П Р О Т О К О Л № 13
Днес, 27.10.2016 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Ивайло Илиев Илиев
9. Иво Райчов Гочев
10. Йордан Иванов Михалев
11. Капка Ангелова Радева
12. Кръстю Василев Кръстев
13. Милена Иванова Драг
14. Наталина Младенова Златева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. Общинските
съветници Дамян Ташев Неделчев и Мустафа Али Ибрям информираха, че ще
закъснеят за заседанието. Г-жа Лидия Николаева Димитрова има подадено писмено
уведомление в деловодството на ОбС Провадия за отсъствието с вх.№751 от
25.10.2016 год.
В началото на сесията ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към
кмета на община Провадия на общинските съветници г-жа Блага Петрова и г-н
Димо Димов. Двата отговора на въпроси, поради отсъствие на тези общински
съветници от заседанията, са отложени от 28.07.2016 год. и 21.09.2016 год. Трябва
да връча и отговор на въпроса на г-н Валерий Радев, но той не присъства в залата.
Откривам тринадесетото заседание на ОбС Провадия. Предлагам заседанието
на протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия за третото
тримесечие на 2016 г. /вх.№722
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 г. /вх.№732
3.Изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска
дейност на територията на община Провадия. /вх.№704
4.Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени
кучета на територията на община Провадия за 2016 – 2020 г. /вх.№712
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5.Докладни записки с вх.№705, 706, 707, 711, 714, 716, 717, 718, 719, 720,
723, 724, 727, 728, 731.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка пет докладни записки да бъдат добавени в дневния ред
докладни записки с вх.№739, 741, 742, 743, 744, 746, 750, 753. Изтегляме докладна
записка с вх.№728. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли по дневния ред? Очевидно не. Подлагам на
гласуване предложението на г-н Атанасов за включване в дневния ред на
заседанието в точка пет на докладни записка с вх.№739, 741, 742, 743, 744, 746,
750, 753. Който е съгласен с предложенията, моля да гласува. Който е „за”. 18-„за”,
0-„против”, 0-„възд.се”.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
докладни записки с вх.№739, 741, 742, 743, 744, 746, 750, 753 да се включат в
точка пет от дневния ред на заседанието. Общинските съветници гласуваха
предложението и от общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия за третото
тримесечие на 2016 г. /вх.№722
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 г. /вх.№732
3.Изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска
дейност на територията на община Провадия. /вх.№704
4.Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени
кучета на територията на община Провадия за 2016 – 2020 г. /вх.№712
5.Докладни записки с вх.№705, 706, 707, 711, 714, 716, 717, 718, 719, 720,
723, 724, 727, 731, 739, 741, 742, 743, 744, 746, 750, 753.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия за
третото тримесечие на 2016 г.
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а/№722-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през третото
тримесечие на 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.10 ч.
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 226
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 във връзка с ал.1 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява промените по общинския бюджет за третото тримесечие на 2016
г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2016 г.
а/№732-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Настоящата докладна има за цел да разпредели икономията, която се
формира след провеждане на тръжните процедури за възлагане ремонта на част от
общинската пътна мрежа и тротоарите в град Провадия като средствата да бъдат
насочени за ремонтите на две кметства село Снежина и село Равна. Предложението
ми е към решението да се добави точка три, а именно - Настоящото решение
подлежи на предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК. Мотивите
ми са следните: Средствата са целеви. Срокът до края на годината е много малък, а
не се знае и колко хубави работни дни ще има. В тази връзка предлагам веднага
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след заседанието общинска администрация да може да пристъпи към изпълнeние
на това решение. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 227
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.33 от Наредба №9 за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, за изпълнение, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия, Общински съвет
Провадия, променя свое Решение № 4-63 от 26.01.2016 г. в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи, финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на
общината за 2016 г., съгласно Приложение №1 от 869 301 лв. на 823 632 лв. намаление с 45 669 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както
следва:
 в намаление на:
§ 51-00 д. 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища“ - 14 249 лв.
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ - 2 951 лв.
 в увеличение на:
§ 51-00 д. 122 „Общинска администрация“ - 17 200 лв.
2.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК.
Трета точка – Изменение на Наредба №5 за условията и реда за провеждане
на търговска дейност на територията на община Провадия
а/№704-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно предложение за обсъждане и приемане на изменение на
Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска дейност на
територията на община Провадия, приета от Общински съвет Провадия с решение
№15-158/ 24.09.2008 г., изм. и доп. с решения №18-216/22.12.2008 г. и №20229/27.01.2009 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения по тази докладна. Мотивирал съм я. Днес е
съдебното заседание във Варненски административен съд, по което ще чакаме
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решение. Входирал съм молба, с която съм казал на съда, че не мога да присъствам,
като съм приложил към молбата докладната и поканата за днешното заседание на
ОбС.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 228
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Наредба №5 за условията и реда за провеждане на търговска
дейност на територията на Община Провадия, приета от Общински съвет Провадия
с решение №15-158/24.09.2008 г., изм. и доп. с решения №18-216/22.12.2008 г. и
№20-229/ 27.01.2009 г., както следва:
§1.Отменя в чл.31, ал.2, т.6 със следния текст:
„6. удостоверение за наличие или за липса на задължения към Община
Провадия по чл.87, ал.6 ДОПК с дата на издаване не по-късно от 7 дни преди
датата на подаване на искането по ал.1.”
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Четвърта точка – Приемане на Програма за овладяване на популацията на
безстопанствени кучета на територията на община Провадия за 2016 – 2020 г.
а/№712-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени
кучета на територията на община Провадия за 2016 – 2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 229
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита на
животните, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета
на територията на община Провадия за 2016 – 2020 г.
2.Възлага изпълнението на програмата на кмета на община Провадия.
Пета точка – Докладни записки
а/№705-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план
за застрояване /ПУП-ПЗ/
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 230
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМ, чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на проект за ПУП - ПЗ за ПИ №171007, находящ
се в землището на град Провадия, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 58503,
местност „До прелеза”, при граници: имот №000132 път ІІІ-ти клас на държавата,
имот №171011-нива на Донка Златева Трендафилова, имот №000134-водно течение
на държавата-МОСВ, имот №171006-нива на Марияна Василева Котари, с площ
6.400 кв.м., собственост на КЕЙСИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, вписано в Агенция по
вписванията Търговски регистър с ЕИК 127590850, със седалище град Варна,
област Варна и адрес на управление: ул. „Цар Симеон I” №10, представлявано от
Левент Мустафов Каракашев, съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция
вписвания Служба по вписванията град Провадия под №154, том V, дело № 968/
2016 г., с цел промяна предназначението на имота, от „за склад за бира и
безалкохолни напитки“ в „за производствени и складови дейности“, промяна на
градоустройствените показатели, определяне оптималните застроителни такива,
начин и характер на бъдещо застрояване.
Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ, съставляващо Приложение №1.
б/№706-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план
за застрояване /ПУП-ПЗ/ и подробен устройствен план -парцеларен план/ПУП-ПП/
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 231
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на проект за ПУП - ПЗ и ПУП - ПП за изграждане
съоръжение на техническата инфраструктура-път за достъп до ПИ №000271,
находящ се в землището на село Петров дол, община Провадия, област Варна
ЕКАТТЕ 65143, с обхват следните поземлени имоти №056008, №056011, №056013,
№056015, всички находящи се в землището на село Петров дол, община Провадия,
област Варна, ЕКАТТЕ 65143, собственост на МЗГ - ДА, с цел осигуряване на
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ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, вписано в Агенция по вписванията Търговски
регистър с ЕИК 130460283, със седалище град София, област София и адрес на
управление ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от
Майкъл Патрик Фоли на достъп до ПИ №000271, за реализиране на инвестиционно
намерение свързано с изграждане в същия и обслужване на съоръжение на
техническата инфраструктура Базова станция, ведно с обособена площадка за
инсталиране на телекомуникационно оборудване и път за достъп.
Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ, съставляващо Приложение №1.
в/№707-Докладна записка от Бисер Денев-секретар на община Провадия,
относно одобряване на разходи за командировки
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 232
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 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 01.07.2016 год. до 30.09.2016 год.
в размер на 100,00 лева.
г/№711-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне на сведение за промяна в годишен план за 2016 г. с Анекс
№1 към Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 233
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение „Анекс №1 към Годишен план за дейността на звеното
за вътрешен одит за 2016 г.”, съгласно Приложение №1.
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2.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на „звеното
за вътрешен одит” в община Провадия.
д/№714-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно попълване състава на постоянната комисия за отпускане на помощи на
граждани от община Провадия с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 234
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Освобождава Серпил Ниязиева Хюсеинова-ст.специалист в община
Провадия от състава на постоянната комисия за отпускане на помощи на граждани
от община Провадия с неотложни нужди, създадена с решение №2-30/26.11.2015 г.
2.Включва Зюмбюл Махмудова Иванова-ст.специалист в община Провадия в
състава на постоянната комисия за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди, създадена с решение №2-30/26.11.2015 г.
е/№716-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот-публична
общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 235
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, Общински съвет
Провадия:
І.Предоставя на СУ „Димитър Благоев“ - гр.Провадия безвъзмездно за
управление, част от имот, находящ се в град Провадия, община Провадия, област
Варна, ул. „Дунав” №72, публична собственост на Община Провадия, съгласно Акт
за публична общинска собственост №6/26.03.1997 г., вписан в Агенция вписвания в
Служба по вписванията при Районен съд Провадия под №3798/04.10.2001 г.,
входящ регистър №13, том V, дело 860 от 2001 г., а именно 2 /два/ кв.м. от
8

централното фоайе за изграждане на филтрираща система за питейна вода в
сградата, със застроена площ 1800 кв.м., построена в УПИ №I - 1304 в кв.73, по
плана на гр. Провадия, при граници за парцела: ул. „Дунав“; ул. „Янко Сакъзов“;
ул. „Александър Стамболийски“; ул. „Преслав“.
Правото по т.І се погасява с прекратяване реализацията на проекта.
ІІ.Всички разходи, свързани с обикновеното ползване на вещта, както и
разходите за текущи ремонти и поправки на повреди да бъдат за сметка на СУ
„Димитър Благоев“ - гр.Провадия, обл.Варна.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
ж/№717-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот-публична
общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма.Тя е идентична като предната. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 236
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, Общински съвет
Провадия:
І.Предоставя на I ОУ „Христо Смирненски“ - гр.Провадия безвъзмездно за
управление, част от недвижим имот, находящ се в град Провадия, община
Провадия, област Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №82А, публична
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост №3/10.02.1997 г., вписан в Агенция вписвания в Служба по
вписванията при Районен съд Провадия под №3793/04.10.2001 г., входящ регистър
№9, том V, дело 856 от 2001 г., а именно 2 /два/ кв.м. от централното фоайе за
изграждане на филтрираща система за питейна вода в сградата, със застроена площ
1048 кв.м., построена в УПИ - II, кв.117 по плана на гр. Провадия, при граници за
парцела: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; ул. „Цар Освободител“; ул. „Н.Й.
Вапцаров“; ул. „Гроздьо Желев“.
Правото по т.І се погасява е прекратяване реализацията на проекта.
ІІ.Всички разходи, свързани с обикновеното ползване на вещта, както и
разходите за текущи ремонти и поправки на повреди да бъдат за сметка на 1 ОУ
„Христо Смирненски” - гр.Провадия, обл.Варна.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
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з/№718-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот-публична
общинска собственост
Кворум:18 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 237
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, Общински съвет
Провадия:
І.Предоставя на II ОУ „Иван Вазов“ - гр.Провадия безвъзмездно за
управление, част от имот, находящ се в град Провадия, община Провадия, област
Варна, ул. „Дунав“ № 17, публична собственост на Община Провадия, съгласно
Акт за публична общинска собственост №8/08.04.1997 г., вписан в Агенция
вписвания в Служба по вписванията при Районен съд Провадия под №3801
/04.10.2001 г., входящ регистър №15, том V, дело 862 от 2001 г., а именно 2 /два/
кв.м. от централното фоайе за изграждане на филтрираща система за питейна вода
в сградата, със застроена площ 1516 кв.м., построена в УПИ № I - 186 в кв.20а по
плана на гр. Провадия, при граници за парцела: парцел III; площад; ул. „Средна
гора“; ул. „Дунав“.
Правото по т.І се погасява с прекратяване реализацията на проекта.
ІІ.Всички разходи, свързани с обикновеното ползване на вещта, както и
разходите за текущи ремонти и поправки на повреди да бъдат за сметка на II ОУ
„Иван Вазов“ - гр.Провадия обл.Варна.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
и/№719-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот-публична
общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
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„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 238
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, Общински съвет
Провадия
І.Предоставя на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ - гр.Провадия безвъзмездно за
управление, част от недвижим имот, находящ се в град Провадия, община
Провадия, област Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №82А, публична
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост №3/10.02.1997 г., вписан в Агенция вписвания в Служба по
вписванията при Районен съд Провадия под №3793/04.10.2001 г., входящ регистър
№9, том V, дело 856 от 2001 г., а именно 2 /два/ кв.м. от централното фоайе за
изграждане на филтрираща система за питейна вода в сградата, със застроена площ
1048 кв.м., построена в УПИ - II, кв.117 по плана на гр.Провадия, при граници за
парцела: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; ул. „Цар Освободител“; ул. „Н.Й.
Вапцаров“; ул. „Гроздьо Желев“.
Правото по т.І се погасява с прекратяване реализацията на проекта.
ІІ.Всички разходи, свързани с обикновеното ползване на вещта, както и
разходите за текущи ремонти и поправки на повреди да бъдат за сметка на ПГХРТ
„Цар Симеон Велики“ - гр.Провадия, обл.Варна.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
й/№720-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на
еднократни помощи
Кворум:19 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 239
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
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1.1.На лицето Красимир Недялков Иванов с адрес: гр. Провадия, кв. „Север”,
бл.8, вх.Б, ет.4, ап.44 се отпуска парична помощ, в размер на 200,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Софийка Христова Николова с адрес: гр.Провадия, ул.”Цар
Освободител ”№36 се отпуска парична помощ, в размер на 600,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Кирил Радев Димов с адрес: гр.Провадия, ул. „Козлодуй”№24
се отпуска парична помощ, в размер на 700,00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Христо Димитров Михалев с адрес: гр.Провадия, ул. „Стефан
Шиков”№6 се отпуска парична помощ, в размер на 200,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Живка Куртева Драгиева с адрес: с.Равна, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 200,00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Йордан Йорданов Йорданов с адрес: гр.Провадия, ул. „Св.Св.
Кирил и Методий”№5, вх.В, ет.5, ап.13 се отпуска парична помощ, в размер на
700,00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Павлина Недкова Асенова с адрес: с.Блъсково, общ.Провадия,
ул.”Първа”№46 се отпуска парична помощ, в размер на 250,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Цветанка Димитрова Неделчева с адрес: гр.Провадия, ул.
„Граф Игнатиев”№6 се отпуска парична помощ, в размер на 300,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014 г. на следните лица:
2.1.На лицето Ангел Колев Иванов с адрес: с.Храброво, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критерии за отпускане на помощи
на граждани от община Провадия с неотложни нужди.
