П Р О Т О К О Л № 17
Днес, 31.01.2013 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.59
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Христо Николаев Дянков
6.Диянка Александрова Добрева
7.Милена Драгиева Полизанова
8.Мустафа Али Ибрям
9.Сечкин Халил Мехмед
10.Назик Назиф Кямил
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Георгиев Маринов
13.Иво Райчов Гочев
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16. Марин Пенчев Маринов
17.Кръстю Василев Кръстев
18.Димитър Георгиев Андреев
19.Дияна Стоянова Агностева
20.Станислава Шидерова Налбантова
21.Радко Атанасов Костадинов
Общинският съветник Назик Назиф Кямил присъства на заседанието от 09.06 ч.,
Станислава Шидерова Налбантова от 09.15 ч., Христо Николаев Дянков от 09.45 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преди да започне заседанието искам да Ви представя новият зам.-кмет на
община Провадия, г-н Мухамедин Суфиян. Да му пожелаем всички успех и добра
работа както с гражданите на общината, така и с ОбС.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за 2012 год. на Програма за управление през мандат /2011 – 2015
год./вх.№739
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2.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2012 год. / вх.№727
3.Приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2012 год.
/вх.№726
4.Отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решения на ОбС
Провадия през второто шестмесечие на 2012 год. /вх.№740
5.Представяне на доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.07.2012 год. – 31.12.2012 год. /вх.№737
6.Приемане на План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2013 год.
/вх.№728
7.Изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. /вх.№741
8.Докладни записки с вх.№730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738.
9.Питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли предложения за допълнения и корекции в дневния ред на заседанието?“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Предлагаме в точка осем от дневния ред на заседанието да се включат докладни
записки с вх.№744, 753, 758, 759, 764. Като към последната има едно допълнение. Вие
имате един материал с вх.№755, по който всъщност не се налага да се взема решение и
той е допълнителен материал към вх.№764. Благодаря.“
Кворум:19
Общинският съветник Назик Назиф Кямил присъства на заседанието. /09.06 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание дневния ред с така направените предложения за
допълнение от страна на г-н Радев.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за 2012 год. на Програма за управление през мандат /2011 – 2015
год./вх.№739
2.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2012 год. / вх.№727
3.Приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2012 год.
/вх.№726
4.Отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решения на ОбС
Провадия през второто шестмесечие на 2012 год. /вх.№740
5.Представяне на доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.07.2012 год. – 31.12.2012 год. /вх.№737
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6.Приемане на План за заседанията на Общински съвет Провадия през 2013 год.
/вх.№728
7.Изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. / вх.№741
8.Докладни записки с вх.№730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 744, 753, 758,
759, 764.
9.Питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Отчет за 2012 год. на Програма за управление през мандат
…………….. /2011 – 2015 год./
а/№739-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен отчет за 2012 год. за изпълнение на мандатна програма 2011-2015
год.
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми присъстващи в зала 119,
Аз имам няколко въпроса. Миналата година приехме мандатната програма на г-н
Филев. Редно е да има такъв годишен отчет. Виждаме, че той поема и осъзнава своята
лична отговорност, замислям се дали ръководните кадри и ръководителите от неговия
екип също осъзнават и приемат своята отговорност, тъй като в най-важната за мен
графа в таблицата „постигнат резултат“ пише „целогодишно“ или „изпълнява се
целогодишно“. „Целогодишно“ за мен не е резултат. Бихме могли да формулираме „в
срок“. В тази посока моите въпроси също са свързани със срокове. Кога ще приключи
обновяването и актуализацията на интернет страницата на общината? С нея, четем понадолу, са свързани „въвеждането на регистри с терени, сгради и помещения,
подходящи за инвестиции“ и „водене на регистър на разработени и спечелени
проекти“. Надявам се, в следващия отчет да не пише отново „изпълнява се в момента“
или „общинска администрация“. Още един въпрос – Как се подбира кои обяви и
съобщения да бъдат качени на интернет страницата, защото не всички се качват?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Агностева,
Въпросът ви е изключително актуален. Искам да ви уверя, че новата интернет
страница е готова от около два месеца, как да ви кажа, не я стартираме по юридически
причини. Какво означава? Постоянно излизат едни обяви, свързани с обществени
поръчки, на които трябва да им изтече срока, да приключим и тогава да стартираме
новата интернет страница. Същият въпрос аз съм го задавал и в края на миналата
година на служителите на общината и в началото на тази. Между четвърти и
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единадесети се надявам да няма обява, която да е с текущ срок. Това е . Да не се случи
това да ни съдят за това, че обявата е некоректно подадена. Това е причината. Ще
проверя. Не съм сигурен кои обяви са пропуснати. Ръководството на общината е тук и
случая ще бъде проверен. Благодаря.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 299
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Приема годишен отчет за 2012 год. за изпълнение на мандатна програма 2011 2015 год.
Втора точка - Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии
……………. през второто шестмесечие на 2012 год.
а/№727-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнения и корекции в отчета. Има ли становища и питания от ваша
страна, колеги? Няма такива.“
Кворум:18 /Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в
залата./
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 300
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия
приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите
комисии за второто шестмесечие на 2012 год.
Трета точка - Приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към
……………. 31.12.2012 год.
а/№726-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2012 год.
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 301
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 18, ал.1 от Закона за общинските
бюджети и чл. 45, ал. 2 от Наредба № 9 на Общинския съвет, за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет Провадия:
Изменя свое решение №6-80/15.02.2012 год.
1.Приема уточнен план на бюджета на община Провадия към 31.12.2012 г.,
както следва:
1.1.По приходите в размер на 12 453 794 лв., съгласно Приложение №1
в т.ч.:
- Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 312 771 лв.
- Приходи за местни дейности - 4 141 023 лв.
1.2.По разходите в размер на 12 453 794 лв. съгласно Приложение № 2
в т.ч.:
- За делегирани държавни дейности - 8 312 771 лв.
- За местни дейности в размер на 3 671 33 1 лв.
- За държавни дейности - дофинансирани с общински приходи 469 692 лв.
