П Р О Т О К О Л № 27
Днес, 29.11.2017 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. Диан Парушев Николов
4. Елина Георгиева Димитрова
5. Ивайло Илиев Илиев
6. Иво Райчов Гочев
7. Йордан Иванов Михалев
8. Капка Ангелова Радева
9. Кръстю Василев Кръстев
10. Лидия Николаева Димитров
11. Милена Иванова Драгнева
12. Наталина Младенова Златева
13. Стоян Добрев Гигов
14. Христо Драгомиров Гичев
15. Хюлия Ахмедова Мустафова
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е петнадесет общински съветници. В началото на
заседанието ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на община
Провадия на г-н Ивайло Илиев. Има отговори и на г-н Димо Димов, г-н Дамян
Неделчев и на г-жа Кадрия Мехмед. Няма ги. Когато присъстват в залата, тогава ще
ги връча.
Откривам двадесет и седмото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№27 от 16.11.2017 г.”
Кворум:17 Общинските съветници Димо Владимиров Димов и Хюсни Осман
Адем присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.03 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е седемнадесет общински съветници. Г-н Димов имате питане, ще
Ви връча отговора. Предлагам заседанието да протече при следния проект за
дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017г. /вх.№1430
2.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2016г.- октомври 2017г./вх.№1428
3.Докладни записки с вх.№1414, 1420, 1421, 1431, 1432, 1433.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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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 три от проекта за дневен ред докладни записки да бъдат
добавени докладни записки с вх.№1439 и №1457.”
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.05ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Няма. Подлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието към точка докладни
записки на докладни записки с вх.№1439 и №1457.
Който е съгласен с направеното предложениe, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Кворумът вече е осемнадесет
общински съветници. Предложението се приема.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017г. /вх.№1430
2.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2016г.- октомври 2017г./вх.№1428
3.Докладни записки с вх.№1414, 1420, 1421, 1431, 1432, 1433, 1439, 1457.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.07ч.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2017г.
а/№1430-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2017г.
Кворум:20 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.08ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Актуализацията на бюджета е в две части. В приходните и в разходните
параграфи. Предложението е да се увеличи бюджета с 99 266 лв. на данъчните
приходи и на неданъчните приходи с 174 553 лв. Данъчните приходи основно са
данък върху превозните средства 98 104 лв., а при неданъчните основният приход е
приход от наем на земя 142 232 лв. В разходната част основното предложение е за
изплащане на допълнително възнаграждение на кметове, зам.-кметове и кметски
наместници, както и в дейностите към общинска администрация в размер до 80%
от индивидуалната брутна заплата. В списъка за капиталови разходи се правят
вътрешни размени на вида финансиране с цел по-ранно разплащане на
капиталовите разходи и отчитането им пред държавния бюджет. Имаме един нов
обект. Това е закупуване на програмен продукт за 2 000 лв. Всичко останало е
прието от ОбС. Сменяме само на някои места вида на финансирането. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„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 №27 – 479
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, чл.4, ал.5 от ПМС №67/2010г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности и Вътрешните правила за работната заплата на общинска
администрация, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №16-286 от
25.01.2017г. в следния смисъл:
1.Приема промяната в уточнения план на приходите в частта на местните
дейности по бюджета на общината към 31.10.2017г. по следните показатели:
№

параграф

вид приход

1.

13-02

Д-к в/у наследствата

2.
3.
4.

13-03
13-08
20-00

Д-к в/у превозните средства
Туристически данък
Други данъци

уточнен
план към
31.10.2017г.

400 000
2 000
100

увелич./
намал.

нов
план

25

25

98 104
863
274

498 104
2 863
374
3

5.
6.

24-06
27-15

7.
8.

28-02
28-09

9.

36-11

10. 37-02
11. 37-09

Приходи от наем на земя
Откупуване на гробни места
Глоби, санкции и наказателни лихви
Наказателни лихви за данъци, мита и
осигурителни вноски
Получени застр. обещетения за ДМА
Внесени други данъци в/у постъпления от
продажба
Внесени други данъци, такси и вноски в/у
продажба
Всичко:

