П Р О Т О К О Л № 15
Днес, 22.12.2016 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димитър Тунчев Димитров
7. Димо Владимиров Димов
8. Елина Георгиева Димитрова
9. Ивайло Илиев Илиев
10. Иво Райчов Гочев
11. Йордан Иванов Михалев
12. Капка Ангелова Радева
13. Кръстю Василев Кръстев
14. Лидия Николаева Димитров
15. Милена Иванова Драгнева
16. Мустафа Али Ибрям
17. Наталина Младенова Златева
18. Стоян Добрев Гигов
19. Христо Драгомиров Гичев
20. Хюлия Ахмедова Мустафова
21. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е двадесет и един общински съветници.
Откривам петнадесетото заседание на ОбС Провадия. Предлагам заседанието да
протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти по програми на
европейските фондове – второто полугодие на 2016 год. / вх.№812
2.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2017 год. /вх.№811
3.Изменение на Наредба №9 за условията и реда за съставянето на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Провадия. /вх.№771
4.Приемане на Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в община
Провадия. /вх.№758
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5.Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Провадия.
/вх.№767
6.Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на
територията на община Провадия. /вх.№786
7.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – Общински детски комплекс Провадия. /вх.№787
8.Докладни записки с вх.№807, 808, 809, 810, 813, 814, 815.
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
10.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 осем докладни записки да бъдат допълнени докладни записки
с вх.№825, 826, 828.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Г-н Гигов, заповядайте.”
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК „Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности”
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Оттеглям доклад с вх.№758, относно Наредба №20 за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите
дружества в община Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения има ли? Няма. След оттеглянето на доклад с вх.№758 от
Стоян Гигов-председател на ПК „Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности”, който е четвърта точка от проекта за дневния ред на заседанието, точките
от дневния ред след трета се изместват с една точка напред. Точка докладни записки
ще бъде седма точка от дневния ред.
Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на
заседанието на докладни записки с вх.№825, 826, 828 в новата точка седем докладни
записки. Който е съгласен с предложениeто, моля да гласува.
Гласуване: 21-„за”, 0 -„против”, 0 -„възд.се” Приема се.”
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Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението докладни
записки с вх.№ 825, 826, 828 да се включат в дневния ред на заседанието в новата
точка седем докладни записки. Общинските съветници гласуваха предложението и от
21 общо 21 с гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти по програми на
европейските фондове – второто полугодие на 2016 год. / вх.№812
2.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2017 год. /вх.№811
3.Изменение на Наредба №9 за условията и реда за съставянето на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Провадия. /вх.№771
4.Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Провадия.
/вх.№767
5.Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на
територията на община Провадия. /вх.№786
6.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – Общински детски комплекс Провадия. /вх.№787
7.Докладни записки с вх.№807, 808, 809, 810, 813, 814, 815, 825, 826, 828.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти по програми
на европейските фондове – второто полугодие на 2016 год.
а/№812-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на изготвени, приети и реализирани проекти по програми на
европейските фондове – второто полугодие на 2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
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Освен докладът, който е на Вашето внимание, искам да Ви запозная и с две
решения на Оперативна програма „Региони в растеж”. Вчера ги получихме. Първото,
за безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение на община Провадия за
подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в град
Провадия. Това са - НЧ „Алеко Константинов” и Сапаревата къща. Общата стойност
на безвъзмездната финансова помощ е 1 031 176, 76 лв. и съфинансирането от страна
на община Провадия е 12 114,00 лв. Второто решение е за подобряване на енергийната
ефективност на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град
Провадия, като общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 138 393, 86 лв.
и 10 000 лв. собствен принос. За собствения принос, имаме уверението на Дирекция
„Пожарна и аварийна безопасност”, че ще бъдат осигурени средствата. В процес на
разглеждане е предложението за жилищните сгради по „Региони в растеж”.”
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„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 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 –266
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове – второто полугодие на 2016 год.
Втора точка – Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и
определяне размера на такса битови отпадъци за 2017 год.
а/№811-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2017 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Искам да прочета писмото, което е основание за сегашното предложение за
таксата за битови отпадъци. Писмото е от Регионалната инспекция по околната среда и
водите-Варна до кметовете на общини: община Провадия, община Дългопол и община
4