2.2.На лицето Добринка Бонева Кубратова с адрес: гр.Провадия, ул. „Янко
Сакьзв”№23, бл.15, вх.А, ап.8 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне
на критерии за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с
неотложни нужди.
2.3.На лицето Хюсеин Ибрям Куртхюсеин с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”,
бл.10, вх.В, ет.7, ап.54 не се отпуска парична помощ. Няма приложени
разходооправдателни документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
к/№723-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно даване предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на
техническа инфраструктура въздушен електропровод ВЛ400 kV п/ст „Варна“ - п/ст
„Бургас“, за реализацията на приоритетен европейски коридор Север - ЮГ извън
урбанизираните територии на Община Провадия
Кворум:18 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев не присъства в
залата.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам т.2 от решението:Дава предварително съгласие за промяна
предназначението от земеделска в неземеделска земя на част от имотите посочени
в регистрите на засегнатите от въздушен електропровод ВЛ400 kV п/ст „Варна“ п/ст „Бургас“ на „ЕСО” ЕАД, земеделски земи извън регулация от общинския
поземлен фонд - земи общинска публична, общинска частна, и стопанисвани от
община Провадия в землището на село Бозвелийско, село Бързица, село Житница и
село Манастир на община Провадия да отпадне. Мотивите за това са: Още не се
знае точното трасе откъде ще минава и кои имоти ще бъдат засегнати. Това е
предварително съгласие. Да отпадне и точка три.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Решението ще бъде с две точки. Първа точка - остава. Точка две с текст Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Може да се добави точка две.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 240
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.126, ал.6, т.1 от Закона за
устройство на територията и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските
земи, чл.30, ал.3 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските
земи, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на
техническата инфраструктура въздушен електропровод ВЛ400 кV п/ст „Варна“ п/ст „Бургас“ на „ЕСО“ ЕАД през земеделски земи извън регулация от общинския
поземлен фонд - земи общинска публична, общинска частна, и стопанисвани от
Общината Провадия в землището на село Бозвелийско, село Бързица, село
Житница и село Манастир на Община Провадия, съгласно приложения регистър.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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Кворум:19 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев присъства в
залата.
л/№724-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на продажна цена и продажба на общински недвижим имотчастна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІV-679
/четиринадесети-планоснимачен номер шестстотин седемдесет и девет/, в кв.38
/тридесет и осем/ по регулационния план на гр.Провадия, съгласно АОС №1821/
04.10.2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 241
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава следния недвижим имот, частна собственост на община Провадия,
съгласно АОС №1821/04.10.2016 г., вписан в Агенция вписвания Служба по
вписванията при Районен съд град Провадия под №152, том ХІІ, дело №2339/2016
г., вх. р.№ 5121/05.10.2016 г., а именно дворно място с площ 380 кв.м., находящо се
в град Провадия, област Варна, ул. Шипка №14, съставляващо УПИ № ХІV - 679, в
кв.38 по план на град Провадия, одобрен със заповед №378/16.09.1992 г., при
граници: улица, УПИ №ХХІІ-650, УПИ №ХХІ-651, УПИ №ХІІІ-678 за сумата от
4 224 лева без ДДС на Елджан Турхан Цакова и Ташин Николов Цаков и двамата с
постоянен адрес град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.Шипка №12, в
качеството им на собственици, на законно построена в посоченото дворно място
сграда със застроена площ 48 кв.м., съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция
вписвания Служба по вписванията град Провадия под №83, том ХІ, дело №
2079/2016 г., вх.р.№ 4754/13.09.2016 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
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Ще напусна заседанието на ОбС, тъй като Областният управител е свикал
съвещание с две важни теми. Едната е регулярна - Подготовката за зимата, но
втората е тежка за голяма част от общините в област Варна. Това е ситуацията с
управлението на отпадъците и по-точно Регионалната система за управление на
отпадъците на регион Провадия за деветте общини с водеща община - община
Девня. Кметът на Девня се е срещнал с министъра на околната среда и водите и в
тази връзка е свикано съвещанието. Във вторник беше обявена процедура за
кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда” за инсталации за
предварително третиране и компостиране. Сдружението на регион Провадия е
допустимо като бенефициент, но не са ясни конкретните условия, а времето е
изключително малко. Това в сравнение с изминалите десет години е като мигване
на очите. Имах подготвена информация към Вас във връзка с Регионалното
сдружение, но предвид новите обстоятелства информацията ще внеса на следващо
заседание на ОбС. Благодаря.”
м/№727-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот - собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Манастир, община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят излезе. Тук са неговите заместници. Няма да има допълнения.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 242
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава, недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в
землището на село Манастир с ЕКАТТЕ 046975, Община Провадия, Област Варна,
съгласно АЧОС №1820/ 04.10.2016 г., вписан в Служба вписвания при Районен съд
Провадия Акт №153, том ХІІ, дело №2340/2016 г., вх.рег.№5120/05.10.2016 г.,
дв.вх.рег.№5109, а именно „индивидуално застрояване” с площ от 0,627 дка / нула
декара и шестстотин двадесет и седем кв.м./, съставляващ имот №000302, /нула,
нула, нула. нула, триста и две/ с начин на трайно ползване /индивидуално
застрояване/, при граници и съседи: имот №051241-нива; имот № 000303-ПП, имот
№000442 - населено място, имот №046249-нива, съгласно АЧОС №1678/04.11.2014
г., вписан под №138, том ХІІІ, вх.рег.№4834, дв.вх.рег.4827, дело №2540 от
04.11.2014 г., Марина Петрова Иванова в качеството й на собственик на законно
построени върху описания имот сгради, съгласно Нотариален акт №93, том III,
дело №467 от 2011 г. на нотариус Илко Кънев рег. №225, вписан в Служба
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вписвания при Районен съд Провадия Акт №74, том VI, дело №1070/2011г.,
вх.рег.№2607 от 16.06.2011 г.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот на настоящото
решение в размер на 1 048,30 лв. /хиляда четиридесет и осем лева и тридесет
стотинки/ без ДДС .
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 минути почивка.”
Почивка от 10.05 до 10.20 часа
Кворум:18
Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
н/№731-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно упълномощаване на кмета на община Провадия за издаване на Запис на
заповед
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Кметът отсъства. Тук са заместниците
му. Няма да има допълнения. Становища, изказвания и питания по докладната има
ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум: 18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 243
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Упълномощава кмета на Община Провадия да издаде Запис на заповед,
съгласно Приложение №1 без протест и без разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“ - Управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. към
Министерство на труда и социалната политика, която обезпечава пълният размер
на авансовото плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна
финансова помощ ВG05М9OР001-2.004-0054 „Предоставяне на интегрирани
услуги за ранно детско развитие в община Провадия“, на стойност 60 246.40 лева
(шестдесет хиляди и двеста четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки),
което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова
помощ със срок на предявяване до 4 месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
2.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
организиране и изпълнение на настоящото решение.
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о/№739-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., схема „Активно включване”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 244
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие, Община Провадия да кандидатства с
проектно
предложение по процедура ВG05М9ОР001-2.005 „Активно включване“;
2.Дава съгласие, чрез реализирането на проекта да бъде създадена социална
/интегрирана услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция за
възрастни хора, с капацитет 30 човека;
3.Предоставя за целите на проекта част от сградата на ЦСРИ - гр.Провадия
на ул. „Иван Вазов“ №5 /неотремонтиран и неизползван кухненски блок/, за
времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния
доклад по проекта за: адаптиране на работните места за хора с увреждания и/или за
предоставяне на социални/интегрирани услуги.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнение на настоящото решение.