250 000 142 232
3 500
4 030
35 500
55 000

13 533
14 917
67

392 232
7 530
49 033
69 917

-12 000

-201

67
-12 201

-100

-25

-125

734 000

273 819

1 007 819

2.Приема актуализация в разходната част на бюджета със 273 819 лв. в т.ч.:
- в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 10-16 доф. д. 389 „Др. дейности по образованието“ 5 850 лв.
§ 10-20 доф. д. 389 „Др. дейности по образованието” 8 281 лв.
§ 53-01 д.122 „Общинска администрация“ 2 000 лв.
§ 51-00 д.524 „Домашен социален патронаж“ 3 000 лв.
§ 10-20 д. 832 „Сл. и д-ти по поддър., ремонт и изграждане на пътищата“ 49 637лв.
§ 97-00 д.998 “Резерв” 233 263 лв.
- в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 51-00 д.832 „Сл. и д-ти по поддър., ремонт и изграждане на пътищата“ 28 212 лв.
3.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за
2017г., съгласно Приложение №1 от 1 142 193 лв. на 1 118 981 лв.
4.Одобрява изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в размер до 80% от индивидуалната брутна работна заплата на кмета и
зам. кметовете на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, и
служителите заети в дейностите към общинската администрация.
5.Възлага на кмета на общината със заповед поименно да определи
индивидуалните възнаграждения по т.4 в рамките на формираната икономия от
утвърдените разходи за заплати по дейности и съгласно реално отработеното
време.
6.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
7.На основание чл.60, ал.1 от АПК разпорежда предварително изпълнение на
настоящото решение.
Кворум:21 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.10ч.
Втора точка – Информация за състоянието и перспективата на музейното
дело в община Провадия за периода ноември 2016г. - октомври 2017г.
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а/№1428-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Добро утро, колеги. Извинявам се за закъснението. Искам да предложа в
дейността на галерията да залегне проучване дали можем да прибавим към фонда
на галерията и картини от един провадийски художник Тодор Михаличев.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, това предложение, което бихте отправили към директора на
музея, не смятам, че тук е мястото, където може да го предлагате това нещо. Това
не е предложение към самото решение, към самата докладна. Други 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
21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №27 – 480
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието и перспективата на музейното дело в
община Провадия за периода ноември 2016 г. - октомври 2017 г.
Третата точка – Докладни записки
а/№1414-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно продажба на моторни превозни средства, собственост на
община Провадия, обособени в 4 позиции
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
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Р Е Ш Е Н И Е №27 – 481
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване моторни
превозни средства, като определя началната тръжна цена на посочените
автомобили, обособени в 4 позиции, съгласно Приложение №1, неразделна част от
настоящото решение.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
б/№1420-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. 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 №27 – 482
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост №1849 /31.07.2017г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №27, том VIII, вх. peг. №2944, н.д.
№1415 от 31.07.2017 година, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, област
Варна, а именно: помещения /кабинет е площ-17.10 кв.м.,1/2 ид.ч. от чакалня с
обща площ-12.54 кв.м., 1/2 ид.ч. от сервизни помещения с обща площ - 4.77 кв.м./,
или всичко с площ от 25.75 /двадесет и пет цяло и седемдесет и пет/ кв.м.,
разположени на първия етаж от двуетажна сграда - здравната служба на
с.Блъсково. общ.Провадия, със застроена площ - 132 кв.м., изградена в парцел с пл.
№361 в квартал 28 по плана на с.Блъсково, община Провадия, при граници на
помещенията - двор; манипулационна, лекарски кабинет, аптека; двор; улица; при
граници за УПИ-парцел 360; парцел 362; УПИ-I-училище; улица, за осъществяване
на здравно обслужване на населението.
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ІІ.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.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
в/№1421-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно застраховане на сгради-частна общинска собственост
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 №27 – 483
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, ал.4 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие имотите - сгради частна общинска собственост да бъдат
застраховани, считано от 29.09.2017 год. за срок от една година, както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

СГРАДА

АЧОС №

Сграда клуб на пенсионера с.Равна
946/ 22.08.2002
Сграда офис общински пазар
1336К/ 12.12.2010
Сграда бившо кметство Петров дол –
1191/26.09.2006
клуб на пенсионера
Сграда бившо временно кметство
1/25.11.1996
Манастир
Сграда склад за пестициди с.Житница
861/07.05.2011
кл.
Сграда
Селска здрав. служба с.Черковна
286/05.05.1999
Черковна
Сгради
опитно поле - озеленяване
1128/ 19.11.2004
Сграда - клуб на БСП
248/ 12.03.1999
Клуб на пенсионера ул. „Дунав“
69/05.03.1998
Сграда „Ламбова къща“
192/11.11.1998
Сграда ритуална зала „Вароша“
70/31.03.1998
Сграда - читалня
239/12.03.1999
Сграда - библиотека
236/12.03.1999
Клуб на пенсионера кв.“Север“
1253/ 19.01.2009
Склад за материали Петров дол
1354/ 16.05.2011
Сгради плувен басейн+филтърно
883/30.07.2001