Аврен. Относно: Преустановяване депонирането на нетретирани смесени битови
отпадъци, на общинското депо за неопасни отпадъци, в землището на гр. Провадия,
което не отговаря на нормативните изисквания.
Ще прочета съществената част: „С оглед изпълнение на разпоредбите на Закона
за управление на отпадъците в качеството си на кметове на общини сте длъжни да
предприемете необходимите действия, за спазване на дадените предписания в т.2.6 от
горецитираната заповед и разпоредбите на чл.38, ал.1. от Наредба № 6 от 27.08.2013 г.
в т.ч. и да обезвреждате чрез депониране на образуваните от територията на общините
битови отпадъци на регламентирани депа/съоръжения. Такива депа са регионалното
депо в с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна, регионалното депо в с.Стожер, обл.Добрич
и МБТ инсталацията в с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варна.
За целта е необходимо да предвидите в план-сметките на общините за 2017 г.
разходи за транспортиране и третиране на битовите отпадъци, в изпълнение
изискванията на чл.38, ал.1, от Наредба №6 от 27.08.2013 г. и чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО, за
подготовка и повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци
образувани на територията на общините, в размер най-малко 55 на сто от общото им
тегло.”
В тази връзка при отпадъци, които общ.Провадия генерира годишно между
четири и шест хиляди тона и при сегашните цени на инсталацията за МБТ в с.Езерово
и цената на депото в гр.Белослав, ще са ни необходими между 380 000 и 600 000 лв.
допълнително. В тази връзка би следвало да предложим повишение на размера на
таксата „битови отпадъци” с 100%, тъй като за физически лица облога е 580 354 лв.
Нашето предложение е за 20%, като разчитаме на 90% събираемост на текущите
задължения по такса „битови отпадъци” и 45% събираемост на старите задължения. С
една дума, разчитаме на населението на гр.Провадия да си плаща още по-редовно
такса „битови отпадъци”, за да не се случат инциденти с отпадъците, както се случи в
някои съседни общини. Благодаря.”
Кворум:21 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Заповядайте, г-н
Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
За пореден път вдигаме такса смет. Направих си труда да си направя една
справка през годините как се е вдигала такса смет. През 2012 год. увеличаваме с 20%
за физическите лица и 15% за юридическите лица. През 2013 год. увеличаваме с 10% .
Говоря за годините. През 2014 год., когато се приема такса „битови отпадъци”, се
декларира, че имало излишък от 190 000 лв. и не се увеличава. 2015 год. - време на
избори, намаляваме с 25% таксата за физически лица и 17,5% за нежилищните имоти
на физически и юридически лица. Но забележете цената за контейнер „Бобър” не се
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намалява. Цената остава същата. Т.е. до момента тя е вдигната с 30%. Съответно 2016
год. няма промени и сега в момента ни се предлага отново с 20% да завишим цената.
През 2013 год., когато се приема поредното увеличение с 10%, зачитам
протокола. Изказването на г-н Филев е „Искам да Ви кажа, че събираемостта в
момента е по-ниска поради това, че максимален брой физически и юридически лица се
възползват законово, разбира се, да плащат такса „битови отпадъци” за нежилищните
си имоти на база деклариран обем и количество отпадъци.”
Това, че населението се научи да декларира обем и количество отпадъци не
означава, че трябва да вдигаме отново таксата. Защо? Защото, след като по-голяма част
или голяма част от населението ги декларира до момента цената, която плащат на база
контейнер тип „Бобър” е завишена с 30 % в момента, ако завишим още 20% - става с
50%. Мисля, че това е достатъчно основание да не се пипа, след като има, дори и да се
има предвид, че през 2015 год. излишъкът, който се отчита е 250 000 лв. 250 000 лв. и
изведнъж през 2016 год. се получава подобна, как да го кажа, дупка. Моят апел към
управляващите е да запазят сегашното ниво на данъците. На такса смет, по-точно, като
се има предвид, че голяма част от населението си плаща такса смет на база
декларирано количество отпадък, а там цената на декларираното количество отпадък
до момента не е намалявана. Тя е завишавана. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Илиев,
От 2011 год., когато общината започна да плаща т.нар. отчисления по чл.60 и
чл.64 от ЗУО, не само нашата община, а всички общини през година или две вдигат
размера на таксата, защото отчисленията растат прогресивно. Сега, ако сте обърнали
внимание в писмото на директора на РИОСВ - Варна пише, че са 94,00 лв. на тон за
тази 2017 год. По указания на НСОРБ ние заложихме по 80,00 лв. на тон, защото има
предварително съгласие на Министъра на околната среда да се намали на 80,00 лв. на
тон, но няма да е като тази годишното. През годините размерът на таксата расте,
заради отчисленията, не заради цената за услугата. Услугата е постигната на основание
тръжна процедура. Тук мога да кажа, че още 2011 год., персонално с еднократен мой
акт, цените на услугите бяха намалени - на единият вид услуга с 6 %, на другия с 3,5%.
По отношение на количеството декларирани отпадъци - това се касае за нежилищните
имоти на физически и юридически лица. Физическите и юридическите лица за
жилищните си имоти не могат да декларират количество отпадъци. Смея да твърдя, че
в това отношение ние сме много напред, спрямо голяма част от общините в България,
защото близо 70% от юридическите лица за нежилищните си имоти - т. нар. стопански
обекти-магазини, производствени помещения, складове и т.н. плащат декларирано от
тях количество отпадъци. Но няма как да се избегне основното изискване на закона,
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ползвателят плаща услугата. Ние трябва да транспортираме отпадъците между 40 и 50
км. от Провадия и да плащаме на тон между 85 лв. и 95 лв. за това третиране. Един
път, трябва да ги транспортираме, втори път - да платим за обезвреждането им. Няма
откъде да се вземат тези други средства. В план-сметката, сигурно виждате, че има
660 000 лв. преходен остатък. Този преходен остатък, както и предходните години, е
остатъкът, който сме длъжни да имаме по чл.60, защото от отчисленията, които
дължим по чл.60 ние превеждаме 20% на РИОСВ. Другите са при нас и ги ползваме
през годините, като оборотни средства. Но в ситуацията, в която през 2017 год.,
съгласно ЗУО и Националния план за управление на отпадъците, нас ни задължат да
рекултивираме депото, ние тези пари трябва да ги вложим. Затова казвам, че общината
трябва да има средства, за да не настъпи екологичен катаклизъм в гр.Провадия. Не
мога да разбера логиката. Ако аз бях убеден, че незавишението на такса смет щеше да
гарантира спокойното сметосъбиране и сметоизвозване, и третиране на отпадъците
вече на друго място, нямаше да го предложа. При 660 000 лв. налични от отчисленията
по чл.60 няма логика, но Вие виждате - РИОСВ са направили анализ на всички плансметки, действащи към момента. Не случайно предлагат да се предвидят средства,
защото такива, специално за трите общини, няма предвидени, а за да се предвидят - те
трябва да бъдат събрани от ползвателя. Аз повече нямам какво да кажа по докладната.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладнаа има ли? Колеги, тази
докладната записка е с два проекта за решения. Предлагам на Вашето внимание
първия проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-2
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 18 гласа „за”, 2 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 267
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява план-сметка за приходите и разходите за дейност “Чистота” за 2017
г. – Приложение № 1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание втория проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
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„за“-16
„против“-3
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 16 гласа „за”, 3-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 268
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет
Провадия:
1. Определя размера на такса „Битови отпадъци“ за 2017 г., както следва:
І. За гр.Провадия
1. За жилищни имоти – 3,03 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 0,84 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 1,91 на хиляда върху данъчната оценка
на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,28 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2. Нежилищни имоти на предприятията – 10.58 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в т.ч.:
2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,96 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение
№ 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 6.67 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,95 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 8.01 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.24 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5.05 на хиляда върху данъчната оценка
на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.72 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІІ. За с. Блъсково
1. За жилищни имоти – 3.73 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
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1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1.04 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО- 2.35 на хиляда върху данъчната оценка
на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване- 0.34 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
2. Нежилищни имоти на предприятията – 10.58 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в т.ч.:
2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.96 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение
№ 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 6.67 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.95 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 8.01 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.24 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5.05 на хиляда върху данъчната оценка
на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.72 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІІІ. За селата Тутраканци, Храброво, Комарево, Бозвелийско, Житница,
Манастир, Бързица, Добрина, Петров дол, Староселец, Чайка, Китен,
Градинарово, Неново, Овчага, Равна, Кривня, Черноок, Славейково, Снежина,
Златина, Венчан и Чeрковна
1. За жилищни имоти – 5.45 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1.52 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 3.44 на хиляда върху данъчната оценка
на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.49 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2. Нежилищни имоти на предприятията – 10.58 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в т.ч.:
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2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.96 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение
№ 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 6.67 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.95 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 8.01 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.24 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5.05 на хиляда върху данъчната оценка
на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.72 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІV. За подалите декларация за генериран обем битови отпадъци, на база стандартен
съд, се заплаща следния размер на таксата, която включва всички разходи по чл. 66, ал.
1 т. 1, 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси:
1.За контейнер 1,1 куб.м. тип “Бобър” - 3326,40 лв. на година
В декларацията се посочва броят на съдовете за изхвърляне на битовите
отпадъци, които ще се използват през годината, съгласно заповед 3116 / 27.10.2016 г.
Когато декларацията не е подадена в срок, декларирани са по-малко от необходимия
брой съдове за битови отпадъци или не се изхвърлят битовите отпадъци в
определените за целта съдове, годишната такса се заплаща върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на недвижимите
имоти на предприятията.
V.Общински съвет - Провадия определя такса за битови отпадъци за всички
съоръжения, имащи временен статут от 0,16 лв. на кв.м. на ден., но не повече от:
- 10,58 лв. на месец за площ до 20 кв.м. вкл.
- 13,61 лв. на месец за площ до 50 кв.м. вкл.
- 30,24 лв. на месец за площ до 100 кв.м. вкл.
- 48,38 лв. на месец за площ до 200 кв.м. вкл.
- 71,06 лв. на месец за площ над 200 кв.м. вкл.
Таксата се заплаща ежемесечно в касата на Община Провадия.
VІ. Общински съвет - Провадия определя такса за битови отпадъци на територията на
Общински пазар от 0,38 лв. на кв.м. на ден за откритите площи.
Таксата се заплаща ежедневно на касиер-събирача на пазара.
VІІ. Да не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Община
Провадия или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по
образец от собственика или ползвателя до края на предходната година;
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2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не
се предоставя;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
VІІІ. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност над 71%,
таксата се заплаща с 50% намаление при подадена декларация до 13.01.2017 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев. Изразяване на отрицателен вот.”
Изразяване на отрицателен вот от Дамян Неделчев
„Мисля, че системата за определяне на таксата е несправедлива. Достатъчно
пъти чухме -„върху данъчната оценка на имота”. Според мен, има достатъчно
примери, в които едно семейство живее в жилище, в което, предполагам, в немалка
част от случаите - няма нотариален акт, съответно и данъчната му оценка е малка, а
там живеят немалко хора. Също така, достатъчен брой примери, в които жилищата са
достатъчно големи, а живеят един или двама пенсионери. Затова, според мен,
системата е несправедлива. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изразяване на отрицателен вот от Ивайло Илиев
„Колеги, гласувах „против” увеличаването, защото не мисля, че като
увеличаваме данъците събираемостта ще се повиши. Точно обратното. В момента, по
спомен, мисля, че г-н Филев, каза - очакваме 90% събираемост. На предходни
изказвания беше казано, че събираемостта е някъде около 70% . С поредното вдигане
на данъците, на такса смет, по-точно, в момента събираемостта ще падне още повече.
Какво правим? Догодина отново ли ще вдигаме? Защо гласувах „против”? Направих си
труда да погледна фирмата, която извършва сметопочистването „Технокар” ЕООД.
2014 год. - печалба от 408 000 лв., 2015 год.- 347 000 лв. Не мислите ли, че може да се
договори тази сметка? Т.е. цените, които са изписани в нея.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, само да отбележа, че „Технокар” ЕООД не е само с предмет на
дейност сметопочистване и сметоизвозване.”
Изразяване на отрицателен вот от Ивайло Илиев
„Благодаря. Продължавам само с още едно изречение. Има заложено миене през
2016 год. - юни, юли и август. По време на приемането на план-сметката казах, че ще
наблюдавам кога и къде ще се мие. Не видях. В момента са заложени още два месеца 11