Кворум:19 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова присъства в
залата./ 09.15 ч.
Четвърта точка - Отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по
………………... решения на ОбС Провадия през второто шестмесечие на
2012 год.
а/№740-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решения на Общински
съвет Провадия през ІІ – то шестмесечие на 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя? Заповядайте г-н Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
В този шестмесечен отчет сигурно е направило впечатление на част от вас, че в
сравнение с предходни отчети е висок броя на т.нар. неизпълнени решения. Посочени
са 23 решения. Обяснено е, но искам още веднъж да подчертая, че това са предимно
решения, свързани с действия по управление на общинско имущество. Тези, които са
за отдаване под наем на определени т.нар. петна от схемата за разполагане на
временни преместваеми съоръжения. Решенията са без срок и процедурата по
изпълнението е продължила повече, но както е посочено в самия отчет – подготвени са
документите, обявени са съответните процедури и общинска администрация разчита,
че в рамките около месец най-късно ще бъдат изпълнени и следващия път ще бъдат
5

отчетени като изпълнени, което ще позволи и да се акумулират и съответните
очаквани приходи. Това е едното, което искам да добавя.
Не са посочени, както друг път, конкретно неизпълнените решения в отделна
таблица и не е искано удължаването на сроковете, защото подчертах, че в самите
решения не е посочен срок за изпълнение, като се има предвид особеностите на тази
процедура. Искам да уточня един въпрос по отношение представянето на актовете на
кмета в изпълнение на решения на ОбС. Чл.42, ал.1, т.18 от ЗМСМА предвижда
действително всички заповеди на кмета, издадени в изпълнение на актовете да се
представят в ОбС в тридневен срок след издаването им. В тази връзка те се
представят, но няма срок, в който да бъдат издадени. Това го пояснявам от гледна
точка на ситуацията, че самите решения и заповеди за изпълнение на актовете, в който
се определят отговорници и изпълнители се конкретизират в заповедта на кмета в
зависимост от срока, в които е обективно възможно за изпълнение на съответното
решение. Така например, ако срокът на решението изтича 2013 год. и е с един подълъг срок, възможно е заповедта да бъде издадена не непосредствено след
заседанието на ОбС или след влизането на решенията в сила.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Това е един отчет, който периодично се внася в ОбС. Знаете, че преди шест
месеца имахме доста дебати с г-н кмета, относно формата и неговото съдържание. Аз
продължавам да твърдя, че анализ на решенията, които взема ОбС не ни е необходим.
Всичко, което каза г-н Радев беше точно в тази насока, предвид моето изказване на
предното заседание. Тъй като виждам, че г-н Радев е изготвил докладната и мисля, че
няма да го затрудним, ако следващия път бъде в графичен вид - решение,заповед за
неговото изпълнение, както би трябвало, защото актовете, които издава кметът в
изпълнение на решенията на ОбС са заповеди и ние трябва да гледаме точно тези
заповеди. Вярно е, че повече от заповедите влизат в ОбС. Това, което г-н кмета нареди
от този микрофон, повечето от служителите изпълняват, но не всички. Аз лично
проверих и видях, че в ОбС има издадени заповеди за изпълнение на решенията до
протокол №12, а днес сме заседание №17, което лично за мен означава, че всички
останали служители изпълняват следващите решения на добра воля. Г-н кмете, трябва
да ги наградите.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаема г-жо Агностева,
ЗМСМА предвижда кметът да внесе отчет за изпълнение на актовете, но никъде
не определя формата на този отчет. Това, което вие предлагате за графичния вид, за
таблицата е ваше субективно мнение. Аз нямам нищо против да се опитам, като
изготвящ отчетите, следващия път да го представя на ОбС в графичен вид, да видим
дали ще се приеме по-добре и по-нормално, но в края на краищата ще го преценим с
ръководството на общината. Що се отнася до издаване на актовете за изпълнение, аз
още преди малко подчертах, че няма срок за издаване на актовете. Актът се представя
в тридневен срок след издаването му, но никъде не е посочен срок, в който кметът
трябва да го издаде. Това е именно възможността, издаващият акта да прецени
момента, към който следва да бъде издаден, в зависимост от решенията, които са взети
и от сроковете, с които трябва да се изпълнят.“
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Кворум:20 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в залата.
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Далеч бях от мисълта да водим полемика, но наистина в този отчет, в който е
пред вас, колеги общински съветници, навсякъде се споменава решения. Многократно
решения и никъде няма заповед за изпълнение на решенията на кмета, каквито са
неговите актове. Какъв е срокът за издаване на заповедите за изпълнение на
решенията на ОбС, аз мисля, че наистина г-н Радев най-добре знае.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли други изказвания, колеги? Няма такива. Преминаваме към проекта за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 302
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема „Отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решения на
Общински съвет Провадия през ІІ – то шестмесечие на 2012 год.“
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
решенията, посочени като неизпълнени /частично или изцяло/ в настоящия отчет в
срок до 30.06.2013 год.
Пета точка - Представяне на доклад за дейността по вътрешен одит на
…………… звеното за вътрешен одит в община Провадия за периода
01.07.2012 год. – 31.12.2012 год.
а/№737-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно представяне на доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.07.2012 год. – 31.12.2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Има ли питания и изказвания, колеги? Няма
такива.“
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 № 17 – 303
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 във връзка
с ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет
Провадия:
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1.Приема доклад за дейността по вътрешен одит за периода 01.07.2012 год. –
31.12.2012 год. на звеното за вътрешен одит в община Провадия.
Шеста точка - Приемане на План за заседанията на Общински съвет
…………… Провадия през 2013 год.
а/№728-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на план за заседанията на ОбС Провадия през 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Общинска администрация направи предложения за промени в план за
заседанията на ОбС за 2013 год. Предложенията бяха гласувани от ПК „Икономическо
развитие, европейски фондове, общинска собственост и приватизация и ПК
„Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“.