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ

7300,00
7500,00
12200,00
1200,00
43500,00
10500,00
8500,00
27600,00
21960,00
80600,00
39069,00
19600,00
18700,00
5800,00
9671,00
21574,00
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17
18
19
20
21

Сграда кметство Бързица
Сграда Селска здравна служба Златина
Златина
Клуб
на пенсионера ул.Ц.Освободител
ул.“Ц.Освободител“
Сграда
бивш Младежки дом
Гаражи 3бр. с.Блъсково
ВСИЧКО:

63/18.02.1998
1435/11.04.2012
68/05.03.1998
1690/16.01.2015
1850/31.07.2017

4000,00
1597,00
19560,00
137088,00
4982,90
502501,90

2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
г/№1431-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно разходване на натрупаните по реда на чл.64 от Закона за
управление на отпадъците отчисления
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. Затова Ви питах за промени от вносителя в проекта за решение.
Промените от вносителя в проекта за решение, направени по време на
заседанията на постоянните комисии: Добавя се нова т.1 със следния текст
1.Отменя т.12.2 от свое решение №19-349/20.04.2017г.”, т.1 и т.2 от предложения
проект за решение стават съответно т.2 и т.3. Правим ги промените? Добре.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с направеното
допълнение от страна на вносителя. Вие го правите това допълнение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с направеното
допълнение от страна на вносителя поименно и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №27 – 484
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25. ал.1 и ал.2, т.2
от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
Общински съвет Провадия реши:
1.Отменя т.12.2 от свое решение №19-349/20.04.2017г.
2.Дава съгласие натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпечеиията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци, да се разходват от:
2.1.Община Провадия, в размер на 1 026 135,43 лв. с ДДС, чрез нейния
бюджет за осигуряване финансирането на дейностите по предварително третиране
и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране, генерирани на
територията на община Провадия.
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2.2.Община Аврен, в размер на 471 472,93 лв. с ДДС, чрез нейния бюджет за
осигуряване финансирането на
дейностите по предварително третиране и
оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране, генерирани на
територията на община Аврен.
2.3.Община Дългопол, в размер на 226 043,38 лв. с ДДС, чрез нейния бюджет
за осигуряване финансирането на дейностите по предварително третиране и
оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране, генерирани па
територията на община Дългопол.
3.Дава съгласие кмета на Община Провадия да започне процедура по реда на
чл.25, ал.1 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране
на отпадъци в РИОСВ-Варна, за освобождаване събраните средства по реда на чл.
20 от същата наредба, в размер на 1 026 135,43 лв., с цел финансиране на дейности
по предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч.
рециклиране, обезпечаващо функционирането на общинските системи за
управление на отпадъците на територията на община Провадия.
д/№1432-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно осигуряване на подслон на бездомни лица през зимния период
на 2017/2018г.
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 21гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №27 – 485
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Провадия:
1.Разрешава настаняването на бездомни лица по време на стихии, бедствия и
минусови температури през зимния период на 2017/2018 година в обособено
помещение в бившето вътрешно отделение на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия”
- гр.Провадия, находящо се на адрес: гр.Провадия, ул. „Желез Йорданов” №1.
2.Разходите за осигуряване на топла храна, отопление, електрическа енергия
и вода да са за сметка на бюджета на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да бъдат предприети всички
необходими действия за изпълнение на настоящото решение.
е/№1433-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на
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граждани с неотложни нужди
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.”
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 №27 – 486
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 Севдалин Ангелов Атанасов, с адрес: с.Снежина,
общ.Провадия, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Рашид Османов Юсуфов, с адрес: гр.Провадия, ул. „Теменуга”
№8, в размер на 100,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Димитричка Драганова Панева, с адрес: гр.Провадия, кв.
„Север” бл.3, вх.А, ет.6, ап.17, в размер на 300,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Тончо Димитров Лозев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Васил