май и септември за 2017 год. Т.е. от май до септември ние ще мием улици. Казвам, пак
ще наблюдавам да видя кога и къде се мият улици. Благодаря.”
Кворум:20 Общинският съветник Кръстю Кръстев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Друго обяснение на отрицателен вот има ли? Няма. Заповядайте, г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Понеже беше споменато името ми, искам да кажа следното. Предстои много
драстично вдигане на размера на таксата „битови отпадъци”, но тава ше стане за
всички общини. Има договореност между НСОРБ и правителството на РБ, преди да
бъде в оставка, този процес да се разтегли във времето до 2019 год., когато условно да
го кажем - бизнесът почти ще спре да плаща таксата „битови отпадъци”, а ще трябва
ползвателите, с една дума - гражданите, населението да плащат целият размер. Това
означава два или три пъти. При по-ниската събираемост, принципно съм съгласен, че
при по-ниските данъци и такси, има малко по-висока събираемост, но като абсолютно
число не са достатъчни за услугата. Не случайно, законът в тази му част се отлага
няколко години поред, но предстои жестоко вдигане на размера на таксата „битови
отпадъци” за всички общини в България, когато някое от правителствата реши да
приложи закона в сила и да не отлага влизането му в действие.
По това, което каза д-р Дамян Неделчев, също принципно съм съгласен. Още
2006 год, когато инж.Марин Георгиев беше кмет, предложихме и размерът на таксата
„битови отпадъци” се балансираше и с живеещите в дадено жилище. Говорим за
физичеки лица, за жилищните им имоти. Сега не помня - три, пет или седем, но имаше
такова разграничение. Вярно, че администрацията се затрудняваше в това нещо, но го
имаше. Впоследствие, когато кмет беше инж.Георги Янев, тази част от методиката за
определяне на такса „битови отпадъци” беше отменена. Остана само възможността
нежилищните имоти на физически и юридически лица да се определя размера й по
декларация на собственика на физическото или юридическото лице.
По отношение на миенето. Ние, да, залагаме миене, но го плащаме само, ако
бъде извършено. Ако преценим, че няма нужда от миене или няма нужда от машинно
метене, ние не го възлагаме и не го и й плащаме. Принципно за нашия град със
степента на запрашеност, която има, в план-сметката, не две, три или пет, а трябва да
има много пъти миене, както се миеше до 1989 год. Но за съжаление, всичко е въпрос
на пари. Не може да имаме нисък размер на таксата за „битови отпадъци” и да имаме
изключително качество на услугата с много висока честота на вдигане на
контейнерите, с ежемесечно миене, с метене на десет пъти по-големи площи. Всички
го искаме, но ситуацията е такава сега. На нас, заедно с другите две общини, които сме
останали единствените във варненска област, които не третират предварително
отпадъците си, ни предлагат и ни дават определен срок. В писмото пишеше, че на
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основание принудителната административна мярка и някои от изискванията на закона,
на нас, на общината беше съставен акт 10 000 лв. Но 10 000 лв., сравнени с 40 000 лв.
на месец, чисто икономически са по-изгодни, но така или иначе ние сме длъжни да
спазим указанията на органите на Министерството на околното среда и водите и на
действащото законодателство. Трябва до края на следващата година да рекултивираме
депото и от първи януари 55% или 40% от отпадъците трябва да бъдат повторно
оползотворявани. Това говорим от първи януари 2018 год.”
Кворум:21 Общинският съветник Кръстю Кръстев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, преминавама към трета точка от дневния ред.”
Трета точка – Изменение на Наредба №9 за условията и реда за съставянето на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия
а/№771-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
изменение на Наредба №9 за условията и реда за съставянето на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. 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 21 с 20
гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 269
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Провадия, приета с Решение №28-548/17.12.2013 г. в следния
смисъл:
§1.Текстът на чл.26, ал.2 се изменя по следния начин:
„Чл.26 (2) Кметът на Общината представя проекта на бюджета за публично
обсъждане от местната общност в срок до 20 работни дни от обнародването на Закон
за държавния бюджет на Република България за съответната година, като оповестява
датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на
общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се
провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се
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съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на
бюджета“ и отменя т.3 от Приложение №2 към Наредба № 9 за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Четвърта точка – Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на
община Провадия
а/№767-Доклад от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект на
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа
на личностно развитие на територията на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Наредбата ще получи пореден №22. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 270
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното
и училищно образование, Общински съвет Провадия:
1.Приема Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Провадия.
Пета точка – Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на
територията на община Провадия
а/№786-Доклад от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект на
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Наредбата ще получи пореден №23. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 271
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищно образование и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование, Общински съвет Провадия:
1.Приема Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на
територията на община Провадия
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Шеста точка – Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център
за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Провадия
а/№787-Доклад от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект на
правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие –
Общински детски комплекс 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.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 272
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.49, ал.8 от Закона за предучилищното и
училищно образование, §18, ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона
за предучилищното и училищно образование, Общински съвет Провадия:
1.Приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – Общински детски комплекс Провадия.
Седма точка – Докладни записки
а/№807-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за продажба на 1019 кв.м. идеални части от дворно
място и утвърждаване на продажна цена на общински недвижим имот-частна
общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-105, кв.24 по РП на с.Тутраканци по
АОС №1826/29.11.2016 год.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
За тази докладна много се двоумях и отначало малко популистки ми дойде да
гласувам „против”, но не знам дали не е редно предварително някаква комисия да се
направи. Аз лично мястото не съм го виждал. Да се направи някаква комисия от
няколко съветника, които да погледнат за какво точно става дума - дали това място
наистина се използва?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Бъркате докладните - това е докладната за с.Тутраканци.”
Изказване на Димо Димов
„Извинявам се. Запомнете го предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 273
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 №1826/29.11.2016 г., вписан в Агенция вписвания Служба по
вписванията при Районен съд град Провадия под №14, том XVI, дело №2998/2016 г.,
вх. р. № 6109/ 30.11.2016 г., а именно 1019 кв.м. идеални части от дворно място цялото
с площ от 1400 кв.м., находящо се в с.Тутраканци, общ.Провадия, обл.Варна,
съставляващо УПИ VII-105, в кв. 24 по плана на с.Тутраканци, одобрен със заповед
№386/16.09.1992 г., при граници: улица, улица, УПИ VIII-106, УПИ VI-104, на
„Василев-05“ ЕООД с ЕИК 103958070 със седалище и адрес на управление в с.
Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, представлявано от Румен Милков Василев, в
качеството му на собственик, на законно построена в посоченото дворно място сграда