Ще ви прочета предложенията за промяна:
-от м.февруари, т.3 Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2012
год. и т.7 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 год. да се
запишат през м.март;
-от м.март, т.3 Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Провадия /2011-2015 год./ се записва през м.февруари,
като се обединява с т.4. Създадената нова точка е с текст: Отчет за изпълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия /2011 2015 год./ Изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 год.
Предложенията са резонни във връзка с краткия срок за провеждане на
следващото заседание и се надявам да бъдат приети. Други изказвания и питания по
докладната записка, колеги?“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги и гости в залата,
Става въпрос за докладната за болницата, която ще разглеждаме. Там едно от
решенията беше ,по предложение на г-н Марин Георгиев, годишният отчет на МБАЛ
за 2012 год. да се изтегли с един месец напред. Затова предложението е годишния
финансов отчет за 2012 год. на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД да се внесе
до 28.02.2013 год., за да може на заседанието през месец март, а не през април да се
гледа финансовото състояние. Като общинска фирма не през април, а през март да се
разгледа отчета на болницата. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, други предложения за промени? Няма. Подлагам на гласуване вече
трите предложенията за промени в план за заседанията на ОбС за 2013 год.:
-от м.февруари, т.3 Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2012
год. и т.7 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 год. да се
запишат през м.март;
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-от м.март, т.3 Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Провадия /2011 - 2015 год./ се записва през м.февруари,
като се обединява с т.4. Създадената нова точка е с текст: Отчет за изпълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия /2011 2015 год./ Изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 год.
-м.март, Годишен финансов отчет за 2012 год. на “МБАЛ Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД, срок за представяне 28.02.2013 год.“
Общинските съветници гласуваха трите предложения за промяна в план за
заседанията на ОбС през 2013 год. и от общо 20 с 20 гласа „за“, 0-„против“ и 0„възд.се“ се приеха.
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 № 17 – 304
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл.1 от ЗМСМА и чл.57, ал.2 от «Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия», Общински съвет
Провадия приема:
1.План за заседанията през 2013 год. – съгласно приложение №1
Седма
точка - Изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за
……………….
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
а/№741-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане от ОбС Провадия на проект за изменение и допълнение на
Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Промяната, която предлагам засяга общинските полски пътища, тъй като досега
действащия текст на наредба №2 и даваше, и не даваше възможност за събиране на
наеми, а полските пътища биват обработвани и използвани за земеделски нужди.
Имаше издадена заповед на кмета на общината Георги Янев, но четири години
средствата от обработваемите полски пътища не са събирани. През изтеклата 2012
година за стопанската 2011-2012 год. аз поканих арендаторите и кооперациите, като
предложих да си платят за реално обработваните полски пътища. Това, което тях ги
интересуваше е да има абсолютно законно основание те да плащат и да получат
съответните документи. Преизпълнението на бюджета за миналата година реално се
дължи на дължимите от тях наеми близо 40 000 лв. – това са деветдесет и няколко
процента от обработваемите полски пътища. Само двама арендатори не заплатиха. С
това предложение ние целим да направим така наредбата, че полските пътища, които
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се обработват и не служат за достъп до имотите, а има и такива, които не са били нито
трасирани, нито използвани, а са били само проектни пътища, законно да бъдат
предоставени под наем на арендаторите и кооперациите за съответния масив.
Благодаря.“
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 № 17 – 305
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закон за общинската
собственост и чл.24а, ал.6, т.3, чл.37в, ал.10 от Закон за собствеността и ползуването
на земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменения и допълнения в „Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество“, както следва:
§1. Създава нова ал.5 на чл.14 със следния текст:
Чл.14.(5).т.1. Полски пътища - публична общинска собственост, които след
създаването и разпределението на масива не служат за осигуряване на транспортен
достъп, а се използват като земеделска земя от ползвателите на масива, определени
със заповедта по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, могат да се отдават под наем, без търг или конкурс, на посочените
в заповедта ползватели на съответните масиви.
т.2. Договорът по т.1 се сключва за срок от 1 година след заплащане на годишен
наем в размер на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за
земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно
рентно плащане за землището в община Провадия.
§.2. Допълнението на „Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и
разпореждане с общинско имущество“ влиза в сила от деня на обявяването му.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Срок: 15.03.2013 г. и постоянен
Отг. кмет на община
Осма точка - Докладни записки
……………
а/№730-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за“- 20
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 306
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев-кмет на община Провадия за времето от 07.12.1012 год. до 31.12.2012 год. в
размер на 40.00 лв.
б/№731-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на нова базисна цена за 1 кв.м. жилищна площ, ползвана от
граждани, настанени в общински жилища
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Кворум:19 Общинският съветник Марин Георгиев не присъства в залата.
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 307
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9, ал.4, чл.11, ал.2 от Наредба № 11
„За условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“, Общински съвет Провадия:
1.Отменя решение №10-114/26.07.2004 г.
2.Определя цена за 1 кв. м. жилищна площ в размер на 0,60
лв.
3.Определя месечен жилищен наем според заета жилищна площ в
следните размери:
- До 25 кв. м.жилищна площ - 15 лв.
- За 40 кв. м. жилищна площ - 24 лв.
- За 55 кв. м. жилищна площ - 33 лв.
- За 70 кв. м. жилищна площ - 42 лв.
- За жилищна площ над 70 кв. м. - 47 лв.
- За жилищна площ над 90 кв. м. - 58 лв.
4.Определя сумата от 0,60 лв. / кв. м. за заплащане на заеманата жилищна площ
над фиксираната по чл. 9, ал. 1 от Наредба №11.
5.Възлага на кмета на общината да бъдат сключени анекси към
договорите за отдаване на жилищата под наем считано от 01.03.2013 г.
6.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
в/№732-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
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цена на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост в землището на
с.Блъсково
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Следват няколко докладни записки, които имат един и същ характер. Община
Провадия разполага с доста изоставени ниви, от които ние нямаме никакъв доход.
След проведени разговори с различни физически и юридически лица, занимаващи се
със земеделие бе проявен интерес за наемането на тези земи, като идеята е да е поне за
пет години. На базата на заповед, издадена от моя предшественик е определен и
годишния наем, който е сравнително нисък 9,00 - 10,00 лв. за различните категории.