Априлов” №15, в размер на 400,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Стефка Драганова Колева, с адрес: с.Бозвелийско, ул.
„Тринадесета” №2, в размер на 600,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Недялка Георгиева Стоянова, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север”
бл.1, вх.А, ет.5, ап.13, в размер на 350,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Гинка Арсова Даскалова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Бойчо
Желев” №62, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Светла Ангелова Борисова, с адрес: с.Бозвелийско, ул. „Трета”
№22, в размер на 550,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.9.На лицето Софийка Христова Николова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Цар
Освободител” №36, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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1.10.На лицето Йорданка Райкова Пилафтиева, с адрес: гр.Провадия, кв.
„Север” бл.14, вх.А, ап.1, в размер на 200,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети е Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето Ирена Димитрова Стоянова, с адрес: с.Блъсково,
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.
2.2.На лицето Антония Светлюва Кирчева, с адрес: гр.Провадия, ул. „Шипка”
№17 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане
на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент.
2.3.На лицето Еми Младенова Маринова, с адрес: с.Бозвелийско,
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.
2.4.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.
2.5.На лицето Христо Манолов Христов, с адрес: гр.Провадия, ул.
„Кривненско шосе” №14 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
Критерии за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни
нужди - липсва приложен разходооправдателен документ.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
ж/№1439-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и
вида собственост на поземлен имот, находящ се в землището на село Блъсково,
община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагаме Ви промяна в решението на докладната записка, като решението
се състои в това: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Дава съгласие да се подаде пред Общинска служба „Земеделие” град
Провадия заявление по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за промяна на начина на трайно
ползване на имот с площ от 1,205 дка, /един декар двеста и пет кв.м./, кат. няма, с
начин на трайно ползване „полски път“, съставляващ имот №009003, находящ се в
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местност “Кьой чаир” по плана за земеразделяне на село Блъсково, съгласно скица
№К01974 от 14.11.2017г. при граници и съседи: имот №000258-др.селскост.
територия, имот №009006-стоп.двор, имот №009007-стоп.двор, имот №000164-път
IV клас от имот с НТП „полски път“ в имот с НТП „за други земеделски нужди”.
Втора точка от решението отпада. Нова т.2 Възлага изпълнението на
настоящото решение на кмета на община Провадия.
След като се проведе комисия от Общинска служба „Земеделие” град
Провадия ще се смени начина на трайно ползване и чак тогава ще Ви предложим
ново решение за промяна от публична в частна собственост.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„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 №27 – 487
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие да се подаде пред Общинска служба „Земеделие” град
Провадия заявление по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за промяна на начина на трайно
ползване на имот с площ от 1,205 дка, /един декар двеста и пет кв.м./, кат. няма, с
начин на трайно ползване „полски път“, съставляващ имот №009003, находящ се в
местност “Кьой чаир” по плана за земеразделяне на село Блъсково, съгласно скица
№К01974 от 14.11.2017г. при граници и съседи: имот №000258 - др.селскост.
територия, имот №009006 - стоп.двор, имот №009007 - стоп.двор, имот №000164път IV клас от имот с НТП „полски път“ в имот с НТП „за други земеделски
нужди”.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
з/№1457-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно заседание на Общо събрание на асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна”
ООД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
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„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 №27 – 488
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя инж. Филчо Кръстев Филев – Кмет на Община Провадия за
представител на Община Провадия в извънредното Общо събрание на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
– Варна” ООД, което ще се проведе на 18.12.2017 година от 13:00 часа.
2.При невъзможност на Кмета на Община Провадия да участва в заседанието
на Общото събрание, определя Анатоли Стоянов Атанасов – Зам. Кмет на Община