със застроена площ от 140 кв.м., съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция
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вписвания Служба по вписванията при Районен съд град Провадия под №128, том XII,
дело №2308/2015 г., вх. р. №5364/27.11.2015 г.
2.Определя цена за продажба на имота по т.1 в размер на 3 616 лв. / три хиляди
шестстотин и шестнадесет лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, децата от ДГ „Пролет” са тук. Ще дам почивка от 15-20 мин., за да ни
сурвакат и ни честитят настъпването на Коледните и Новогодишни празници.”
Почивка от 10.10 ч. - 11.00 ч.
Кворум:18 Общинските съветници Мустафа Али Ибрям, Наталина Младенова
Златева и Дамян Ташев Неделчев не присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. Предлагам да преминем
към следващата докладна записка.”
б/№808-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна по бюджета на община Провадия за 2016 год.
Кворум:21 Общинските съветници Мустафа Али Ибрям, Наталина Младенова
Златева и Дамян Ташев Неделчев влизат 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:21
Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-1
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 17 гласа „за”, 1 -„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 274
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия, променя свое Решение №4-63/26.01.2016 год. в
следния смисъл:
1.Приема увеличение на бюджетния кредит в:
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§43-02 Дейност 412 „Общински болници” в размер на 12 000 лв. за
осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” ЕООД
гр.Провадия.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетния кредит в:
§97-00 Дейност 998 „Резерв” в размер на 12 000 лв.
3.Задължава кмета на общината в изпълнение на своите правомощия да извърши
налагащите се корекции по бюджета на общината за 2016 год.
4.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изразяване на отрицателен вот от Дамян Неделчев
„Пак обяснение на отрицателен вот. Държавата и Здравната каса вкараха
изисквания, които доведоха до сегашното състояние т.е. до невъзможност болниците
да изпълняват едни дейности, които изпълняваха успeшно преди въвеждането на тези
изисквания, като част от изискванията бяха свързани с осигуряването на по-добра и
квалифицирана медицинска помощ, като искам да дам следния пример: За да лекуваш
сърдечни заболявания ти трябва кардиолог - един или двама, колкото е определено
като степен за възможност за действие на болниците. Не само по отншошение на
сърдечните заболявания, а и по отношение на всяка една специалност от медицината.
Вследствие, на което, обаче, това изискване натовари болниците, най-малкото с
необходимостта от допълнителни средства за да плаща на пулмолог, на кардиолог, на
ендокринолог и т.н. Вследствие на това изискване, вместо да получим по-добра
квалифицирана здравна помощ, ние получаваме никаква. Да не давам конкретни
примери, но общо взето от тези специалисти, за които се налага болницата да плаща, в
конкретния случай, ние не получаваме такава помощ, както казах, а никаква. Дори и да
ги има, не само проформа, ами специалистите в един момент започват да извиват
ръцете на болницата срещу кажи-речи никаква помощ. Благодаря.”
в/№809-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива – КПИИ /ПУП-ПЗ/ и инвестиционен проект
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. 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 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 275
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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 от Закона за устройство на територията,
Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на
основание чл.150, ал.1 от ЗУТ, който се състои от две части: изработване на ПУП - ПЗ
/план за застрояване/ за поземлени имоти №001003, ПИ№001004 и ПИ №001006 в
землището на с.Петров дол, община Провадия, обл.Варна и изработване на
инвестиционен проект за строежи в тези имоти. С изработването на проекта
поземлените имоти с номера №001003, №001004 и №001006 в землището на с.Петров
дол, местност „Чанлъка” се отреждат „за селскостопански, производствени и
обслужващи сгради и съоръжения”, определят се оптималните застроителни
показатели, начин и характер на бъдещото застрояване и се прецизира
градоустройствения режим на имотите.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
Кворум: 20 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова излиза от залата.
По докладната записка с вх.№810 Хюлия Ахмедова Мустафова има обявен конфликт
на интереси и не присъства в залата при обсъждането и гласуването.
г/№810-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за продажба и утвърждаване на начална продажна цена
на общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ231 в кв.45 по РП на с.Черноок, община Провадия с площ от 450 кв.м., съгласно АОС
№1828/30.11.2016 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„По докладната записка има обявен конфликт на интереси от г-жа Хюлия
Ахмедова Мустафова, която напусна залата. Допълнения от страна на вносителя има
ли? Няма. Давам думата на председателите на ПК да прочетат становищата. Г-н
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“.”
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 0 гласа „за”, 0-„против” и 5 -„възд.се” при кворум 5 не приема
проекта за решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-жа Капка Радева-зам.-председател на ПК “Икономическо
развитие на общината и общинска собственост“
Изказване на Капка Радева-зам.-председател на ПК “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“
„Комисията с 1 глас „за”, 0-„против” и 5 -„възд.се” не приема проекта за
решение.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-жа Милена Драгнева-член на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“
Изказване на Милена Драгнева-член на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 1 глас „за”, 1-„против” и 2 -„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-жа Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 2 гласа „за”, 1-„против” и 3 -„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги. Този път по правилната докладна. В случая, искам да кажа,
че не познавам нито едната, нито другата страна, обаче проблемът е, че не знам и къде
е самото място. На комисиите съм гласувал „възд.се”, но имам чувството, че тук ще
вземем неинформирано решение на базата на някакви впечатления. Виждаме, че на
кметицата на село Черноок становището е било утвърждаващо, че няма проблем, но
някакви хора не са съгласни с тази продажба. Не знам дали не е редно да направим
някаква временна комисия, да погледнем за какво става дума. Дали наистина това
място се използва за игра на децата, дали се използва за поляна или е, наистина, едно
място, което по общия ред ние можем да обявим за продажба. В случая имам
чувството, че малко неинформирано ще откажем или ще приемем това решение.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само секунда. Г-н Димов имам въпрос към Вас. Вашето предложение е да се
направи комисия. Да се състави комисия - с каква цел? За да можем да го подложим на
гласуване. Все пак е предложение.”
Изказване на Димо Димов
„Възможно е едно решение - да се направи комисия с минимален състав, колкото
е по правилник, да се погледне за какво става въпрос. Комисията да излезе със
становище, информирано становище, след като е видяла за какво става дума, а не по
впечатления.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Искате комисията по „Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии”. Г-н Димов си прави предложението нека да го прогласуваме. Нека да го
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разбираме така: Комисията по „Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии”да отиде на място и да се запознае. Други предложения? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, предлагам да дадем думата на кмета на село Черноок, за да изясни
обстановката. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само секунда. Заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Първо, искам да се извиня, че ще задам два въпроса тук, тъй като на комисиите
бях възпрепятстван и нямах тази възможност. Имам два въпроса. Първият въпрос е
следният: На база тази подписка, която е получена към общинска администрация, от
приблизителна двадесет и няколко жители на село Черноок, в тази връзка питам Приблизително колко са жителите на село Черноок и предоставена ли е възможност на
всички жители да участват в тази подписка? Какво имам предвид? Т.е. предоставена