п/№741-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№3501 от 19.10.2016 год. на кмета на община Провадия, относно изменение на
решение №6-110 от 30.03.2016 год. на ОбС Провадия, изменено с решение №7-143
от 27.04.2016 год. на ОбС Провадия, относно преобразуване на Професионална
гимназия по селско стопанство „Земя” гр.Провадия в общинско училище
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №13 – 245
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с §10 от Преходни и заключителни
разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование, Общински
съвет Провадия:
Изменя и допълва свое решение №6-110 от 30.03.2016 година, изменено с
решение №7-143 от 27.04.2016 година по следният начин:
1.Създава нова т.3 - Дава съгласие за придобиване на движимите вещи
съгласно Списък на активите по счетоводни сметки към м.юли 2016 година на
Професионална гимназия по селско стопанство „Земя” - гр.Провадия, съгласно
приложение №1 към настоящото решение.
2.Досегашната т.3 от решение №6-110 от 30.03.2016 година, става т.4.
р/№742-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№3501 от 19.10.2016 год. на кмета на община Провадия, относно приемане на
решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед по проект
„Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна
инфраструктура - ОДК Провадия”, финансиран с договор № BG16RFOP001-2.0010025-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж”
Кворум:19 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 246
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”,
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и характер, със срок на предявяване до два месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
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финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната
ефективност в общинска образователна инфраструктура - ОДК Провадия” за
сумата от 60 036,09 лева.
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
с/№743-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№3501 от 19.10.2016 год. на кмета на община Провадия, относно приемане на
решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед по проект
„Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община
Провадия”, финансиран с договор № BG16RFOP001-2.001-0008-C01 по Оперативна
програма „Региони в растеж”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 247
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”,
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и характер, със срок на предявяване до два месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната
ефективност на административната сграда на община Провадия” за сумата от
506 734,41 лева.
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.

19

т/№744-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№3501 от 19.10.2016 год. на кмета на община Провадия, относно приемане на
решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед по проект
„Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение
на проект по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г.”, финансиран с договор №
BG16RFOP001-8.003-0020-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 248
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна
програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Градско и регионално развитие”,
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и характер, със срок на предявяване до два месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0020-C01 „Подобряване на
административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проект по
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г.” за сумата от 14 970,71 лева.
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение №1 към
настоящото решение.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
у/№746-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно рехабилитация на Път ІІІ-9004 „Варна-Белослав-Разделна-ПадинаЖитница от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до 25+600 и от км 27+400 до км
41+897, с обща дължина 18,903 км, област Варна”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 249
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на
интервенция „Рехабилитация на Път ІІІ-9004 „Варна-Белослав-Разделна-ПадинаЖитница от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до 25+600 и от км 27+400 до
км41+897, с обща дължина 18,903 км, област Варна” в частта, която преминава
през село Житница са напълно изградени и/или реконструирани към момента на
кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на
съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след
приключване на дейностите по проекта”.
2.Задължава кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
ф/№750-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 250
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов, чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева от гр.Провадия в размер на 450.00
лв. /четиристотин и петдесет лева/.
2.Средствата за финансово подпомагане по т.1 от настоящото решение да се
осигурят от бюджета на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организиране и изпълнение на настоящото решение.
х/№753-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно провеждане на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр.Варна
21

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 251
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.10в, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет Провадия реши:
1.Определя при невъзможност на кмета на община Провадия - инж. Филчо
Филев да участва лично в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в
област Варна, което ще се проведе на 15.11.2016 год. в гр.Варна, Община Провадия
да се представлява от Анатоли Стоянов Атанасов - зам.-кмет на община Провадия.
2.Определя следния на мандат на кмета на община Провадия, или при
неговото отсъствие на Анатоли Стоянов Атанасов - зам.-кмет на община Провадия,
както следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува в интерес на Община Провадия.
По Втора точка от дневния ред - да гласува в интерес на Община Провадия.
По Трета точка от дневния ред - да гласува в интерес на Община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
Шеста точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В началото на заседанието връчих писмените отговори на общинските
съветници г-жа Блага Петрова и г-н Димо Димов, както и на г-н Диан Николов.
Тъй като кметът го няма, съгласно чл.100, ал.1, предложение второ от
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия” - Кметът
отговаря на питането на следващото заседание, освен ако ОбС реши друго.
Отговорът може да бъде устен или писмен. Това е от компетентността на ОбС.
Бихте ли искали да прочетем отговорите, които Ви бяха дадени в началото на
заседанието, от един от заместниците на кмета? Съгласни ли сте така да
процедираме, тъй като кметът го няма?
Нека да подложим на гласуване предложението отговорите на въпроси,
връчени в началото на заседанието на ОбС да бъдат прочетени от г-н Анатоли
Атанасов-зам.-кмет на община Провадия. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува.
19-„за”, „против”-0, „възд.се”-0.
Г-н Атанасов, заповядайте.”
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Общинските съветници гласуваха предложението отговорите на въпросите,
връчени в началото на заседанието на ОбС да бъдат прочетени от г-н Анатоли
Атанасов-зам.-кмет на община Провадия. Общинските съветници гласуваха и от
общо 19 с 19-„за”, „против”-0, „възд.се”-0 приеха предложението.
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„До
Общинския съветник Блага Петрова
Относно: питане за Рекламно-информационни елементи - указателни табели
в регулацията на града
Уважаема г-жо Петрова,
Съгласно Наредба №3 на ОбС Провадия „За условията и реда за поставяне
на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община
Провадия“ за разполагане на рекламно-информационни указателни табели, както
следва:
На ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО. КД за пет броя указателни табели по
протежението на ул.“Генерал Манзей“ и ул.“ Св.Св.Кирил и Методий“ със Заповед
№312/02.02.2016 г. на кмета на Община Провадия и договор за поставяне от
25.02.2016 г. сума по договор 1800.00 лв.
На ЕТ “Скала 13 - Стойчо Стоев“ за поставяне на рекламно-информационни
елементи по ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ със Заповед №915 от 25.03.2016 г. на
кмета на Община Провадия и договор за поставяне от 28.03.2016 г. сума по договор
260.00 лв.
На „Теленор“ ЕООД чрез „Вестком“ ЕООД два броя указателни табели на
ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и стопер пред офиса на „Теленор“. Подадено е
заявление за подновяване на Договора поради изтичането му на 13.07.2016 г.
сумата по договор е 360.00 лв.
След направено проверка от общинска администрация по фирми,
разположили РИЕ на терени общинска собственост са връчени предписания със
срокове за привеждане в съответствие с изискване на Наредба№3 на ОбС
Провадия.
Постъпило от ЕТ “Скала 13-Стойчо Стоев“ за поставяне на малките
рекламно указателни табели по ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и ул.“Ген. Манзей“.
Постъпило е искане от „Импресия“ ЕООД за поставяне на рекламноуказателни табели в границите на регулацията на града.
Постъпило искане за поставяне на рекламно-указателни табели от “Найд ДЕ“ ЕООД, оператор на ресторант „Овеч“ за поставените указателни табели за
ресторанта.
До
Г-н Димо Димов
Общински съветник в ОбС Провадия
Отговор на питане зададено на заседание на Общински съвет Провадия на
28.07.2016 г.
Уважаеми г-н Димов,
Относно: Северният изход на град Провадия (отбивката за с. Петров дол)
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Във връзка с поставеното от Вас питане на заседание на ОбС Провадия,
проведено на 28.07.2016 г. Ви уведомявам за следното: Храстите, които
затрудняваха и пречеха за видимостта на шофьорите, които завиват към с.Петров
дол и тези, които се включват от кръстовището на с.Петров дол на път III -208, са
изчистени частично, за да има добра видимост.
Относно: Знаците поставени на кръстовището
С одобрен проект през 2004 г. Агенция „Пътна инфраструктура”, е поставила
пътните знаци, които указват движението на МПС. Преди одобрението на проекта,
частта за плана за организацията на движението е съгласуван с КАТ-Варна.