На комисиите, проведени преди заседанието, г-жа Агностева предложи по-висок наем.
И аз се изкушавам да е по-висок, но предвид това, че двадесет години тези земи не са
обработвани, а до март месец, ако търгът не бъде проведен и договорът сключен,
интересът към тези земи ще бъде прекратен. Ако всичко е нормално, на по-следващи
заседания на ОбС ще ви предложа още за стотици декари, които не се ползват - същата
процедура. Ако интересът се завишава, ние ще качим цената. На този етап аз ви
предлагам да бъде началната тръжна цена тази, ако са повече от един желаещите,
реалната пазарна цена ще бъде постигната. Благодаря.“
Заседанието се председателства от Марин Георгиев-зам.-председател на ОбС
Провадия.
Кворум:19 Бисер Стефанов Денев не присъства в залата.
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа, само искам да уточня, че предлаганата цена е от 9,30
лв. и 9,40 лв. Аз предложих 12,00 лв., а не с голям ръст, като бях водена от мотивите,
че субсидията на декар, която получават селскостопанските производители е около
25,00 - 26,00 лв., така че може би половината от тази цена си мисля, че би могла да
влиза в общината. Вярно е, че не се знае колко участници ще има в търга и докъде ще
стигне цената. Да видим как ще минат тези търгове, а оттам нататък ще мислим за
цена.“
Изказване на Марин Георгиев
„Г-жо Агностева, нямате конкретно предложение, което да предложа за
гласуване, като промяна в цената. Колеги, други изказвания или предложения.
Предлагам проекта за решение.“
Кворум:20 Бисер Стефанов Денев присъства в залата.
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за“- 20
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 308
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 038005, представляващ земеделска земя с площ от
22,564 дка, категория VII, по начин на трайно ползване „изоставена нива“, местност
„Чилеклик“ в землището на село Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област
Варна при граници и съседи: имот с № 200105 – Полски път на община Провадия,
имот с № 000248 – Полски път на община Провадия, имот № 000134 – Полски път на
община Провадия, имот № 000060 – канал на Държавата, с Акт за частна общинска
собственост №687/27.10.2000 г., вписан в службата по вписванията при Районен съд
Провадия под № 180, том II, вх.регистър 1096, дело 389/21.02.2005 г., за срок от пет
години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,00
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Заседанието се ръководи от Бисер Стефанов Денев.
Кворум:21 Общинският съветник Христо Николаев Дянков присъства в залата. /
9.45 ч.
г/№733-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост в землището на
с.Блъсково
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 17 – 309
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1. Отдава под наем имот № 038002, представляващ земеделска земя с площ от
91,257 дка, / категория VІІ - 75.797 дка., IV- 3.086 дка., III- 12.374 дка./, по начин на
трайно ползване „ изоставена нива“, местност „Чилеклик“ в землището на село
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Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област Варна, при граници и съседи:
имот с № 000142 – Полски път на община Провадия, имот с № 000139 – Полски път на
община Провадия, имот № 000137 – Полски път на община Провадия, имот №000248
– Полски път на община Провадия, с Акт за частна общинска собственост
№683/27.10.2000 г. вписан в службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№ 176, том II, вх.регистър1092, дело 385/21.02.2005 г., за срок от пет години чрез
публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,34
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
па горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
д/№734-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост в землището на
с.Блъсково
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги,питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 17 – 310
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 038003, представляващ земеделска земя с площ от
54,661 дка., /категория VII - 51.398 дка., IV- 1.328 дка., III - 1.935 дка.,/ по начин на
трайно ползване „изоставена нива“, местност „Чилеклик“ в землището на село
Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област Варна, при граници и съседи:
имот с №000137 – Полски път на община Провадия, имот №000248 – Полски път на
община Провадия, с Акт за частна общинска собственост №684/27.10.2000 г. вписан в
службата по вписванията при Районен съд Провадия под № 177, том II, вх.регистър
1093, дело 386/21.02.2005 г., за срок от пет години чрез публичен търг с явно
наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,12
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
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е/№735-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост в землището на
с.Блъсково
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги,питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 17 – 311
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 038004, представляващ земеделска земя с площ от
173,562 дка.,/категория VІІ-144.668 дка., V-23.647 дка., IV-5.247 дка./, по начин на
трайно ползване „изоставена нива“, местност „Чилеклик“ в землището на село
Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област Варна при граници и съседи: имот
с №000134 – Полски път на община Провадия, имот №000248 – Полски път на община
Провадия, имот № 000131 – дере на община Провадия, имот № 000154 – водостоп.
съоръжение на община Провадия, с Акт за частна общинска собственост
№685/27.10.2000 г. вписан в службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№178, том II, вх.регистър 1094, дело 387 /21.02.2005 г. за срок от пет години чрез
публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,33
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
ж/№736-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 17 – 312
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на
сключване на договора част от недвижим имот, находящ се в с. Житница, общ.
Провадия, област Варна, а именно: помещение с площ от 12 /дванадесет/ кв.м.,
разположено на първия етаж от сграда със застроена площ 58 кв.м.,
изградена в урегулиран поземлен имот № XVI - парк в квартал 18 по плана на
селото, целият с площ 7670 кв.м., при граници за УПИ: улица; улица, УПИ XIV.
УПИ XV; улица; улица и при граници за помещението - от двете страни - парк;
улица, чакалня на автоспирка, съгласно АПОС № 1474 от 03.09.2012 г. вписан в
Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под № 26, том XII, вх. рег. №
4450 от 05.09.2012 година за извършване на услуги.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
з/№738-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях
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 № 17 – 313
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА и чл. 41 от Закона за
защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях,
приета с постановление на Министерски съвет №123/25.06.2012 год.,Общински съвет
Провадия:
1.Създава доброволно формирование до 25 (двадесет и пет) души за
осъществяване на дейности при защита на населението за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях на територията на град Провадия и общината.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
и/№744-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за промяна предназначението на имот-общинска
собственост от публична в частна
Кворум:20 Общинският съветник Милена Драгнева не присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, ваши становища и питания.