е, но те са отказали да подпишат тази подписка. Искам да видя съотношението какво
е? Дали са се събрали двадесет човека и са решили да направят една подписка или на
цялото население е предложена съответната подписка, но са я подписали например
само двадесет и няколко човека. Това е единият въпрос. Вторият ми въпрос е: В
жалбата на тези двадесет и няколко човека е записано, че ще има собственик на имот,
който няма да има достъп до имота си. Каква е ситуацията в тази посока? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, да разбирам ли, че първият въпрос е към кмета на село Черноок?
Тъй като кмета на село Черноок е тук, смятам, че ще бъде по-резонно той да отговори
на този въпрос. Г-н Ибрям, заповядайте.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Просто не знам откъде да започна, защото ситуацията ми се струва, малко, не
малко, а направо смешна. Поредната докладна, която предлага едно парче място да се
продава. Ще направя едно сравнение с най-близкият случай - докладната за
с.Тутраканци. Отварям докладната, чета първата страница и я съпоставям със
с.Тутраканци. Откровено Ви казвам, не продължавам нататък да чета докладната. По
време на комисията се споменава и за подписката. Пак казвам, честно, тогава
забелязвам подписката. Първото ми впечатление, казах си - това е нещо
междуличностно. И в двете комисии, колеги, общински съветници, по разбираеми
причини, ме помолиха да проуча, така казано, ситуацията. Не съм разговарял със
собственика, който иска. Не собственика, а лицето, което има желание да закупи
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мястото. Намерих други начини. Не съм разговарял и с кмета на населеното място. За
да бъда достоверен, намерих начин да разбера точно как стои въпроса и разбрах.
Обаче, първо, искам да изразя следното мнение. За почти всяка докладна, която касае
продажба, независимо на какъв имот, особено на по-сериозни, даже и пътищата по
нивите, даваме ясна, конкретна, точна информация от страна на общинска
администрация. По въпросната докладна, общинска администрация, няма яснота. Поне
такова мнение изрази. И оставя казусът на ОбС. При тази ситуация, много ясно, ОбС,
особено мнозинството, как ще гласува. Обаче, аз не съм съгласен, общинска
администрация, на нея, пределно й е ясно, че аз знам, че те знаят как стои въпроса.
Ако продължа да дълбая, колеги, ще замирише. Но ще обясня накратко, как стои
ситуацията. Освен, че казусът е междуличностен, оказа се, че е и междусъседски.
Подписката е инициирана от лице, което има личностни отношения с желаещите.
Мотивите нямат никакво основание. Нито е площадка за деца, нито е поляна, а е един
парцел, който е съседен на лицето. Понеже, искам да избегна тук нападките, към кмета
на населеното място, тъй като тях ги има. Сега, тя, ако излезе точно както е
ситуацията, ще получи нападки, убеден съм в това. Лицето, което иска да закупи
имота-в съседство е парцела и в следващо съседство е съседът, който е против. Защо е
против, обаче? Тъй като от неговия имот, незаконно от години, има една-вада ли да я
нарека, канализация, незаконна, която минава през въпросния парцел и достига до
парцела до този, който иска да го купи. Аз предполагаемо, продължавам да говоря,
човекът от години се обръщал с молба - няма нищо против, но редно е да сложи поне
една тръба, за да не отива тази вада в неговия двор. Не са взети мерки. Аз
предполагам, сега, иска да закупи общинския имот, най-вероятно, да направи някаква
шахта, за да спре тази вада да отиде в неговия имот. Пак повтарям, не искам да
продължа. Нямам против комисия да отиде, но както каза колегата, който имаше
желание можеше да проучи. Другото, на което искам да обърна внимание, съгласен
съм с колеги, които не са запознати със случая да гласуват „възд.се”, но ми направи
впечатление, някои от колегите неразбираемо за мен, бяха „против”, тъй като и те не
са запознати със случая. Това ме навежда на мисълта – или молба има от някого, или
команда ли.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, може би мнението се формира от точно тази молба, която е
представена-тази подписка. Оттам се формира мнението на колегите общински
съветници.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Сега ме провокирате. Ако отида утре, ще направя подписка от сто и двадесет
човека. Кое ще е миродавно?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Разбирам Ви напълно. Други становища, изказвания по докладната има ли? Г-н
Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Г-н Али, имотът в село Тутраканци няма нищо общо с имота в село Черноок.
Едното е за ликвидиране на съсобственост. Трябва да сте го видели. По-нататък, на
Вашите въпроси. Служител от общинска администрация с лицензиран оценител са
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ходили на място. За самата подписка нямаме информация как е предоставена, дали е
обикаляно селото. Така също и нямаме протокол, изготвен от кмета на село Черноок,
колко са присъствали на събранието, на което тя ги е запознала. Такава информация
нямаме. Имаме становище от кмета. Имаме и подписка. Прилагаме и двете.
Що се отнася до имота. Там граничат три имота. Има поляна и след поляната е
пътя. Нали така? В момента, този имот, който се иска да бъде закупен от господина, е
ограден незаконно. Пак повтарям, незаконно.Това го установихме, след като наш
служител отиде на място. Кметът на селото досега не ни беше информирал за това.
След заседанието на ОбС ще предприемем действия. Има достъп. Всички имоти имат
достъп. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания по докладната има ли? Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря за разяснението. Промених си мнението. По време на комисиите
гласувах „възд.се”, защото, наистина, нямах информация. Впечатление ми направи
становището на кмета на селото, където казва „Смятам, че нужно е да му се
предостави възможност за закупуване на съответния имот, имайки предвид, че все помалко хора проявяват интерес към живота на село. А той е избрал именно това – да се
установи и да живее в селото.” Имаме обявен публичен търг. Какъв е проблемът?
Всеки, който иска да го закупи - явява се и го купува. Тази молба, сега разбирам, че е
инициирана от, така да го кажем, комшията. Комшията ли е? Не бях обърнал
внимание на последното изречение. Просто, очите ми бяха на „деца играят на този
имот”. Сега, като се зачетох по-подробно, виждам, че „и собственика на съседния
имот, няма да има достъп до собствения си имот.” Това, мисля, че е достатъчно
показателно за подписката, която е направена. В смисъл, мисля, че подписката е
заради достъпа до имота, а не за тези деца. Да, точно това. Затова казвам, че това нещо
промени моето мнение, но, все пак, държа мнението на кмета на селото да чуем.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Хюсни
Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Колеги, и аз се постарах да получа малко повече информация за дадената
докладна. Разбира се, да допълня, наистина няма нищо общо с докладната за село
Тутраканци. Г-н Али каза подобна докладна. Не каза еднаква. Разбрах, че миналата
година, не знам кой месец общинска администрация е отишла на терен. На същия
терен. Установила е, че там има нещо, което както каза г-н Али, ще замирише. Тук
всъщност е казусът - този, който си пуска мръсната вода да продължава ли да си пуска
водата или да си направи септична яма, или този имот да се продаде. Разбрахме, че
достъп ще има. Разбрах, че и деца не играят там. Да се спрем към бълхата или към
юргана да се насочим? Не знам. Аз предпочитам юргана. Наистина, тези двадесет и
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няколко човека не представляват селото. Може и сто и кусур човека да се подпишат,
че не искат лятно време да им мирише там. Спокойно могат да се подпишат. Но на
конкретни имена е носена подписката и те са се подписали. Започваме от факта, че е
междуличностен и трябва да изберем - дали да има септична яма или да го продадем?
Едно от двете. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Искам да си оттегля предложението за правене на комисия. Смятам, че
достатъчно информация получихме в случая. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, имаше предложение. Други становища, изказвания, питания по
докладната има ли? Имаше предложение от г-н Ивайло Илиев да се даде думата на
кмета на село Черноок. Г-н Николов също се присъедини и по един от въпросите,
които зададе да бъде дадена думата на кмета на село Черноок - г-жа Анифе Ахмед.
Съгласни ли сте да дадем думата на кмета на село Черноок? Който е съгласен, моля да