Скицата от проекта отнасяща се за северния изход на гр.Провадия е преснета и Ви
я предоставям.
Там общината няма как да се намеси. Има си ободрен проект. Общината няма
как да направи реорганизация. С ремонта и реконструкцията на път ІІІ-208 няма
как общината да се намеси. Има си проект, който е ободрен и няма как да се
промени. Може да се пусне запитване до КАТ-Варна, Агенция „Пътна
инфраструктура”, Областно пътно управление. Ако има Ваше предложение, няма
никакъв проблем.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, от 20.07.2016 год. има отговор на питане от г-н Радев. Става вече
трето заседание този отговор не мога да го връча. Ако искате, да го изпратим по
пощата с обратна разписка. Добре. Няма да го четем на заседанието.
Отговорите на г-н Диан Николов сега трябва да бъдат прочетени. Сега ги
връчвам. Понеже на предходно заседание отсъстваха, сега трябва да ги прочетете.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„До
Г-н Диан Николов
Общински съветник в ОбС Провадия
Отговор на питане, зададено на заседание на Общински съвет Провадия на
28.07.2016 г.
Относно: Определяне на места за поставяне на заповеди, обяви и съобщения
в населените места на територията на община Провадия
Уважаеми г-н Николов,
Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното:
Към настоящият момент в сградата на всяко едно кметство на територията
община Провадия има обособено информационно табло, чрез което кметовете на
населени места свеждат заповеди, информация, съобщения, обяви и обявления,
свързани с дейността на Общинска администрация, кметовете и кметските
наместници до населението в съответното населено място.
С оглед на факта, че сградите на не всички кметства позволяват оформяне на
информационно табло със свободен достъп до него в извънработно време е
планирано на провеждащата се месечна среща с кметове и кметски наместници,
която ще се състои на 21.09.2016 година (след заседанието на Общински съвет
Провадия) да бъдат уточнени конкретни места във всяко населено място за
обособяване на такова информационно табло. За уточнените и определените места
ще бъде издадена заповед на кмета на община Провадия и същата ще бъде сведена
до знанието на кметовете и кметските наместници.
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До
Г-н Диан Николов
Общински съветник в ОбС Провадия
Отговор на питане, зададено на заседание на Общински съвет Провадия на
28.07.2016 г.
Относно: Косачки (храсторези) в кметствата
Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното:
Кметовете и кметските наместници в община Провадия не сключват трудови
и граждански договори с лица, които да управляват косачките и храсторезите в
населените места. Между Общинска администрация Провадия и Дирекция
„Социално подпомагане” има сключен договор за сътрудничество за извършване
на общественополезни дейности по обекти от лицата имащи право на месечно
социално подпомагане. Всеки месец Дирекция „Социално подпомагане” насочва
лица, имащи право на месечно социално подпомагане, за извършване на
общественополезни дейности по населени места. След насочване от Дирекция
„Социално подпомагане”, кметовете и кметските наместници определят лицата,
които ще управляват косачките и храсторезите.
Всички насочени лица се застраховат ежемесечно от Община Провадия със
застраховка „Злополука” по реда на Кодекса за застраховането. Кметовете и
кметските наместници извършват ежедневен инструктаж за здравословни и
безопасни условия на труд на насочените лица.
До
Г-н Диан Николов
Общински съветник в ОбС Провадия
Отговор на питане, зададено на заседание на Общински съвет Провадия на
28.07.2016 г.
Относно: Издава ли Общинска администрация Провадия разрешения за
сватби и кой контролира изпълнението на тези разрешения?
Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното:
В действащата нормативна уредба в страната и в частност приетите от
Общински съвет Провадия наредби не е регламентиран ред (уведомителен или
разрешителен) съгласно, който да бъде изисквано разрешение за организиране на
мероприятия на открито в частни имоти.
В приетата от Общински съвет Провадия, Наредба №1 за обществения ред и
сигурност на гражданите на община Провадия единствено е предвидена забрана за
вдигане на шум на обществени места и в жилищни сгради чрез викане, пеене и
свирене, използване на озвучителни уредби и други електронни устройства при
провеждане на шумни увеселения, сватбени и други семейни тържества, на открито
в частни имоти, както и в такива публична и частна общинска собственост, с
изключение на часовете от 16.00 ч. до 20.00 ч. (21.00 ч. през летния сезон).
Контролът по спазването на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите на община Провадия се осъществява от служители на общинска
администрация, упълномощени със заповед на кмета на Общината и от
служителите на РУП-Провадия.
За конкретно визираното от Вас мероприятие, упълномощените от мен
служители не са съставили Акт за установяване на административно нарушение,
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поради факта, че към момента на извършването му (22,30 часа), същите не са били
на работното си място и нямат правомощия извън работното си време. Към
настоящият момент не е получена информация от РУП-Провадия за съставен Акт
за установяване на административно нарушение.
В случай, че в Общинска администрация се получи Акт за установяване на
административно нарушение, съставен от полицейските служители Ви уверявам,
че ще приложа всички възможни средства предвидени в Наредба №1 за
обществения ред и сигурност на гражданите на община Провадия и при
възможност ще наложа наказание в максимален размер. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги,
Преди малко Ви попитах за отговора на питането на г-н Валерий Радев. Моля
да приемем, тъй като по „Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет Провадия” в чл.101, ал.2 Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го
общински съветник или гражданин отсъства от заседанието. Отлагаме го вече
няколко пъти. Нека да гласуваме решение, с което отговорът на питането да бъде
изпратено по пощата.
Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.101, ал.2 във връзка
с чл.100, ал.1, предложение второ от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия реши: Отговорът на
питането на г-н Валерий Иванов Радев с вх.№608 на ОбС Провадия от 20.07.2016
год. да бъде изпратено по пощата на посочения в питането адрес. Който е съгласен
с решението, моля да гласува. Който е „за”. „за”-19, „против”-0, „възд.се”-0.
Решението се приема.”
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 19 с 19 гласа
„за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13 – 252
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.101, ал.2 във връзка с чл.100,
ал.1, предложение второ от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия реши:
Отговорът на питането на г-н Валерий Иванов Радев с вх.№608 на ОбС
Провадия от 20.07.2016 год. да бъде изпратено по пощата на посочения в питането
адрес.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за изказвания и въпроси към кмета на общината. Г-жа
Петрова искаше да вземе думата.”
Изказване на Блага Петрова
„Уважаеми колеги,
Не съм доволна на сто процента от отговора, който ми е даден от общинска
администрация, относно безразборното поставяне на рекламно-информационни
елементи, указателни табели в регулацията на града. Не ми е отговорено на
въпроса: Съобразен ли е видът на тези рекламно-информационни табели с
действащата нормативна уредба? Тук не визирам нашата Наредба №3, а Наредбата,
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не си спомням точното наименование на Наредбата, но когато си поставих въпроса
я цитирах кой номер е. Тя е към Правилника за движение по пътищата в РБ. Видът
на табелите на ресторант „Овеч”, за ресторант „Овеч”, според мен, не трябва да са
в кафяв цвят. Казвам го съвсем открито. Не съм против това да има рекламни
табели в града. Трябва да има за хората, които са гости на нашия град, за да
посещават и исторически забележителности, и заведенията, и др. обекти в града, но
нека да са съобразени с действащата нормативна уредба в държавата. За кафявия
цвят ми е въпросът.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Искам да благодаря на общинска администрация за отговорите, които
получих. Доволен съм от отговорите, но като цяло искам да направя няколко
коментари и да задам два въпроса.
По отношение на първата докладна, относно фиксиране на място за обяви по
кметствата по селата. Искам да попитам: Направена ли е, издадена ли е тази
заповед вече? Да, благодаря.