Провадия за представител на Община Провадия в извънредното Общо събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация – Варна” ООД, което ще се проведе на 18.12.2017 година от 13:00
часа.
3.Определя следния мандат на представителя на Община Провадия, както
следва:
По Първа точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Втора точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Трета точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Четвърта точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита
на интересите на Община Провадия”;
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на настоящото решение.
Четвърта точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отвори на общинските
съветници на въпроси, зададени на заседанието на ОбС Провадия, проведено на
26.10.2017г. Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„ До
Г-н Ивайло Илиев
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Относно: Осветеността по ул.”Цар Освободител”, ул.”Камчия” и Ловен
дом.
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В отговор на Вашите питания, отправени на заседанието на Общински
съвет гр.Провадия на 26.10.2017г., относно осветеността в централната част на
гр.Провадия, Ви уведомявам за следното:
3а периода от 01.01.2017г. до 30.10.2017г. по населените места бяха
подменени 3131 бр.лампи, в гр.Провадия 817 бр., всичко за общината 3948 бр. По
населени места няма да ги чета. Действащите осветителни тела в гр.Провадия са
2248 бр. По населените места са 7193 бр. или общо действащи 9411 бр. Общината
тази година възложи и на външна фирма подмяната на лампи, като бяха сменени
300 лампи в селата Блъсково, Славейково, Градинарово, а в гр.Провадия 100 бр. В
останалите населени места работи екип от общината.
Конкретно за частта от църквата, за района около реката - парковото
осветление е амортизирано и е в много лошо състояние. Парковите осветители тип
„Капка” аварират много често по различни причини, но никога не сме спирали да
ремонтираме уличното осветление. За конкретния извод от аптека „Марешки” до
Общината липсваше напрежение, кабелът беше аварирал, като същия беше
подменен с нов. В самите стълбове кабелите са с нарушена цялост и също стават
причина за неработещи лампи, като голяма част от тях са накривени от
недобросъвестни граждани.
3а осветлението на парк Ловен дом, там също имаше и буря, и начупени
осветителните тела. В момента е ремонтирано осветлението около детските
съоръжения. Готвейки този отговор и виждайки го, лично за себе си, се изненадах
колко много лампи сме сменили, но това ме кара да се замисля за качеството на
лампите. Близо 4 000 лампи, като се има предвид, че екипът ни е от трима
ел.техници и един шофьор на вишката. Общо взето, около десет месеца те са
работили само с уличното осветление. През другото време по аварии или рязане на
клони, или по някакви заявки на гражнаите. Мтого скъпо излиза. Между 9 и 11 лв.
смяната на една лампа. Толкова плащаме и на външната фирма. Не знам, обаче как
можем да доставим по Закона за обществените поръчки по-качествени лампи,
защото ние задаваме стандарта за осветителните тела и казваме най-ниската цена.
Там, където на улични стълбове осветителите на работят и от парковото
осветление, със сигурност няма захранване. Поетапно ще започнем подмяната или
слагането на нови кабели.
Другият ми отговор е до д-р Дамян Неделчев.
Във връзка с Ваше запитване, относно недовършената сграда към I ОУ
„Христо Смирненски”, отговорът ми е следният:
Училище “Христо Смирненски” Провадия е проектирано за изграждане на
четири блока - А1, А2, Б и В. Строителството на обекта започва през 1988г. На тела
А1 и А2 е осъществен частичен пуск, но ситуационно недовършените тела Б и В са
в непосредствена близост до тях, което е предпоставка за инциденти и всички
виждате какво се случва там.
Тяло Б е със застроена площ 653,40 кв.м. Предназначено е за начален курс на
обучение и е на етап груб строеж. Завършването му е необходимо с цел
осигуряване нормален учебен процес, тъй като в действащите тела А1 и А2 се
помещава и друго учебно заведение - Професионална гимназия по хотелиерство,
туризъм и ресторантьорство.
Тяло В е със застроена площ 828 кв.м. На кота ± 0.00 е разположен
физкултурен салон и многофункционална зала, със съответно 396 и 288 кв.м
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застроена площ. На кота -3,30 е проектирано Бистро с топла кухня и зала за
ученическо хранене.
По фасадата на кота ± 0.00 е положена топлоизолация и шпакловка, без
външна мазилка.
На кота ± 0,00 следва да се изпълнят строително-монтажни работи като:
окачени тавани, облицовки по стени, подови настилки, бояджийски работи, ел. и
ВиК инсталация, отопление и вентилация и окомплектоване на РУС дограмата.
На кота -3,30 строителството е на етап груб строеж. Необходимо е да се
изпълни и монтира фасадна и вътрешна дограма, външна топлоизолация по фасади,