гласува. Кворум:20 Гласуване: „за” -15, „против”-0, „възд.се” -5 Приема се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на село Черноок, да обясни и да отговори на въпросите,
на г-н Николов.”
Изказване на Анифе Ахмед-кмет на село Черноок
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа,
Като кмет на населеното място, аз, трябва да бъда справедлива и най-вече
безпристрастна. Да не държа ничия страна и да гледам справедливото, затова съм
написала в моето становище: Да се даде възможност на този човек, щом иска, да си
закупи това място, както и отдолу записах-процедура с търг. Може да има желаещи
съседи, които също да искат да закупят това място. Затова мисля, че това мое
становище е справедливо и го поддържам. Относно подписката. Мога да кажа, че
лично не бях уведомена. Подписката я получих на служебния си имейл, заедно с
документите, касаещи докладната. Мога да кажа, че цялото село не е запознато с тази
подписка. Също мога да кажа, че това са хора, чиито подписи са там, съседи. Бих
предложила да дойде комисия на място. Да види за какво става въпрос. Мисля, че бях
справедлива в това мое становище.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Един въпрос имам: Колко деца има точно в тази махала? Има ли изобщо?”
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Изказване на Анифе Ахмед-кмет на село Черноок
„В тази махала постоянно живеещо дете, което ходи на училище в село Друмево
е едно. Това е на този, който е подал заявлението за закупуване на имота. Други деца
идват събота и неделя, но не всяка събота и неделя. Това мога да кажа. Мога да кажа,
че цялото място не е поляна. Не е поляна. Нека да дойде комисия на място за да види
за какво става въпрос. Най-вече, целият казус е междуличностен. Имотът е обрасъл с
растителност в долната част. В горната част, малко по-надолу, да, има. Също така,
миналата година имаше жалба. Дойдоха хора от общинска администрация. Не си
спомням точно кога беше жалбата и кога идваха, но беше миналата година. Те са
запознати с проблема. Това е, което мога да кажа. Аз си държа на становището.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други въпроси има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект
за решение.”
Кворум: 20
Поименно гласуване:
„за”-18
„против” - 0
„възд.се” -2
Общинските съветници гласуваха поименно предложението за решение и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 276
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1828/30.112016 г., вписан под №
27, том XIV, дело №3011/01.12.2016 г., в Служба по вписванията към Агенция по
вписванията при Районен съд - Провадия, находящ се в село Черноок, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ от 450 кв.м. / четиристотин и
петдесет квадратни метра /, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII 231 / осем - планоснимачен номер двеста тридесет и едно/, в кв. 45 /четиридесет и пет/
по регулационния план на с.Черноок, при граници и съседи: улица, улица, УПИ VI 224, УПИ VIII - 230.
2. Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 1539 лв. / хиляда
петстотин тридесет и девет лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
д/№813-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: 21 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова влиза в залата.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 277
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:
1.1.На лицето Султанка Юлиянова Симеонова с адрес: гр.Провадия, ул.
„Лозница” №16 се отпуска парична помощ, в размер на 150,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Станислав Добрев Миленков с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”,
бл.6, вх.Б, ап.13 се отпуска парична помощ, в размер на 750,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Марийка Николова Боева с адрес: гр.Провадия, ул. „Иван Вазов”
№20 се отпуска парична помощ, в размер на 300,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4. На лицето Жана Николова Георгиева с адрес: гр.Провадия, ул. „Дунав” №46,
вх.Б, ет.4, ап.7 се отпуска парична помощ, в размер на 350,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Асен Асенов Асенов с адрес: с.Снежина, общ.Провадия се отпуска
парична помощ, в размер на 400,00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Кремена Илийчева Стоева с адрес: гр.Провадия, ул. „Васил
Априлов” №39, вх.Б, ет.4, ап.7 сс отпуска парична помощ, в размер на 350,00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
2. Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на Критериите,
приети е Решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени е Решение №33-657/28.05.2014 г.
на следните лица:
2.1.На лицето Яна Николаева Янчева, с адрес: гр.Провадия, ул. „Пенчо
Славейков” №5А не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент.
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2.2.На лицето Иван Илиев Иванов, с адрес: с.Венчан, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на
граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
е/№814-Докладна записка от Иво Райчов Гочев и Йордан Иванов Михалев-зам.председатели на Общински съвет Провадия, относно одобряване на разходи за
командировки на председателя на ОбС Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите? Няма. Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 278
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 Христо Драгомиров
Гичев-председател на ОбС Провадия за периода 01.01.2016 год. до 08.12.2016 год. в
размер на 1035,37 лева.
ж/№815-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на промени в транспортната схема на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Две са основните причини за промяна на транспортната схема на община
Провадия. Двете причини са свързани със закон. С приемането на Закона за
предучилищното и училищно образование. Според същия закон от първи януари 2017
год. всички общини са длъжни да возят учениците до 18 год. възраст безплатно. През
учебната 2016-2017 год. всички учебни заведения на територията на община Провадия
са на едносменен режим и започват в осем часа.
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Едно допълнение искам към решението да направя: Промяна на точка три. Нова
т.3 в проекта за решение с текст: 3.Настоящото решение подлежи на предварително
изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК. Точка 3. Възлага на кмета на община
Провадия изпълнението на горните решения, става т.4.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Заповядайте, г-н
Михалев.”
Изказване на Йордан Михалев
„Г-н председател,
Г-н кмет,
Общински съветници,
Първият ми въпрос е: Могат ли да се правят промени към така предложената
транспортна схема? В такъв случай, не е ли по-работещо, преди да се събере
комисията, общинските съветници да са били т.е. влизаме в една спирала комисията
решава – общинските съветници приемат. Ако не одобрят, отново комисията. Добре и
все пак няколко въпроса. В едно от маршрутните разписания, което касае Варна е
отбелязано. Например, съвсем произволно, отиване „Автогара” Варна, спирка
„Тракия” и спирка „Елпром”. Част от маршрута в момента е и спирка „Катедрала”.
Има ли възможност след спирка „Тракия” да бъде включена и спирка „Катедрала”? Не.
Добре. Още един въпрос. Добре, там е заковано и нищо не можем да правим.
По маршрут 43-„Техникум”-„Слънчеви лъчи”-„Техникум” със съответно
изброени часови графици. Част от хората т.е. от населението работи в картонажния
цех долу до „Опитното поле”, където правят опаковки. Възможен ли е вариант след
„Слънчеви лъчи” автобусът да слиза до долната промишлена зона т.е. до „Опитното
поле”? Защото, мисля, че там натоварването е по-голямо т.е. има около петдесет
човека, които работят там. Горе към „Техникум” след „Север” в тези часови зони не
знам дали има пътуващи т.е. „Техникум” е подсигурен със седем или осем
транспортни маршрута. Т.е. да разбираме ли, че до „Опитното поле” не може да се
слезе, а горе до „Техникум” може да се отиде?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Може ли на микрофон да отговорите.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Най-сериозният проблем, за да стигне долу до картонажен цех е, че няма къде
да обърне самия автобус. Трябва, първо, да се намери място, за да се направи спирка и
тогава има право да спира. Щом няма утвърдена спирка няма как да спира автобуса. Тя
трябва да се утвърди. Не можем да кажем сега. Не дай си Боже, ако стане инцидент,
ако някой слиза от автобуса, тогава - кой носи отговорност?
Ще се пусне ново маршрутно разписание, което да обхваща и болницата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
28

Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да подкрепя г-н Михалев, защото, доколкото знам, в картонажния цех
работят не малко хора. Ако им осигурим транспорт до там, подпомагаме бизнеса. Това
въобще не е лишено от основание такова предложение. Ако не коства кой знае колко,
да се направи обръщач и спирка. Няма да е излишно. Същото би трябвало да се отнася
и за всяко едно място, до което пътуват хора, които да работят. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Доколкото ми е известно картонажния цех си има транспорт, който извозва
работниците до обекта им на работа. Има микробус на собственика на картонажния
цех. Г-н Михалев.”
Изказване на Йордан Михалев
„Логиката, че собственикът на съответна организация има автобус и с течение на
обстоятелствата, той прави една социална политика към работниците, като ги
транспортира, не означава, че общината не трябва да се погрижи за тези работници. По
същият начин стои въпросът и с Атов. Там работят, сто и незнам, над сто човека.
Тогава, когато мислим за транспортната схема и то вътрешноградската, най-лесно е да
кажем няма спирка, няма проблем. Въпросът е: Можем ли да направим ? Има ли
необходимост от такава спирка? Каква е натовареността? Защото част от
вътрешноградската транспортна схема, натоварена ли е? Имаме ли представа колко
пътници пътуват по съответното маршрутно разписание в съответния часови
диапазон? Ще Ви помоля след сесията да ми ги представите. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, мисля, че влязохме в една доста дълбока тема. Г-н Михалев е прав, че
трябва да се направи проверка и да се сондира мнение, но според мен, лично мое
мнение е, че работниците, след като им е предоставен вътрешен транспорт, няма да
извадят 0,60 ст. или 1,00 лв., за да се качат на градския автобус, което ще им излезе от
джоба. Това е моята логика. Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Доколкото знам, картонажният цех работи на смени. Д-р Гочев, каза от
трибуната, че ще се помисли или е помислено и за болницата. За да има до там
транспорт - Колко хора ходят до болницата?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания по докладната има ли? Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 279
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните
превози и чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси (изд. от Министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.32
от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г.,..., изм. и доп., бр.44 от 10.06.2011 г.),
Общински съвет Провадия:
1.Утвърждава промените в Общинската транспортна схема за осъществяване на
обществени превози на пътници на територията на община Провадия, съгласно
Приложение №1 към настоящата докладна.
2.Дава съгласие за промяна в маршрутните разписания от Областната
транспортни схеми, по утвърдените квоти на Община Провадия, като възлага на кмета
на общината да направи мотивирано предложение до Областна администрация - Варна
за изменения и допълнения в маршрутните разписания, както и откриването на нов
курс по съществуваща линия от Областната транспортна схема, съгласно Приложение
№2 към настоящата докладна.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горните решения.
з/№825-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №3695 от
14.12.2016 год. на кмета на община Провадия, относно приемане на решение за даване
на съгласие за издаване на запис на заповед по проект „Топъл обяд за нуждаещи се
хора в гр.Провадия“, финансиран с договор №ВG05FМОР001-3.002-0205-С01 по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
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:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 280
На основание чл. 21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
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1.Упълномощава инж. Филчо Кръстев Филев - Кмет на Община Провадия да
издаде от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Агенция за социално
подпомагане, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане“, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми
и европейска интеграция“, без протест и разноски и без удръжки от какъвто и да е
характер, за сумата от 3 795 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.
и/№826-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №3695 от
14.12.2016 год. на кмета на община Провадия, относно отдаване под наем на
общинско жилище, находящо се в гр.Провадия, ул.”Георги Димитров” №12, вх.Б, ет.3,
ап.5
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:21
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 281
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 във връзка с ал.1, т.4 и
чл.45, ал.1, т.2 Закона за общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Определя за резервно следното жилище, а именно: апартамент №5 със
застроена жилищна площ от 43,45 кв.м., находящ се в гр.Провадия, ул. „Георги
Димитров” №12, ап.5, изграден на 3 жилищен етаж от вх.Б на жилищната сграда,
построена в общинско дворно място, съставляващо пл. № 865, квартал 43 по плана на
града, ведно с избено помещение с площ от 9,20 кв.м., съгласно Акт за общинска
собственост №107/21.10.1998 г., вписан в Агенция вписвания при Районен съд
Провадия под №23, том V, дело № 870 от 04.10.2001 г.
2.Отдава под наем жилището по т.1 на Валентина Костадинова Михайлова за
срока на трудовото й правоотношение в Районно управление на МВР гр.Провадия, но
за не повече от 2 години от датата на подписване на договора.
3.Наемната цена да се определи, съгласно решение №17-307/31.01.2013 год. на
ОбС Провадия.
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4.Разходите за ел.енергия и вода за жилището по т.1 за срока на договора са за
сметка на наемателя.
5.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
й/№828-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за предоставяне на имоти - полски пътища, които не са
необходими за достъп до имотите, както и каналите, които не функционират публична общинска собственост за ползване.
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:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №15 – 282
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Общински съвет предоставя имотите-проектни полски пътища, които не са
необходими за достъп до имотите, както и каналите, които не функционират, за
ползване на заявителите, подали заявления до комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ,
съгласно приложение №1 от заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, за землищата на
Община Провадия за 2016-2017 стопанска година, неразделна част от настоящото
решение.
2.Определя годишна наемна цена за проектни полски пътища, които не са
необходими за достъп до имотите, както и каналите, които не функционират, в размер
на средното годишно рентно плащане, определена по заповедта чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
за 2016-2017 стопанска година.
3.Ползвателят на предоставените проектни полски пътища, които не са
необходими за достъп до имотите, както и каналите, които не функционират, да
осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници за
2016-2017 стопанска година.
4.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
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Осма точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за изказвания и питания на общински съветници. Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Към общинска администрация, първо, да изкажа, как да кажа, моите
благодарности. Не благодарности, а за това, че се постави, много ми хареса идеята, че
са поставени табели на улиците, които са главни. Надявам се, това да се случи и на покрайните. В интерес на истината, сега започнах да научавам имената на улиците в
Провадия. Факт е. Повече имена на улици познавах във Варна отколкото в Провадия.
Питането ми основно е: Защо при предоставяне на услуги от община Провадия
се продължава да се иска удостоверение за липса на задължения? Защо питам това?
Помагам за изготвянето на документи по кандидатстване по проект. Голям проект. За
целта на фирмата е необходимо разрешително за строеж. Става въпрос за първия
роботизиран, роботизирано помещение за отглеждане на животни. В България
подобно нещо няма. Знаете, че за всеки проект има и срокове. В петък, предходния
петък, аз със собственика бях в община Провадия. Гарантираха, че няма проблем и
във вторник ще получи копие от разрешителното, за да можем да го приложим към
документацията.Във вторник собственикът е дошъл в община Провадия.Служителката
обяснила, че по разпореждане на кмета, докато не подадат молба за разсрочено
плащане и не си платят задълженията, не могат да им издадат разрешителното за
строеж. Защо се обвързва предоставянето на услуги от община Провадия с плащане
или неплащане на данъци? Двете неща са коренно различни. За мен, честно си казвам,
за мен това е чисто изнудване. Това ми е въпросът. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Първо, самият документ не се изисква за наличие или липса на задължения към
община Провадия. Съгласно, вече отмененият текст на наредбата, администрацията по
служебен път се снабдява с него и проверява има ли задължения или няма задължения.
Но от наредбите не се отпаднали текстовете, които задължават физически и
юридически лица да получат услуга и те получават услуга само при ситуацията, при
която нямат задължения за данъци. За конкретният случай мога веднага да Ви
отговоря. Преди да стане ясно за вторник, представител на дружеството дойде при
мен. Аз обясних – задълженията са големи. Съгласно ЗМДТ и ДОПК, такси до 30 000
лв. и данъци до 100 000 лв. кметът на общината може да отсрочва и разсрочва до една
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година. Различни суми и различно време са от компетенциите на ОбС. Предложих –
Подайте заявление за разсрочване на задълженията. Заявлението беше подадено същия
ден и аз резолирах - да се подготви погасителен план и да се издаде разрешението за
строеж. След като влезе в сила, разбира се, защото всяко едно наше разрешение за
строеж се обявява в РДНСК. Те идват, проверяват, тече срок за обжалване. Когато
влезе в сила, то ще бъде дадено. Много ясно и конкретно обясних тогава на жената.
Трябва всички да са равнопоставени. Всички дружества, които кандидатстват и пред
Фонд „Земеделие” и по Програма „Конкурентноспособност” си плащат задълженията,
спазвайки изискванията на нашите наредби. Тук сме се старали да бъдем максимално
полезни. Казах им – Направете погасителен план, който Ви е удобен на Вас. Трябва да
са отсрочени или разсрочени задълженията. В интерес на истината за пет години
задължения не съм отсрочвал, но съм разсрочвал. Всичко, което е извън ДОПК и
ЗМДТ, съм го внасял на вниманието на ОбС. Сега, искате да ми кажете, да наруша
действаща наредба на ОбС ли? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря за отговора. Всички знаем, че община Провадия няма право да
отказва услуги, предоставяне на услуги. Това е нейната основна цел, функция. За това
съществува, за да предоставя услуги на населението. Всички знаем, че не може
предоставянето на услуги на населението да се обвързва с платени и неплатени
данъци. Знаете, г-н Гичев, ако може да ми помогне, като адвокат, мисля, че имаше
решение на Върховен съд, за да се изкарат от наредбите тези обвързаности. Да, това
искам да кажа, че е изкарано.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложение на Окръжна прокуратура, във връзка с изпълнение на указания на