По отношение на храсторезите, питането ми бе продиктувано от факта, че на
няколко места по селата, когато се провеждаха някакви мероприятия, населението
е останало с впечатление, че едва ли не кметът трябва да започне да коси. Затова
ми беше въпроса: Какъв е редът и правилата?
По отношение на третата докладна явно има нарушение на правилника и то
съвсем осезаемо от целия град, тъй като около двадесет и три часа имаше заря на
всичкото отгоре и вдигане на изключително голям шум. Явно няма регламент и
механизъм, който да бъде задействан така, че след като има явно нарушение да има
система, по която да бъде отреагирано, тъй като общински служители, които
отговарят за контрол на този правилник за нарушение на обществения ред, те
извън работно време няма как да реагират по някакъв начин. Отделно, от страна на
РПУ също не е получен сигнал по отношение към общинска администрация с
предложение за съставяне на акт или наказание, тъй като и те, може би, те от своя
страна, казват, че нямат механизъм, по който да отидат и да отреагират. Това е като
цяло отговорът на общинска администрация, ако не бъркам.
Добре, ще го конкретизираме, но в тази връзка искам да попитам: На база
моето предходно питане и отговорът, който е получен в момента, следва ли
някакво действие от страна на общинска администрация с предложение на
правилника, със заповед или с някакъв регламент и организация, че като има
подобно действие да има реакция от страна на съответните институции? Това ми е
питането. Благодаря.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Николов,
В отговорът, който Ви представих, точно и ясно е упоменато, че РУ
„Полиция” има всякакви правомощия. Още след приемането на Наредба №1 за
обществения ред и сигурността на гражданите от община Провадия наредбата е
предоставено в РУ. Те по тази наредба съставят актове. След като бъде съставен
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акта от служители на РУ „Полиция”, те го представят на кмета за налагане на
наказателно постановление. Такъв акт в общината няма. Правата ги имат. Не знам
защо. Дали някой Ви е казал, че нямат право да съставят актове? Не е така.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Атанасов,
Докладната по смисъл, отговорът, който ми дадохте, аз го разбирам
прекрасно. Преди малко казах, че в крайна сметка, ако в полицията не е получено
някакво писмо или акт на базата, на който, например, общината да реагира. Аз не
обвинявам в момента общината за някаква реакция, да бъда ясно разбран, но в
повечето случаи, когато и от РПУ има служители тук, те казват-ние нямаме база,
по която да реагираме. Не напразно, ако се сещате, бях направил предложение да
се направи разговор между общинска администрация и РПУ „Провадия” във връзка
с това по какъв начин РПУ „Провадия”, ОбС, общинска администрация с
нормативна уредба или по някакъв друг начин да бъде подпомогната по отношение
на тяхната дейност. Защото Ви казвам, чувал съм коментари от страна на
служители на РПУ „Провадия”, че тези мероприятия се провеждат с разрешението
на общинска администрация и те няма как да реагират. Казвам го в прав текст това
нещо, затова просто моят въпрос остава. В крайна сметка, кой крив кой прав, това
нещо не е целта на питането ми. Целта е от тези инциденти да се извлече
съответния извод, че има нещо, което е пропуснато като организация и да се търси
път и начин за решаване на този въпрос, защото всички в тази зала знаете за какво
става въпрос.
Това, мисля, че е важен въпрос, който трябва да се реши. За това още веднъж
въпросът ми, който остава, е: Ще има ли някакво последващо действие, с което да
се пристъпи за решаването на тези проблеми? Това ми е въпросът.”
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 11.10 часа.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, Вие казахте, че наредбата е предоставена за изпълнение на РУ
„Полиция”. Мерките са взети. От полицейските служители ли не се изпълнява
наредбата?Тя е предоставена в полицейското управление за сведение и изпълнение,
но явно контролът не се осъществява оттам. Колеги, в точка шест сме. Не искам да
споря с никого. Прав сте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„ОбС е в правото си да промени наредбата. Само Вие имате право да я
променяте, така че никакъв проблем да се направят предложенията. Мисля, че
беше чл.20, сега не съм на сто процента сигурен. Абсолютно никакъв проблем
няма да се промени наредбата. Последната промяна беше 2015 год. и с по един час
намалихме времето за такива мероприятия, като има пълна забрана да се провеждат
на открито и да затрудняват движението на автомобили. Да, нуждата всички я
знаем, има петнадесет незаети места. Ако има сигнали от граждани, са казвали
служителите, ако има катастрофа в Дългопол, във Ветрино или на магистралата,
тук няма патрул.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, имате думата за изказвания и питания. Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Въпрос, относно отговора за северния изход на град Провадия при отбивката
за село Петров дол. Щом Агенция „Пътна инфраструктура” е отговорна за това
кръстовище – Какъв е варианта да придвижим въпроса? Все пак, планът е одобрен
през 2004 год. - преди дванадесет години. Може би е добре да се преразгледа,
понеже там от жителите на Петров дол, става ясно, че има много катастрофи на
това кръстовище. Може би не са регистрирани в КАТ, но те леки и т.н. Казвам Ви
какво хората са ми казали. Реално, може би, наистина там, аз така си мисля, че
главния път, тези, който се движат по главния път трябва да са с предимство и да
не спират пред тези, които завиват наляво. Да, можем да я коментираме и
евентуално да видим какъв е въпроса. То и долу на Тутраканци е същата работа. Но
реално да ми кажете - Какъв е вариантът да я придвижим и например да я
преразгледат? Ако го потвърдят решението си от 2004 год., няма проблем. Да,
предлагаме на Агенция „Пътна инфраструктура” да преразгледат своето решение.
Даваме мотиви и те казват „Не, така остава.” или „Да. Прави сте.” Ние ще го
предложим, въпросът е да го придвижи администрацията. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Радева, заповядайте. Г-н Атанасов, ще отговаряте на питането ли?”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Това, което можем да направим е да се изпрати писмо, както до Областно
пътно управление, така и до Агенция „Пътна инфраструктура”, но за целта трябва
да се направи нов проект. Те трябва да го направят, защото има един проект, който
е одобрен, който е изпълнен. Ние нямаме право да го направим. Трябва те да го
направят. Това е вариантът, аз го казах. Оттам нататък, какво ще предприемат те?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Радева, заповядайте.”
Изказване на Капка Радева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кметове,
Уважаеми колеги,
Аз искам да подам един сигнал към общинска администрация и евентуално
да се възбуди една дискусия по отношение състоянието на оградната мрежа, която
е разположена по протежение на железопътната линия. Аз лично се изненадах, че е
толкова много накъсана от моста до военния завод надолу, слизайки с кола,
преброих шест или седем дупки, отвори и се отказах да броя по-нататък. Освен
това, мисля, че около СУ „Димитър Благоев” има съборена оградна мрежа на
земята, колоните също са съборени и всичко наоколо е покрито с растителност и то
не с трева, а с храсти. Аз знам, че тази оградна мрежа е собственост на Ж.П., но
мисля, че общинска администрация поне едно писмо трябва да им напише след
като те не виждат какво е състоянието й и не се грижат. Това говори за пълна
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безстопанственост, според мен. Освен това, ако ОбС е в състояние да вземе
някакво решение. Ако трябва от името на ОбС да се напише. Въобще някакви
коментари да се направят, мисля, че е правилно, защото през тези, отвори, които аз
видях могат да минат хора оттам, животни и всичко това застрашава част от
населението, животните и т.н.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаема г-жо Радева,
Не еднократно община Провадия е писала писма до НК „Железопътна
инфраструктура” точно за обезопасяване на оградата. Последната среща с
представители на НК беше през месец януари. Направихме обход по цялата ж.п.