вътрешна мазилка, бояджийски работи, настилки, облицовки и вътрешни
инсталации - ел., ВиК и ОВК и направа на вертикалната планировка около двете
тела.
По окрупнени показатели, за цялостното довършване на обекта са
необходимите средства в размер на около три млиона лева. През годините Община
Провадия е търсила съдействието на държавата в лицето на Регионалното
управление по образование и Министерство на образованието и науката, като
многократно сме ги информирали за проблема. Предвид повишения интерес към
ПГХРТ „Симеон Велики”, наясно сме, че завършването на обекта е належащо с цел
нормално провеждане на учебните занятия и в двете училища.
Разрешението за строеж на обекта е издадено през 1988г. и през годините е
актуализирано няколкократно, като през настоящата 2017г., изтича давностният му
период. Съгласно действащата нормативна уредба, необходимо е издаването на
ново разрешение на строеж. Това може да се случи само след извършване на
актуализация на техническия проект т.е. ново проектиране. За целта Община
Провадия предвижда възлагането на актуализация на техническия проект, като
същевременно се надяваме да бъде обявена и подходяща процедура за
финансниране по някоя от оперативните програми.
Отговор на питане на г-н Димо Димов, свързано с възможността за отделяне
на средства за ремонти на санитарни помещения в Младежки дом.
Отговорът ми е кратък. При разработването на бюджет 2018г. ще бъдат
заложени средства за текущ ремонт на санитарните помещения в сградата на
Младежкия дом.
Имам отговор и до Кадрия Мехмед. Той е следния. Отговор на питане,
относно премахване на дълготрайна декоративна растителност в нашия град.
Уважаема г-жо Мехмед,
В деловодството на Общинска администрация Провадия е депозирано писмо
с извлечение от Протокол №26 от заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 26.10.2017г. в частта - т.5 „Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани ”.
Във връзка с гореизложеното и Ваше питане относно премахване на
дълготрайна растителност в общински и частни имоти на територията на община
Провадия, Ви информирам следното:
На 03.10.2017г. в Общинска администрация Провадия е депозирано искане от
г-н Тончо Димитров Стоев за услуга с авговишка за премахване на опасно
наклонено дърво в с.Тутраканци (УПИ №IX 280, в квартал №38 по плана на с.
Тутраканци, община Провадия). При извършения оглед на място от специалисти от
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Община Провадия е установено, че в гореописания имот има дърво (върба), един
от клоните, на което е прогнил и опасно надвиснал над оградна мрежа и
намиращата се в близост постройка. На 10.10.2017г. със Заповед №2946 на кмета
на Община Провадия е премахнат само въпросният клон от Марин Стоянов-техник
ел.системи при Община Провадия.
По отношение на премахнатото дърво от вида „Липа” в кв.”Север”, срещу
параклис „Свети Георги Победоносец”, Ви уведомявам за следното:
През 2016г. е изготвен и одобрен инвестиционен проект за обект „Улица от
О.Т. 8а до О.Т. 8б., кв.3 по плана на Северна промишлена зона (СПЗ) - етап ІІІ на
гр.Провадия, обл.Варна, с възложител Община Провадия. В трасето на
проектираната улица попада дърво „липа”, което не може да бъде запазено. На
основание чл.19, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 10.03.1993г. за опазване на озеленените
площи и декоративната растителност е издадена Заповед №2893/06.10.2016г. на
кмета на Община Провадия за отсичане на дървото.
През изминалата година на територията на община Провадия са засадени 50
бр. дървета от видовете „Липа”, „Черен бор” и „Червен американски дъб”, част от
които са реализирани, в зелената площ, около параклис „Свети Георги
Победоносец” в кв.”Север”.”
Кворум:20 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства
в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата за нови питания и изказвания на общинските съветници. Г-н
Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Първо, искам да благодаря на г-н кмета за отговора.
Уважаеми, колеги, общински съветници,
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми г-н кмет,
След проведени консултации с кметовете по населени места, нашата група би
желала да предложи няколко допълнения и уточнения в поименния списък на
капиталовите разходи за 2018г. По т.1, т.2 и т.3 от поименния списък за
капиталовите разходи за 2018г. са предвидени средства за основен ремонт на
сградите на кметствата в селата Бозвелийско, Комарево и Венчан. Предлагаме да се
предвидят средства за основен ремонт на сградата на кметството в с. Черковна и
ремонт на покрива на сградата на кметство с. Златина, защото ситуацията и в двете
села вече е доста тежка. Молим да бъдат предвидени средства в субсидията за
покрива на читалището в с.Манастир, понеже същият тече върху дългогодишно
събираната музейна експозиция, организирана там. Също, искаме да попитаме,