Няма такива. Предлагам проекта за решение. За вземането на решението е необходимо
мнозинство две трети - 14 гласа.“
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Поименно гласуване:
Кворум:20
„за“- 20
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 314
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Обявява за частна общинска собственост имот, находящ се в гр.Провадия,
община Провадия, област Варна, представляващ:
Масивна сграда – общежитие на четири етажа, със застроена площ от 100 кв.м.,
намираща се в парцел ІХ -2877, кв.8 по действащия план на гр.Провадия, собственост
на „Стройпродукт“ АД, съгласно нотариален акт №179, т.І, дело №193/2001 год. по
Акт за публична общинска собственост №7/26.03.1997 год., вписан под №14, том V,
входящ регистър №3799, дело №861 в Служба по вписванията към Агенция вписвания
при Районен съд Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на горното решение.
й/№753-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на Лидия Димитрова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предложението за промяна е в проекта за решение да се добави нова т.1.13 с
текст: 1.13 На лицето Радостина Николчева Станчева от гр.Провадия, ул. „Скобелев“
№17 се отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв. за сина й Теодор Нейков
Станчев, поради възникнал здравословен инцидент. Всички знаем за инициативата за
това дете. Предполагам, че всички ще подкрепите това предложение.“
Кворум:21 Общинският съветник Милена Драгнева присъства в залата.
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 17 – 315
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
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администрация, Общински съвет Провадия:
1 .Отпуска еднократна парична помощ:
1.1. На лицето Нешо Радев Миндилов от гр.Провадия, ул.“Хаджи Димитър“
№ 37, в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Иман Исмаилова Салиева от с.Градинарово, общ.Провадия,
се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Кирилка Лечева Кондова от гр.Провадия, ул.“Стефан
Караджа“ № 43 се отпуска парична помощ в размер на 30.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Абибе Назифова Алиева от гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ №2А се
отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., за покриване на разходи
за лечение на синът й Саамет Реджебов Акифов, поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5. На лицето Анка Ставрева Андонова от с. Бозвелийско, общ.Провадия,
се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6. На лицето Севдалин Мюрханов Руждиев от гр.Провадия, ул.“Бойчо
Желев“ № 50 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето
Милен
Цветанов
Кръстев
от
гр.Провадия,
ул.“Хаджи
Димитър“ № 36А, ет. 1 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент.
1.8. На лицето Шефкет Ефраим Рашид от с.Славейково, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложен разходооправдателен документ.
1.9. На лицето Боян Тодоров Момчев от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“ №
39, вх.А, ет.5, ап.10 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложен разходооправдателен документ.
1.10. На лицето Янко Георгиев Янакиев от гр.Провадия, ул.“Овеч“ №56 се
отпуска парична помощ в размер на 450.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложен разходооправдателен документ.
1.11. На лицето Петя Николова Драганова от гр.Провадия, кв.“Север“, бл.1,
вх.В, ап.24 се отпуска парична помощ в размер на 450.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложен разходооправдателен документ.
1.12. На лицето Мелиха Неджати Бектешева от гр.Провадия, ул.“Стефан
Караджа“ №29 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложен разходооправдателен документ.
1.13. На лицето Радостина Николчева Станчева от гр.Провадия, ул.“Скобелев“ №17 се
отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв. за сина й Теодор Нейков Станчев
поради възникнал здравословен инцидент и приложен разходооправдателен документ.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на критериите,
приети с решение № 7-113 / 26.03.2012 г. на следните лица:
2.1. На Наташа Христова Чавдарова от с.Снежина, общ.Провадия, не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.2. На Иванка Иванова Алексиева от с.Житница, общ.Провадия, не се
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отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не са
приложени разходооправдателни документи /фактура/.
2.3. На Сашо Ангелов Минчев от гр.Провадия, ул.“Божур“ №31
не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не е
приложен разходооправдателен документ /фактура/.
2.4. На Хасан Ахмедов Мехмедов от гр.Провадия, ул.“Генерал Манзей“ №
35 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за
отпускане на еднократни парични помощи на граждани с неотложни нужди в
община Провадия.
2.5. На Тунчо Михалев Маринов от гр.Провадия, ул.“Васил Левски“ №12 не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за
отпускане на еднократни парични помощи на граждани с неотложни нужди в
община Провадия. Няма здравословен инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
к/№758-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заявление с вх.№2600-738 от 12.11.2012 г. от „Южен поток България“ АД за
даване на предварително съгласие за преминаване на проектното трасе на газопровода
и неговите технологични площадки през територията на община Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
На 12.11.2012 год. постъпи искане от „Южен поток България“ АД. Това е
проектната компания за учредяване на сервитути за преминаване на проектното трасе
на газопровода и неговите технологични площадки през територията на община
Провадия. Към заявлението не бяха прикрепени имотите, които ще бъдат засегнати.
Проектната компания е постъпила така не заради друго, а като се знае трасето
започват едни търговии на земи, защото обезщетението за правото на преминаване и
учредяване на сервитути е доста сериозно. Въпреки това, ни изпратиха засегнатите
площи и в много бърз порядък ние внесохме докладната записка, за да не бавим
работата по този международен проект. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ваши становища и питания. Няма такива. Предлагам на вашето
внимание проекта за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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
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Р Е Ш Е Н И Е № 17 – 316
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от Закон за опазването на
земеделските земи, чл. 30, ал. 3 от Правилник за прилагане на закона за опазване на
земеделските земи, чл. 25, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1 от Закон за собствеността и
ползуването на земеделските земи, Общински съвет Провадия реши :
1.Изразява предварително съгласие за изработване на ПУП за изграждане на
проектно трасе на линеен обект на техническата инфраструктура – газопровод Южен
поток и технологичните му площадки, както и за учредяване на ограничени вещни
права и сервитути в поземлени имоти общинска собственост - публична и частна,
находящи се в землището на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Златина, с. Комарево,
с.Кривня, с.Петров дол, с.Тутраканци, гр.Провадия, съгласно Приложение 1 –
регистър на засегнатите имоти по заявление на Южен поток България АД, със
седалище гр. София и адрес на управление р-н Триадица, ул. Три уши № 8, вписано в
Агенция по вписвания – търговски регистър с ЕИК 201355554.