Върховна административна прокуратура.”
Изказване на Ивайло Илиев
„И в момента, какво излиза? Фирмата гони срокове. Така ли помагаме на
фирмите? Фирмата гони срокове. Може да изтърве проект, който не е изпълняван в
България. Подобно нещо има във Финландия, доколкото разбрах в Турция е подобен
проектът. Става въпрос за кравефермата в село Бозвелийско.Роботизирано помещение,
в което няма да има човешка намеса. Разбирате ли, за какво става въпрос? В момента
за една неразбория се отказва да се даде разрешително. Не мисля, че по този начин
трябва да спъваме хората. Има начини да се съберат вземанията на фирмите или
физическите лица. Няма значение. Сега да не говорим в конкретния случай.
Събирането на данъците е едно, а предоставянето на услугите е друго. Не трябва да се
обвързва с предоставянето на услуги събирането на данъци. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, заповядайте.”
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Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
За мен логиката е странна Вашата. Общината има задължения да предоставя
услуги. Данъците, благодарение на тези данъци се извършват дейностите в общината.
Били различни работи. Как ще са различни работи? Ние трябва да даваме, а това, от
което се осигурява работа на общината. Какво се иска? Погасителен план. Нарече го
неразбория. Сядам-пиша. Пиша и след десет минути го подавам. Като е в съгласие със
закона, се одобрява. Като е в нарушение. Инвестираш не знам си колко, а един
погасителен план за еди-колко си не можеш да го направиш.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Няколко са нещата. Извинявам се, че ще ме послушате малко повече. Ако
трябва, ме прекъснете.
За информация. Центърът за спешна медицинска помощ обслужва включително
вече селата Косово и Марково. Линейките са амортизирани на по петстотин шестстотин хиляди километра. В едната линейка няма парно. Въпросът ми е – Какво
става с изграждането на нов Център за спешна медицинска помощ?
Второ, отново отпуснахме пари по искане на болницата. Преди, ако не се лъжа,
два месеца се проведе неформална среща, на която трябваше да решим – Какво правим
с болницата? Основното, обаче, което се разисква беше на базата на поредното искане
-Дайте пари. Интересува ме, какво стана с разговорите с Университетската болница
„Св.Марина” за превръщане на Провадийската болница „Царица Йоанна” във филиал
на университетската болница. Пак към този въпрос - Какво се случва с ендоскопската
апаратура? Имам предвид, в болницата имаше гастроскоп и колоноскоп. Какво се
случва с анестезиологичната апаратура? Какво се случва с инструментариума на
хирургично отделение и на гинекологично отделение? Мисля, че най-малкото трябва
да има яснота по съхраняването на това, което изредих или, ако смятаме, че не ни е
нужно, можем да видим дали не може да бъде продадено, да постъпят някакви
средства в помощ на болницата.
Трето. В друга посока. Имал ли е право новият собственик на терена на
„Минерални бани” да нареже тръбите, по които солената вода и минералната вода са
достигали до балнеолечебницата?
След това – Можем ли да започнем разделно събиране на отпадъците от
съвестните граждани? Мисля, че една част ще проявят готовност да събират
отпадъците си разделно и биоразградимите отпадъци да бъдат компостирани и
използвани за тор.
Следващото. Към кмета на село Градинарово. Молбата ми е да проучи дали
може да се благоустрои един терен, който се намира, като се пътува от Провадия до
Градинарово. Като се стигне в центъра, теренът е в посока наляво от читалището.
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Може би, след около 50 метра, се стига до едно триъгълно площадче. Молбата ми към
кмета на село Градинарово е да ми отговори в разумен срок във връзка с
изработването на бюджета за 2017 год. Дали там не може да се благоустрои, да се
огради терена, да се поставят пейки, да се засеят дървета? Имам информация от хора,
които живеят около този площад, че там могат да се сложат пейки, може да се сложи
пързалка, може да се сложат люлки.
Следващият въпрос. Коя фирма обслужва автопарка на общината? Имам
предвид извършването на ремонтите. Моля, да бъде извършена проверка на
компетентността й. Какви надценки начислява на вложените резервни части?
Последно. Има ли кметската администрация нужда от уточняващи обяснения по
отношение на предложенията, които внесох за бюджет 2017 год.? Ще си позволя малко
по-грубо перифразиране: Кога ще благоволи кметската администрация или този, който
се занимава с изработването на бюджета, да види, че на бюрото му, може би, стоят
някакви предложения, които са в най-принципна форма и може би имам нещо да
уточня. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател
Има някои неща, на които веднага може да се отговори. Ще започна отзад
напред. Предложенията, относно бюджет 2017 год. са наистина на вниманието на
служителите. Съгласно текстът, който приехте, преди малко, за наредбата, на
публичното обсъждане ще бъдат обсъдени, а с Вас индивидуално може и по-рано.
По отношение на тръбите, които довеждаха минералната вода от извора „Ерека”
и солената вода от „Провадсол” тогава „Геосол”, не мога да си спомня, но аз мисля, че
бях директор още на ЗХМ, като ги нарязаха 1997-98 год. Нито в ситуацията, в която е
проведен търга през 2004 год., е имало водоснабдяване по тръбопроводи към сградата
и лечебната част, нито тогавашния купувач, нито сега, този, който е купил от
публичния изпълнител след фалирането на тогавашния купувач, са имали тръби и
възможност да ги нарежат. Така е. Тръбопроводът до границата, той не е тяхна
собственост, разбирате ли? Довеждащата и отвеждащата инфраструктура са държавна
собственост. В ситуацията, в която имотът беше върнат на община Провадия. Върнати
са декари земя, лечебна част, хотелска част, столова, котелно. Инфраструктура няма.
Тя няма как да бъде върната. Ако някой е рязал, е рязал за негова сметка, но железните
тръбопроводи, които единият – два километра и половина, другият около пет
километра, още при одържавяването на комплекс „Минерални бани” бяха нарязани.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, в тона на изказването на г-н Филев. Тръбопроводите минават точно
пред къщата на баща ми. Казвам го от тази гледна точка, че знам - кога бяха отрязани?
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Присъствах, когато извикахме полиция в „Минералните бани”, когато се режеха
тръбопроводи и се изрязваха, предполагам – котелни, радиатори и всичко що е
желязно. Полицаите, които пристигнаха на място. Отговорът беше, че имотът е частна
собственост и частният собственик си действа по задачите. Тръбите бяха нарязани по
време, когато се изрязаха всички метални. Става въпрос, че имотът беше частна
собственост. Не беше държавна. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания на общински съветници има ли? Преминаваме
към точка девет.”
Девета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и предложения на граждани има ли? Няма. Отговор на
кмета на общината.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„От г-жа Кадрия Мехмед на предното заседание беше отправено питане, което аз
разделих на три части. Отговорът ми е следния:
Уважаема г-жо Мехмед,
Във връзка със зададените от Вас въпроси Ви уведомявам следното. По
отношение на първият въпрос, относно: Колко констативни акта за времето, в което
съм кмет на община Провадия са съставени за неизпълнение на договора за транспорт?
За периода от ноември 2011 год. до момента има приключила една извършена от
случителите на АДФИ инспекция по отношение на възлагането и изпълнението на
договора за обществен транспорт на територията на община Провадия и на
възложените маршрутни разписания от Областната транспортна схема от квотата на
община Провадия. След приключването на проверката е съставен доклад за извършена
проверка, който е връчен на мен, в качеството ми на кмет на община Провадия и
изпратен на ОбС Провадия за сведение.
По отношение на втория въпрос, относно: Колко глоби са наложени на
траспортната фирма за неизпълнение на договора от 2011 год. до месец юни 2015 год.
и какъв е размера на паричната сума, която е събрана от глобите, както и за какво са
използвани тези пари? Отговорът ми е следния: За посоченият от Вас период за
договор №65 от 11.06.2010 год. не са налагани санкции на превозвача съобразно
клаузите на сключения договор.Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
Областен отдел-град Варна са извършили проверка за периода 01.01.2015 год. до
30.09.2015 год. За посоченият от Вас период няма установено неизпълнение на
маршрутно разписание. За месец август 2015 год. по договор №47 от 11.06.2015 год.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Областен отдел-град Варна са
установили неизпълнение на маршрутно разписание №30 и е съставен акт за
установяване административно нарушение на превозвача.
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По отношение на третия въпрос, относно: Определяне на виновните лица, които
са предоставяли лични данни на децата на частното търговско дружество превозвач и
ще бъде ли потърсена отговорност от отговорните длъжностни лица за тези действия.
Отговарям следното: Извършена е проверка в архива на общинска администрация
Провадия, от която се установи, че служителите на общинска администрация
Провадия не са предоставяли лични данни на децата на превозвача. След постъпване
на информация от превозвача, относно издадени карти на деца и извършване на
проверка, относно наличието на постоянни адреси на децата на територията на община
Провадия, чрез наличните регистри по гражданско състояние, водени от община
Провадия, като събраната информация е използвана за служебни цели с оглед
определяне размера на субсидиите и/или компенсациите, които са дължими за
определен период на превозвача, съобразно действащата нормативна уредба.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Общинския
съвет Провадия в 12.25 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 №811-1
решение №15-267
№

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

Против Възд.се

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

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 №811-2
решение №15-268
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ 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 №807
решение №15-273
№

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
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 №808
решение №15-274
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ 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 №810
решение №15-276
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

43

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №813
решение №15-277
№

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
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 №814
решение №15-278
№

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
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 №825
решение №15-280
№

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
V
V

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №826
решение №15-281
№

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

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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 №828
решение №15-282
№

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
V
V

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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