линия в регулацията на града и оттогава ни дума ни вопъл ни стон. По принцип
отговорите на писмата има са, че в момента нямат средства, ако излезе някоя
програма ще кандидатстват и ще я отремонтират. По-лошото е, че отпреди три,
четири години вече спряха да косят и от вътрешната страна. Община Провадия от
външната страна коси, но самите корени са отвътре. Няма как да рискуваме да
пуснем служители от вътрешната страна на мрежата и да стане някоя беля.
Ежемесечно, ние през летните месеци, косим, събаряме тревата, мисля, че и в
момента има хора там. Каквото можем правим, но това не е решение. Всичко
отдолу е изгнило и самата ограда започва да пада. Преди шест, седем месеца
имаше една катастрофа. Един камион се беше блъснал и над седем, осем платна са
легнали. Това както застрашава хората, които преминават, така и влаковете. Не дай
си Боже да има нещо, някой камък да хвръкне е опасно. Всичко е в ръцете на НК
„Железопътна инфраструктура”. Идвали са, пак казвам, последната ни съвместна
проверка беше януари месец и оттогава никакъв резултат.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания? Заповядайте, г-жо Радева.”
Изказване на Капка Радева
„Ако ние не настояваме, няма да има промяна. Така мисля. Пак им напишете
писмо. Изпратете им снимков материал. Аз мисля, че ние трябва да настояваме.
Ние да сме активната страна. Те винаги ще се оправдават с това, че нямат пари.
Кога е имало пари за тях? И ние нямаме пари, и никой няма пари в тази държава,
но живота си върви. Ако някой човек там бъде убит? Да, ще спрем влака. А
влаковете си минават, така както те нямат пари, затова, според мен, едно писмо
поне трябва да напишете.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Господа кметове,
Първо, искам да взема отношение по изказванията на г-н Николов и г-жа
Радева, и най-вече по отношение на изказването на г-н Николов. Има разпоредба,
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закон, както на ОбС, така предполагам и на по-високо ниво. Има служба, която
трябва да следи. Г-н Атанасов, казва във Ваши ръце е, може би да уточним, закона
или разпоредбата ли? Т.е. трябва да уточним в каква посока да бъде променена.
Нали е дадена, има и служба, която да следи. Имам чувството, че ние стоим в
безтегловност и предполагам, че и той така разбира ситуацията. Има едни хора,
които системно нарушават и няма нито разпоредба, нито служба, която може да им
вмени спазването на това, което е задължение на всички.
Сега искам да поставя моето питане. Има ли някаква форма на собственост
Провадийска община върху терена, на който е асфалтираната зона там до
магистралата на пресечката между пътя Провадия-Ветрино и магистралата.
Мястото, където беше заведението на г-н Дончо Димитров. Благодаря.
Може ли общинска администрация да направи постъпки, за да ни бъде
дадена възможност да използваме този терен като община. ”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, никой няма да ни даде право да застрояваме там и да
изнасяме там ритуалите на хората. Аз така си помислих, защото натам клони
въпроса.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Няма връзка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„На там клони въпроса.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Не. Нищо общо. Идеята ми е по-друга.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
”Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Моето питане е за осветлението на централната част на град Провадия. Става
въпрос за централния площад в частта от южната част началото Районен съд
Провадия близо до часовниковата кула в града т.е. до магазина на СВА. В цялата
част не свети нито едно осветително тяло. Още повече, че в тази част се намират
Районен съд, Районна прокуратура, мисля, че и три банки, в тази неосветена част.
Въпросът ми е: Ще бъде ли отремонтирано? Ако ще бъде отремонтирано – кога?
Имам само едно напомняне към председателя на ОбС Провадия. Имам
зададен въпрос на сесията, провела се на 28.07.2016 год. до момента все още чакам
отговор. Молбата ми е, ако може на предстоящата сесия през месец ноември да
получа писмен отговор. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Бях подготвил такъв устен отговор, но Вас Ви нямаше. Беше подготвен. Г-н
Димов, заповядайте.
Г-н Илиев иска да бъде писмен отговора му.”
Изказване на Димо Димов
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„Колеги, много накратко ще се опитам да запозная общинските съветници,
администрацията, предполагам, че ги познава тези Оперативни програми. Понеже
съм задавал въпроса за ремонт на централната част, за осветлението в града - за
енергоефективно осветление, много накратко със съкращения ще Ви запозная с
трите мерки, по които може да кандидатства общината. Искам да благодаря на
кмета Филев за изнесената информация за трите проекта. Действително, явно има
някакво движение – санирането на ОДК, на общината, както и за повишаване на
капацитета на администрацията за такива проекти за енергийна ефективност.
По Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетна ос „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, за което стана
дума, бюджетът е петнадесет милиона. Явно, администрацията е запозната с тази
приоритетна ос. Там целите, целта на тази приоритетна ос е да се повиши
енергийната ефективност на публичната инфраструктура, на жилищния сектор в
малките градове. Най-общо е това. Може да се кандидатства за административни и
жилищни сгради. Бюджетът е петнадесет милиона и може да се кандидатства от
декември 2017 год. до март 2018 год. Много са важни проектите. Да имаме
подготвени проекти и тези проекти да минат, защото аз така като ги виждам
нещата, сега сме 2017 год., може да се каже, 2018 год., ако кандидатстваме, до
2019 год. парите ще свършат. Даже няма да отиде и 2020 год. Трябва да сме много
бързи, нямаме време. Ще направя няколко конкретни предложения - какво може да
се направи?
Другата приоритетна ос е „Регионален туризъм”, като по нея по подмярка
„Развитие на туристически атракции” бюджетът е деветдесет и осем – сто милиона,
може да се каже. Като там може да кандидатстваме за развитието на обекти на
културното наследство, национално и световно значение, в това число и
религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване и опазване,
експониране, социализация, популяризиране, оборудване, провеждане на техники и
програми, екскурзоводски услуги, вертикални планировки т.е. за мен по тази
програма, където могат да кандидатстват общини бюджетът още не е уточнен. Не,
всъщност бюджетът е сто милиона и може максималния размер, който е десет
милиона лева, по който може да кандидатства общината. Ние реално по тази
програма можем, според мен, можем да кандидатстваме за реставрация,
възстановяване и развитие на крепост „Овеч”, например. Тя е такъв обект.
Солодобивният център „Солницата”. Може да се направи проект. Защо да не
вземем пари? Това са исторически наши дадености. Даже не съм сигурен, дали не
може, тук малко се колебая, дали не може да се кандидатства за изграждане на
Център за балнеолечение със солената вода, която ни е даденост? Там вече
администрацията ще прецени.
По другата програма за „Развитие на селските райони”. Това е програма с
много голям бюджет. Ние можем да кандидатстваме, като община по мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура.” Като целта на програмата е насърчаване на
социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в
селските райони. Бюджетът е сто петдесет и девет милиона евро, като
финансирането е до сто процента. Общината няма да се налага с нейни пара.
Срокът за кандидатстване е само септември 2017 год. Много близко и много кратък
срок за кандидатстване. По тази програма можем да кандидатстваме за
строителство, реконструкция или рехабилитация на съществуващи общински
32

пътища, които са тротоари, съоръжения, принадлежности към тях. В тази част
доста неща могат да се кандидатстват в смисъл – площи за широко обществено
ползване, спортна инфраструктура. За тази програма, просто няма да чета цялата
програма, понеже е много дълга. Това, което си мисля, че ние можем, не можем,
задължително да кандидатстваме по тази програма. Първо, да направим проект за
ремонт на централната част на града, като обаче преди това общината трябва.
Конкретно предложение, общината трябва да отдели поне двама човека от
администрацията и да направи, ако се налага отделна дирекция по европроектите.