защо в капиталовите разходи има предвидени средства за пътя ХрабровоКомарево, който беше ремонтиран през текущата година? Дали могат да бъдат
пренасочени за пътя Храброво, Овчага и Черковна? Ако не могат да бъдат
пренасочени, да бъдат предвидени съответните средства. По т.13 са предвидени
средства за изграждане на открити площадки в гр.Провадия, селата Венчан,
Тутраканци, Градинарово и Добрина. Държа да припомня, че в селата Комарево и
Манастир също има доста деца и кметовете молят за детски площадки от доста
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години. Предложението на нашата група е такива да бъдат изградени и в тези
населени места. Вторият ми въпрос по тази точка е - Къде ще бъдат изградени
площадките на територията на град Провадия? Една, добре.
Във връзка с повишените количества валежи и от съображения за
безопасност е наложително също да се предвидят средства за почистване на двете
дерета в село Овчага. Връщайки се на т.11 и т.12 от поименния списък на
капиталовите разходи, бихме желали да бъде конкретизирано - В кои села от
общината и на кои улици в града ще бъде извършен ремонт на тротоарните
настилки? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми г-н председател,
Максимално ще се съобразим с предложението, но искам да Ви кажа, че тази
година отново предвиждаме 130 000 лв. за Манастир с надеждата да го завършим.
Средствата, които са предвидени за Комарево също да завършим участъка
Комарево-Храброво. По отношение на Овчага-Черковна, пътят наистина е
натоварен, но следващата година ще има минимум 110 000 лв. свободни, които
шеста година или седма вече отиват в Манастир. Ще бъдат засилени участъците
Градинарово-Снежина и Овчага-Черковна. Няма как с целевите капиталови.
Раздребним ли ги - стават или некачествени, или можем да преразпределим
средствата.Да, влизат. Кметът е тук. Ако видите добре предложението, предвидени
са целеви средства и собствени средства. Идеята е като мине търгът, те винаги
падат. Ще Ви предложим преразпределение на остатъка.
По отношение на деретата. Ние ще изготвим проекти, свързани с Комисията
по възстановяване и подпомагате и ще кандидатстваме там. Тротоарите в
населените места, в които ще бъдат ремонтирани, ще Ви ги кажем и улиците в
град Провадия. За Черковна и Златина ще изпратя да видят специалистите и да
кажат колко долу горе и какви са средствата. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, заповядайте.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кметове,
Уважаеми колеги,
Аз за пореден път апелирам да се вземат превантивни мерки за премахването
на тези кучета от централния площад, докато не стане някой инцидент, защото в
момента те са много агресивни. Преди няколко дни станах свидетел – едно детенце
сутринта, когато отиваше със закуска към гимназията как едно куче скочи върху
него. Реакцията на хора, които бяха близо до детето го спасиха. Моля, ако имате
възможност да вземете необходимите мерки за тяхното премахване. Може би
трябва общинска администрация да направи едно проучване за местата, където се
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настаняват кучета. Ако трябва да се отделя от бюджет нещо, да плащаме наеми, но
нека да няма кучета. Честно, докато не стане някой инцидент.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Наистина, въпросът е много тежък. От няколко дни нашите специалисти и
фондацията, с която имаме договор работят, но доста неефективно. Само три
кучета са хванати. Аз също съм бил свидетел. От кабинета си видях как едно дете
около десет - дванадесетгодишно с чантата се въртеше в кръг, за да не го нападнат
кучетата. Беше много лошо и страшно. Имаме оферта и сме поискали от приюта в
Девня за справяне с проблема. Те ни предлагат за момента двадесет и пет лева на
куче. Ще проучим как може да стане и ще предвидим поне за сто кучета, за да
може общината да се погрижи. Това са две хиляди и петстотин лева. Ще видим
какво включва тази оферта. Предложение за договор имаме.
Проблемът е тежък и общината взима всички законови мерки за справяне с
опасността, защото те са хванати, кастрирани, маркирани, но са гладни и са на
глутници. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Искам да взема пак отношение, относно Северна промишлена зона. Всички
знаем, че в момента основно предприятията са съсредоточени в тази част на града.
Имам няколко въпроса, които искам да поставя. Единият въпрос е свързан с
напомняне за осветлението. Вторият ми въпрос, относно почистване на алеите,
тротоари и средната алея. Трето, говорим за площадки. Правя предложение за
такава, която се намира на празното пространство под ж.п. надлеза, където е
охлюва. Добре, но принципно там няма как, но общината го почиства винаги, нали,
защото се превръща в сметище. Там цяло лято деца ритат топка от циганската
махала редовно. Ако има някакви възможности, да. Ако няма, въпросът отпада.
