
8
8
Постоянната комисия на проведено заседание на 14.02.2017 г. разгледа предложение с вх.№891 от
Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум. Гласуване: 1 глас „за”, 5-„против”, 1„възд.се” не приема предложението за произвеждане на местен референдум.
Предложения, направени по време на заседанията на ПК :
-към докладна записка с вх. №1018, относно приемане на Общинска програма за закрила на
детето за 2017 г. комисията гласува предложението в Приоритет 5: Насърчаване участието на децата,
Цел:3 Насърчаване изявите на талантливи деца, в графа-Предвидени финансови средства да се
допълни текста „и целево финансиране от община Провадия по предварително изработени
критерии”. Предложението беше гласувано на заседанието на ОбС и прието, като допълнение.
-към вх.№1067, относно оформяне на културно-историческия комплекс в УПИ, кв.64 по РП на
гр.Провадия комисията прие предложението за сформиране на работна група от 5 общински
съветници, която съвместно със специалисти от общинска администрация да изработи концепция за
визията на УПИ VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в срок до края на месец юли 2017
г. На заседанието на ОбС Провадия, проведено на 26.04.2017 г. предложението се прие с решение
№20-361/26.04.2017 г.
-към вх.№1169 комисията прие следните предложения: 1.Приема докладна записка с вх.№
1152/11.05.2017г. от д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД,
относно предприети неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви План за
стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.
6.ПК ”Общ. ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предл. на граждани”
№

1.
2.
3.

дата

18.01.2017 г.
13.02.2017 г.
14.03.2017 г.

кворум

7
6
6

брой
разгледани
докладни
записки

становища на ПК
приема

21
13
14

20
12
14

не
приема
1
1
-

не
разгледани
-

направени
предложения

4

4. 20.04.2017 г.
7
14
14
1
5. 19.05.2017 г.
6
14
14
2
6. 20.06.2017 г.
5
7
7
Постоянната комисия на проведено заседание на 13.02.2017г. разгледа предложение с вх.№891 от
Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум с вх.№891. Гласуване: 0 гласа „за”,
„против”-4, „възд.се”-2 не приема предложението за произвеждане на местен референдум.
Предложения, направени по време на заседанията на ПК:
-към вх.№1067, относно оформяне на културно-историческия комплекс в УПИ, кв.64 по РП на
гр.Провадия комисията прие предложението за сформиране на работна група от 5 общински
съветници, която съвместно със специалисти от общинска администрация да изработи концепция за
визията на УПИ VІІ в кв.64 по Регулационния план на гр.Провадия в срок до края на месец юли 2017
г. На заседанието на ОбС Провадия, проведено на 26.04.2017 г. предложението се прие с решение
№20-361/26.04.2017 г.
-към вх.№1169 комисията прие следните предложения: 1.Приема докладна записка с вх. №
1152/ 11.05.2017 г. от д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД,
относно предприети неотложни мерки за стабилизиране на лечебното заведение.
2.Задължава управителя на МБАЛ „Ц.Йоанна Провадия” ЕООД да изготви План за
стабилизиране финансовото състояние в срок до 10.07.2017 г.
ІІІ.Наредби – изменени и допълнени за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.
1.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Провадия. / решение №16-293/25.01.2017 г.
2.Изменение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в община
Провадия. / решение №17-305/22.02.2017г.
3.Изменение 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 община
Провадия. / решение №18-328/21.03.2017г.
4.Изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска дейност на
територията на община Провадия. / решение №22-375/29.05.2017г.
5.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Провадия. / решение №22-376/29.05.2017г.
ІV.Приети програми, правилници, планове, правила и др. за периода 01.01.2017г. 30.06.2017г.
1.Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община
Провадия през 2017г. / решение №16-285/25.01.2017г.
2.Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност /2017 - 2020г./ решение №16291/25.01.2017г.
3.План за заседанията на ОбС Провадия през 2017г./ решение №16-292/25.01.2017г.
4.Приемане на Общински план за младежта за 2017 г. / решение №17-313/22.02.2017г.
5.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия
през 2017 г. / решение №17-314/22.02.2017г.
6.Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни
източници и биогорива на община Провадия /2017-2020 г./ решение №17-315/22.02.2017г.
7.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г./решение №18-333
/21.03.2017г.
8.Приемане на Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода /2017-2018 г. /
решение №20-358/26.04.2017г.
9.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2018 г. / решение
№20-359/26.04.2017г.
5

V.Отсъствия на общинските съветници от заседания на ОбС Провадия и от заседания на
ПК през първото шестмесечие на 2017г.
а/ Отсъствия от заседания на Общински съвет Провадия:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Име, презиме, фамилия
Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
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
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
05.05.2017г./уведомление вх.№1142/ 04.05.2017г.
20.04.2017г., 05.05.2017г.
29.05.2017г./уведомление вх.№1183/ 25.05.2017г.
22.02.2017г./уведомление вх.№974/ 17.02.2017 г.

21.03.2017г./уведомление вх.№1040/ 21.03.2017г. ,
05.05.2017г./уведомление вх.№1143/ 04.05.2017г.

26.04.2017г./уведомление вх.№1126 /25.04.2017г.

б/ Отсъствия от заседания на ПК – приложение №1, към отчета.
За периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г. в деловодството на Общински съвет Провадия
постъпиха 408 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 – 16-770693/07.03.2017г. върна за ново обсъждане решение №17-323 от проведено на 22.02.2017г. заседание на
ОбС Провадия. На проведеното заседание на 21.03.2017г. ОбС Провадия отмени върнатия 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 първото шестмесечие на 2017г.

ВНОСИТЕЛ:

/п/
Христо Гичев
председател на ОбС Провадия
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Приложе ние №1

№

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Име, презиме,
фамилия

Постоянни комисии на Общински съвет Провадия:
1

Антон Илков Янев
Блага Калчева
Петрова
Георги Атанасов
Габровски
Дамян Т ашев
Неделчев

Диан Парушев
Николов
Димитър Тунчев
Димитров

към т. б/ О тсъствия от заседания на ПК:

2

3

4

5

19.04.2017 г.
18.05.2017г.
18.01.2017 г.
Уведомление
вх.№883/18.01.17 г.
19.05.2017г.

14.03.17 г.

18.01.2017 г.
Уведомление
вх.№883/18.01.17г.
19.05.2017г.
21.06.2017г.
19.01.2017 г.

19.01.2017 г./
Уведомление
вх.№886/19.01.17г.
18.05.2017г.

19.01.2017 г.

19.01.2017 г./
Уведомление
вх.№886/19.01.17г.
18.05.2017г.

Димо Владимиров
Димов
Елина Георгиева
Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Кръстю Василев
Кръстев
Милена Иванова
Драгнева
Капка Ангелова
Радева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова
Златева
Лидия Николаева
Димитрова

16.
17.

Стоян Добрев Гигов
Хюлия Ахмедова
Мустафова

18.
19.
20.

Хюсни Осман Адем
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов
Михалев
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13.02.2017г.
20.06.2017г.
19.05.2017г.

20.02.2017 г.
14.03.2017 г./
Уведомление
вх.№1031/13.03.17г.
19.05.2017г.
20.06.2017г.
Уведомление
вх.№1225/16.06.17г.

18.05.2017г.
21.06.2017 г.
Уведомление
вх.№1230/19.06.17г.

19.05.2017г.
21.06.2017г.
Уведомление
вх.№1230/19.06.17г.

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 ”
6.ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложени я на граждани”
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