2.Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени
имоти, включени в Приложение № 1 с начин на трайно ползване – пасище, мера, за
изграждане на обекта по т.1 и учредяване на ограничени вещни права и сервитути във
връзка с обслужването на газопровода.
3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т. 1 и 2 – 3
години, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила.
л/№759-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село
Славейково, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум: 21
„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 № 17 – 317
На основание чл.42, ал.4 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Избира Нели Димитрова Георгиева, ЕГН ……………, за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Славейково, община Провадия, считано от 22.01.2013
год. до полагане клетва от новоизбрания кмет.
2.Определя на Нели Димитрова Георгиева, временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Славейково, община Провадия, основно месечно възнаграждение в
размер на 522 /петстотин двадесет и два/ лева.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
м/№764-Докладна записка инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно проект за решение, във връзка с обсъждане на докладна записка с вх.№РД2900-2/14.01.2013 г. от Елена Лилкова-управител на „МБАЛ Царица Йоанна –
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Провадия“ ЕООД
Изказване на инж.Филчо Филев – кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Взимам думата по този много тежък въпрос, независимо от това, че на
29.01.2013 год. под ръководството на г-н Станков комисиите на ОбС заедно с
ръководството на общината, ръководството на ОбС и на болницата взеха решение
как да се действа в тази изключително тежка за болницата и за общината ситуация.
Целта ми е нашите съграждани, всички провадийци да знаят какво се случва, да
има пълна прозрачност и яснота на действията и решенията ми. Предполагам, че
това, което ще кажа ще породи у някои хора много негативно отношение към мен,
но съм длъжен да кажа истината - такава каквато е. Видно е, че някой трябва да
извади горещия картоф и аз съм длъжен да го направя. Очевидно е, че този човек
съм аз, независимо колко ми е тежко в момента, защото аз чаках четири години и
някой друг, освен мен, да каже истината за болницата - ръководителите,
счетоводителите, приятелите ми в болницата, в ОбС, в администрацията. Още от
времето, когато бях заместник на Марин Георгиев, винаги съм казвал истината за
лечебното заведение, не че някъде съм казвал неистина, разбира се. Искам вие,
нашите съграждани, а и служителите и работещите в болницата да знаят, че през
цялата 2012 год. аз не съм спирал да мисля как да помогнем на дружеството,
защото това, което се случва в момента аз го очаквах. Искам за нашите съграждани
да поясня, че към болницата от страна на „Либра“ АД има иск за 358 000 лв., който
иск следва да бъде платен до края на тази година. Това прави средно по 30 000 лв.
на месец. Нито болницата има тези средства, нито общината има откъде да ги даде
тези средства, важно е да се знае, че са главно за лекарства и са ползвани преди три
години и разсрочени във времето. Като общински съветник имах предложения,
които можеха да спасят болницата. През 2009 год. загубата на дружеството беше
23 000 лв. - 25 000 лв. месечно. Аз предлагах да поемем около 80% от загубата или
да даваме 20 000 лв. месечно субсидия. Това прави годишен план 240 000 лв. при
загуба от около 300 000 лв. За да сравня сегашната ситуация с тогава искам да
кажа, че сега ние даваме 120 000 лв. при 144 000 лв. загуба или поемаме 83% от
загубата. Миналата година сме дали още 20 100 лв. за капиталови разходи.
Разликата между тогава и сега е в обемите на дружеството, в собствените им
приходи. През 2009 год., 2010 год. в дружеството минаваха между 3 800 и 4 200
болни. Сега са 2 800 болни за миналата година. Оборотите са по-малки и едната
причина е, че вече нямаме родилно и хирургия. Ако нещата се бяха случили, както
трябва през 2009 год., болницата щеше да е във финансова кондиция, първо, за ОП
„Регионално развитие“. Когато на общинските болници раздадоха средно по
четири милиона лева и ние трябваше да получим. Аз все още си спомням как
министър-председателя г-н Борисов държеше един голям чек на стойност около сто
и шестдесет милиона лева за около четиридесет болници. На мои въпроси в ОбС –
Защо община Провадия не е в списъка? Защо не е въобще кандидатствала?
Отговори ми се, че не е допустима. Сега на мен, като кмет не ми е ясно, защо
тогава общината и Георги Янев не бяха допуснати да кандидатстват независимо, че
тук се говореше, близо шест-седем месеца преди това, за три-пет милиона проект.
Беше изготвен енергиен одит, между другото, за който сега ще ни съдят. Надявам
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се, че няма да спечелят делото, защото има добра клауза в договора, че одитът ще
бъде заплатен при спечелването на проекта. И моите заместници преди няколко
дни ме питаха дали наистина не знам защо общината не е кандидатствала. Не знам.
Ако тогава това нещо се беше случило, сега щяхме да имаме модерна почти нова
болница с родилно и хирургия. Още един път ще повторя, че като кмет съм длъжен
да казвам истината и нещата така, както ги виждам. Аз в момента считам, че
политиката на министър Десислава Атанасова е единствения изход за нашата
болница от тази драматична ситуация. От месец септември миналата година водя
разговори с ръководството на Университетска болница „Св.Марина“ Варна. На покъсен етап запознах с идеята си народния представител д-р Светослав Неделчев и
председателя на ОбС Провадия. Искам да ви прочета моето писмо до г-жа
Десислава Атанасова.
„До
г-жа Десислава Атанасова - министър на здравеопазването
Уважаема г-жо Атанасова,
Искам да Ви запозная със състоянието на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия
ЕООД“ и да Ви предложа да обсъдите вариант за по-нататъшното й съществуване.
Финансово състояние към 31.10.2012 год.
Приходи - 881 766 лв. /средно месечно по 88 177 лв./
Разходи - 901 467 лв. /средно месечно по 90 147 лв./
Финансов резултат - загуба в размер на 19 701 лв. т.е по 1 970 лв., месечно.