Двама човека, като административен капацитет, са достатъчни. Общината трябва
да избере фирма консултант, която да движи тези проекти. Тези двама човека от
администрацията само да помагат като подготовка на документи, които трябва да
се предоставят на консултанта. И след това да кандидатстваме по тази „Програма
за развитие на селските райони”. Един възможен проект е ремонт на централната
част, друг възможен проект-те са задължителни тези проекти понеже само
Провадия е една от последните общини, която няма такива проекти. Подмяна на
уличните осветителни тела с нови енергоефективни. Спортни площадки могат да
се направят. Много е важно-ремонт на парковете долу в баните. Горе на стадиона там имаме парк, който е станал вътре зад оградата на стадиона. Предложение, дали
не може тази ограда да бъде преместена десет метра по-навътре или двадесет метра
по-навътре и паркът да бъде използван от гражданите? Просто, да запазим по
някакъв начин стадиона и парка. Вътре има съоръжения, които могат да бъдат
използвани. Общо взето това са ми предложенията по конкретните програми.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Димов, благодаря Ви за всичко, но искам да Ви кажа, че община
Провадия също следи мерките, които ще бъдат отворени, но проблемът Вие много
добре го знаете какъв е. Насоките за кандидатстване още не са излезли. Така ли е?
Не говорим за „Програмата за развитие на селските райони”. За селските райони
ще Ви кажа малко по-късно. Няма как да даде общината едни пари за изготвяне на
проекти без да знае какви са насоките. Ако последния момент в насоките вкарат
нещо друго, а в обществената поръчка го няма? Трябва да правим нова. Така ли е?
Но иначе следим всички проекти, които предстоят да излязат. По мярка 7.2. по
„Програма за развитие на селските райони” на предното заседание на ОбС, ако си
спомняте, гласувахте четири, пет докладни, по които трябваше да се вземе решение
за предварително изпълнение. Не, Вие мисля, че не присъствахте на заседанието.
Трябваше да се вземе решение, което ОбС го взе, кандидатствахме на 30 септември
и подадохме документите за два общински пътя. Провадия-разклона за Петров долграница село Габърница. Тутраканци-Бозвелийско и улицата от руския пазар,
ул.Скобелев надолу чак до Минерални бани. От третокласния влиза на
третокласния път излиза. Там е включено: осветление, тротоари, видеонаблюдение,
подземна инфраструктура-широколентов интернет, пейки, абсолютно всичко сме
предвидили. Подали сме проектите и в момента чакаме дали ще бъдат одобрени.
Уверявам Ви община Провадия работи, следи всичко, което предстои да
излезе, но на този етап не можеше да се кандидатства за централен площад и за
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спортни площадки. Затова изкарахме спортната площадка, която смятахме да
правим на терена на СПТУ. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания? Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Благодаря Ви за отговора. Само уточнение за фирмите консултанти. Там
самото заплащане на фирмата е вкарано в проекта. Така общината няма да се
охарчи. Няма проблем да подготвим проектите и да чакаме. Даже не няма проблем.
Задължително да подготвим проектите и да чакаме да отворят програмата, защото
с прозорец само един месец нали няма как да ги подготвим по време. Общо взето,
другото е - общината наистина има социални проекти, много добре. Има вече
проект за саниране на общината, на ОДК, рехабилитация на пътища. Ние реално
имахме, в бюджета се видя, милион и половина за рехабилитация, за ремонт на
пътища, за изграждане. Долу горе пътната инфраструктура, може да се каже, че
има подобрение. Това е задоволително, но също ни трябват спортните площадки,
трябват ни парковете, може би не са от първа необходимост тези неща, но центъра
реално е от 78 год., той наистина, на плочките, с извинение, ако има кажеш: „Дий!”
- ще тръгнат. Осветлението също, много е важно, понеже хората вече възрастни
хора. Провадия е със застаряващо население. Вече те не виждат, спъват се на
плочките, падат. От тази гледна точка.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Пак Ви казвам, преди да излязат насоките няма как да правим проект.
Разберете, в последния момент, насоките излизат четири, пет месеца преди да
излезе заповедта на министъра за приема на документи. Преди да излязат тези
насоки няма как да правим проект.
По програма „Региони в растеж” там, мисля, че два, три пъти кметът Ви
уведомява. Четири милиона сме заложили за общински сгради. Четири милиона за
жилищни сгради. Която мярка е отворена и общината може да кандидатства, сме
кандидатствали.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте. След това е г-н Кръстев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Вземам за втори път думата. Не, няма да уточнявам, ще развивам друго.
Предполагам, че вече е започнало да се мисли за бюджета за следващата година.
Не виждам нищо ненормално в това, че г-н Димов поставя въпроси, които, според
него, са важни и е важно да залегнат в следващия бюджет.
Ако караме на принципа да получаваме докладни в законния срок,
изработени от общинска администрация и да ги разглеждаме, ние, общо взето,
макар че имаме достатъчно време да ги прочетем, сме поставени постфактум. В
ролята на едни хора, които имат общо взето задължението да ги прочетат, да
гласуват „за” и „против”.
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Пак в тази връзка, въпросът ми е: Има ли възможност в решенията на ОбС да
бъдат отразени в сайта на община Провадия не с бройка „за”, „против”, „възд.се”, а
поименно.
Още един въпрос: Дали е възможно в сайта на общината периодично, да
кажем на три или четири месеца да бъде пускана анкета, която да показва, чрез
гласуване на гражданите, дали одобряват или не одобряват работата както на ОбС,
така и на общинската администрация? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.”
Изказване на Кръстю Кръстев
„До точка шест от нашето заседание всичко беше, аз казвах – ще задремем,
няма коментари, няма обструкции, опозиция, но предвид голямата честота на
изказвания от някои колеги, предлагам по азбучен ред ли, по какъв начин в
предстоящите заседания да има възможност и останалите колеги да вземат
отношение. Защото някои сме малко по-тактични, не ни идва ред да вземем думата.
Може би в критичен тон, по азбучен ред на всяко следващо заседание, да имат
задължението колегите да вземат отношение, защото се получава много активност
от определена част от колегите, а някои сме пасивнички.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, да допълня питането си само. Както се казва - дума дума отваря.
Към питането ми за осветлението на централния площад да добавя и питане
за Градския стадион. Става въпрос за него. В изключително лошо състояние е.
Има ли възможност, особено сега в зимната част, да се постави някакво
елементарно-едно, две осветителни тела? Има ли вероятност, възможност, не
вероятност, а възможност спортното съоръжение да функционира в часовете до
около 20 часа? Защо? Казвам. В момента спортното съоръжение се затваря в шест и
половина, седем. Говорим за младото население на града. Втора смяна учениците
са обикновено до седем часа. Моля? Няма ли. Добре, супер. Дори и да вземем едно
нормално работно време – пет и половина, шест. Да има възможност, който има
желание да ползва стадиона и съответно да има някакво осветление. Казвам, защо?
Аз го ползвам. От много време го ползвам. Вечер, няма да Ви кажа-трябва да си
вземем челници, за да го ползваме вечер след шест часа. Питането ми също да се
включи към първоначалното. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания има ли? Очевидно няма. Колеги, преминаваме
към седма точка.”
Седма точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и предложения на граждани очевидно няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 11.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №722
решение №13-226
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №732
решение №13-227
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №707
решение №13-232
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №716
решение №13-235
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №717
решение №13-236
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №718
решение №13-237
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №719
решение №13-238
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №720
решение №13-239
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №723
решение №13-240
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №724
решение №13-241
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №727
решение №13-242
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №731
решение №13-243
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №739
решение №13-244
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №741
решение №13-245
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №742
решение №13-246
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №743
решение №13-247
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №744
решение №13-248
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

53

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №750
решение №13-250
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

54

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №753
решение №13-251
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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