Задължения - 452 251 лв. в т.ч. просрочени 324 576 лв. към „Либра“ АД
Освен от липсата на средства за финансиране на задълженията, съм
притеснен, че ако РЗОК и РЗИ не променят изискванията си за апаратура, сграден
фонд, персонал и наличието на територията на града на задължителните
лаборатории по микробиология, вирусология, клинична патология и имунология,
нашата болница няма да може да сключи договор с РЗОК и населението на нашата
община няма да има достъп до болнично лечение (хората в района са много бедни
и не могат да пътуват до Варна).
Следейки вашите публични изяви, свързани с бъдещето на общинските
болници, стигнах до извода, че единствения изход за нашата болница е тя да стане
филиал на голяма Варненска болница.
В тази връзка проведох среща с д-р Жанета Георгиева - изпълнителен директор
на Университетска болница „Св. Марина“ Варна и ректора на Медицинския
Университет проф. Красимир Иванов. Те ме посъветваха да се срещна с Вас и да Ви
запозная с идеята и на база вашето становище да продължат или не разговорите в тази
насока.
С идеята съм запознал и народния представител от Провадия от ПП ГЕРБ д-р
Светослав Неделчев.
Молбата ми е да ме приемете, за да ви запозная в детайли с идеята и Вие и
ръководеното от Вас ведомство да прецените дали е осъществима. С уважение,
инж.Филчо Филев.“
Още веднъж за реалната ситуация. В момента реалната ситуация е много тежка
по отношение на четири направления. Защо болницата има само един изход? Той е да
е филиал на варненска болница. Първо, персонал може да се осигури само от Варна.
Сега болницата зависи от всеки лекар и от две, три сестри. Напускането на един лекар
или две, три сестри затваря лечебното заведение. Още от времето на Марин Георгиев
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и с негово съгласие, със съгласието на Георги Янев и с мое съгласие в момента,
лекарите в нашето лечебно заведение работят при много облекчени условия, за да
бъдат способствани да си развиват и частните практики. Не е тайна за никой, че
голяма част от лекарите работят до обяд, а една част от лекарите идват два или три
пъти седмично в болницата. Второ, за ремонт на сградния фонд. За ремонт на
сградния фонд е необходим не по-малко от милион, милион и половина лева. Такива
средства общината не може да отдели. Това е възможно само, ако болницата е
държавна - да се заделят средства от държавния бюджет или по различни оперативни
програми, но в момента бенефициенти са само държавните болници. Трето, ново
оборудване. На всички ни е ясно, че не може да има качество в едно лечебно
заведение, което няма ново и съвременно оборудване. За това са необходими не помалко от милион, милион и двеста хиляди лева. Същото е със сградния фонд. Без
намесата на държавата или достъп до средства по Оперативните програми този
проблем не може да бъде решен. Болницата догодина ще бъде без рентген. Това
означава, че ще отпаднат доста клинични пътеки и приходите още по-рязко ще се
свият. Четвърто, необходимите лаборатории, невъзможен за решаване въпрос в
рамките на града. Изискването на Здравната каса едва ли ще бъде променено в полза
на общинските лечебни заведения, което означава, че нашата болница ще трябва да
съществува в най-добрия случай до края на тази година. За да съществува тя, обаче
ние трябва да дадем по смисъла на докладната от Елена Лилкова до мен не по-малко
от 500 000 лв. - 360 000 лв. за задълженията на дружеството и за формираните в
рамките на текущата година. Ако ние сме филиал на варненска болница, тежките
случаи в нашата община ще се приемат в най-добрата болница в района и то в много
кратък срок. Сега около 2 000 болни годишно се лекуват във Варна, но голяма част от
тях губят време да минат през Бърза помощ, да се свика екип от общинската болница,
да се вземе някакво решение и пак тръгват за Варна. За мен идеята да станем филиал
на „Св.Марина“ е единственото спасение, а това е политиката на министъра на
здравеопазването и правителството. Предлагайки това на министерството на
здравеопазването и на Университетска болница „Св.Марина“ ние не можем да
поставяме условия. Можем само да се надяваме да не се отдръпнат. В момента
Здравната каса и общината даваме средно един милион за 2 800 преминали болни.
Голяма част от тях са само за физиотерапия и пак болницата е на загуба. Не знам как
да го кажа. Ако няма ясна визия за излизане от ситуацията, колкото и пари да дадем
ние ще ги дадем само за една година. Средствата, които отпускаме – тези, които
дадохме миналата година и тези, които предвиждаме да предложим на ОбС да бъдат
заделени за дружеството тази година са 120 000 лв. Това прави средно по 43 лв. за
преминал болен. В тази ситуация има генерален въпрос – Докога ще издържи
болницата така? Вода в пясъка ли са тези пари? Ако болницата имаше модерна
апаратура, нови ремонтирани отделения и перспектива, сега щях да знам какво да
кажа, но сега не знам. Разликата между 2009 год., още веднъж ще се върна на тази
тема, е точно перспективата. През 2009 год. община Провадия е основен бенефициент
в програма „Регионално развитие“, градска агломерация, програмата е отворена за
кандидатстване, за да може да ремонтира изцяло базата си и да закупи ново
оборудване. В същото време общината имаше свободни средства. Болницата имаше
възможност да си разсрочи задълженията, а сега всичко това го няма. Тъжно ми е, че
ръководството на болницата в нашите разговори, които се водят близо месец и на
заседанията на комисиите представя не така както са били при лекарите, а на
останалия персонал не са казани. Вчера бях тръгнал на някъде, но по ул.“Св.Св. Кирил
и Методий“ срещнах колата на болницата и реших да отида до там. Нямах никакво
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намерение, звъннах на управителя, че отивам и отидох. На тезата, че няма какво да се
оптимизира при разходите, мога да опонирам, че само за един час мога да кажа как
годишно разходите могат да бъдат намалени поне с 20 000 лв. - 30 000 лв. Искам да
изкажа задоволството си от това, което видях в детско отделение. В три часа
отделението измито, блести, доктор Берол и медицинската сестра там, 16 деца с шест,
седем придружители по пантофи. Точно това, което представлява едно европейско
отделение. Ще спомена само, че в неврологично отделение имаше – трима болни, във
вътрешно отделение – четирима. С управителя си поговорихме как могат да бъдат
оптимизирани конкретни разходи. Самата тя ми заяви, че транспортът може да бъде
оптимизиран. Аз смятам, че разходите за отопление и осветление също. Няма да
казвам пак всичко, което съм си написал. За мен в момента няма друг изход за нашата
болница или сме филиал, или всъщност няма да го изрека. Благодаря на всички.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ваши становища. Няма такива. Въпросът беше обстойно обсъден в
постоянните комисии. Проведе се неформално заседание на 29.01.2013 год. в резултат,
на което бе предложен 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 № 17 – 318
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон,
Общинският съвет Провадия, в качеството си на едноличен собственик на капитала на
„МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД, ЕИК 000090033, с адрес на управление:
град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Желез Йорданов“ № 1
1.Възлага на кмета на община Провадия и председателя на Общинския съвет
Провадия да предприемат необходимите, по тяхна преценка действия,
включително
пред
Министерството
на
здравеопазването,
с
оглед
трансформиране на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД във филиал на
държавно лечебно заведение или друга правно-организационна форма.
Срок: 28.02.2013 г.
Отг. инж. Ф. Филев; Б. Денев
2.Задължава управителя на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД да
внесе в Общински съвет Провадия годишен финансов отчет за дейността на
дружеството за 2012 год. и план за оптимизиране на разходите на дружеството през
2013 год.
Срок: 28.02.2013 г.
Отг. Е. Лилкова
Девета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
......................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„В тази точка връчвам на г-жа Налбантова писмен отговор за нейното питане
към кмета. Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на питане,
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зададено на заседанието на ОбС Провадия на 19.12.2012 год. от общинския съветник
Станислава Налбантова.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„ До г-жа Станислава Налбантова – общински съветник
Относно: Питане към кмета на община Провадия за издаване одобрение за
прокопаване на тротоарната настилка в посока от ул.“Бойчо Желев“ към болницата?
Поет ли е ангажимент за възстановяване на тротоарната настилка и в какъв срок?
Уважаема г-жо Налбантова,
По повод зададеното от Вас питане, Ви информирам за следното:
Във връзка с изграждането на обект: „Изграждане на оптично кабелно
захранване до телекомуникационно оборудване“ в гр.Провадия, ул.“Желяз Йорданов“
№1, парцел УП, кв.52 , гл. архитект на община Провадия е одобрил инвестиционен
проект №3/07.03.2012 год. и е издадено разрешение за строеж № 18/29.03.2012 год. с
възложител „Българска Телекомуникационна Компания“ гр.София. Строителството е
започнало с подписването на протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура
с дата 05.06.2012 год. Със Заповед №419/06.03.2012 год. на кмета на Община
Провадия е учредено безвъзмездно право на прокарване.Прокопаването на
тротоарната настилка в посока по ул.“Бойчо Желев“ към болницата е част от трасето
на одобрения инвестиционен проект.
Внесен е депозит от „БТК“ София в Община Провадия за възстановяване на
прокопаните настилки като гаранция. В случай,че не възстановят прокопаните
настилки депозита не се връща и настилките се възстановяват от общината.
Предполага се, че заради атмосферните влияния през зимния период обектът е спрян
временно.Същият не е завършен и не е въведен в експлоатация. С уважение, Филчо
Филев.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други питания, колеги? Няма.“
Десета точка
........................

-

Изказвания,
граждани

питания,

становища

и

предложения

на

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Десетата точка е изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
В залата не присъстват такива и не се очакват такива. Предлагам на вашето внимание
подписка от граждани на община Провадия, която бе внесена в ОбС и общинска
администрация след изтичане на срока по обработването и представянето на вашите
материали. Подписката е съставена в три екземпляра и предоставена на кмета на
общината инж.Филчо Филев, до мен и до председателя на ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ към
ОбС. Подписката в резюме, тъй като вече всички сте запознати в комисията, е относно
един съществен проблем, касаещ практически всички граждани на град Провадия, а
именно трудното преминаване на пешеходците през двойната ж.п. линия, пресичаща
целия град Провадия. С няколко думи. Подписката е пълна с констатации, с които
присъстващите и нашите съграждани са запознати и не смятам да ви я чета, че голяма
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част от населението, което живее на западния скат, както и всички, които я ползват до
сега обсъжданата болница и всички други части на града, са затруднени силно при
преминаването на двойната ж.п. линия. Има и лек упрек, че през времето въпросът е
поставян многократно на общинска администрация и ОбС и не са предприети
съответните мерки. Подписката е подписана от над 2 200 граждани от града и по тази
причина ние сме длъжни да й обърнем подобаващо внимание. Тя беше разгледана и от
комисиите. Има формулирани конкретни предложения. Давам думата за изказвания
по нея. Колеги, тук няма да вземаме решение. Предложението бе да задължим кмета
на общината да извърши всички необходими действия пред Министерството на
транспорта, както и пред ръководството на БДЖ за реализиране на желанието на
всички провадийци за пешеходно преминаване през двойната ж.п. линия на град
Провадия, след което да докладва в едномесечен срок. Достатъчен ли е срокът, г-н
кмете? Зависи как ще се организират срещите, но да речем например на заседанието
през месец март най-късно да ни уведомите за постигнатите резултати от разговорите
в това отношение.Това, надявам се, е удовлетворяващо.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 10.55 часа.

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

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №726
решение №17-301
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №730
решение №17-306
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №731
решение №17-307
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №732
решение №17-308
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №733
решение №17-309
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №734
решение №17-310
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №735
решение №17-311
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №736
решение №17-312
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №744
решение №17-314
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

35

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №753
решение №17-315
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №758
решение №17-316
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
37

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №759
решение №17-317
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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