Четвърто, някой трябва да отиде и да помисли върху следния въпрос: Цехът, който
е за сладки изделия - има два, три контейнера, които стояха пред неговата ограда.
Там се изхвърлят отпадъци. Битови ли са, промишлени ли са? Не искам да
коментирам, но става адски голяма кочина. Казвам го в прав текст. Изключително.
Сега, понеже да не се замърсява отпред, контейнерите са прехвърлени от другата
страна. Духа вятър, торбички хвърчат навсякъде. Грозна картина. Ако има някаква
възможност, за обособяване на едно място, за да може този отпадък да се
концентрира там, за да не се разпръсква по цялото протеже на пътя. Говоря тези
неща от гледна точка на това, че колкото и предприятията да не работят, там, все
пак има и работещо предприятие. Има голям трафик, идват отвън хора, които
посещават тези предприятия и минават оттам. В момента, в който завият по охлюва
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там на надлеза, оттам като тръгнеш започва една гледка, която просто по
възможност, според това, което може да се направи да се обърне внимание на това.
Защото това също е част от лицето на града и то свързано основно с бизнес
интересите. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Аз искам само да допълня. Просто г-н Парушев ме подсети. Аз бях забравил.
Освен, че там пред Хлебозавода е сметище, там завали ли по-обилен дъжд става
един гьол. А движението, действително, на мен ми се налага често да ходя нагоре,
движението действително е активно. Виждам, какво правят. Точно пред входа,
който е за Топливо, излизат и влизат в насрещното движение и карат оттам. Там
рано или късно ще стане инцидент. Става някакъв масивен гьол, точно пред
Хлебозавода, кал и мръсотия. Или нещо куца в канализацията там, или просто Няма ли начин да се погледне и да се види за какво се събира тази вода? От
години е този проблем. Освен вода и кал се влачи отгоре. Нещо не може ли да се
направи? Просто да се проучи, да се види, ако може нещо да се направи. Това ми е
молбата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Уважаеми д-р Гочев,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Северна промишлена зона е болка и моя. Снощи на приемният ми ден имаше
група граждани, живеещи над Топливо. Около седемнадесет човека ми казаха, че
са. По-малко влязоха. Там знаете, че очакалихме пътят и частично изчистихме
канавката. При тези стръмни баири и големи водосборни зони в рамките на години,
година и половина всичко се отнася. Принципът, на който се разпределят
капиталовите разходи е на гъстота на населението, повече ползватели. Аз им казах,
че на този етап да изработим технически проект с разрешение за строеж, за
асфалтиране и отводняване на този район, ще струва много пари, а къщите не са
много. Не, че не заслужават. Всички заслужават, но принципът, по който ще Ви
предложим разпределението на капиталовите разходи за следващата година ще
бъде този. Максимален брой ползватели. Все пак, решението на ОбС е окончателно
как ще бъдат разпределени, но ще се постараем да бъде включено всичко.
Промишлената зона трябва да я приведем във вид такъв, че както се казва
единственото останали терени, в които или преработвайки част от сградния фонд
да се направи някаква инвестиция са там в северната и в южната зона. Спазвайки
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принципът гъстота на населението и брой засегнати от инвестицията инвестициите отиват в градската част. Ще имаме предвид всичко.
По отношение на дъждовните канализации знаете, че сега има и много листа,
много клечки се влачат. Когато има обилни дъждове, ние имаме четири човека,
общински служители. Моите заместници ги взимат и обикалят града докато водата
се изтече. Просто се почистват шахтите, защото даже и самата дъждовна
канализация да работи, когато отгоре на решетката застанат листа и клечки - тя
спира да работи и става голяма локва и трябва периодично да се минава и да се
почистват решетките. Голяма част от нашите съграждани го правят. Всички
решетки, които са близо до къщите им те излизат и ги почистват. То е видимо. Но
там, където са обществените места-детски градини, училища, както и
промишлената зона до Хлебозавода ходят наши служители. Колко се справят е
друг въпрос. За основен ремонт на дъждовната канализация на този етап не можем
да говорим. Просто няма такива средства. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Аз да изразя становище, относно моя отговор и след това ще запитам още
нещо. Отговорът не отговори на въпроса, който бях задал. Не бях питал: Колко
осветителни тела има? Не бях питал: Колко подменени лампи има? Попитах просто:
Дали Ви харесва или не? Можеше с много кратък отговор да се отговори. Не вярвам в
чудеса, но вечерта след питането ми се случи чудо. Цялата улица грейна. Не искам да
си мисля. Моля, не, вечерта улицата светеше. Както и да е. Два дни или. Казвам, че
светна. Говорех за улицата от църквата до „Марешки”, а не от „Марешки” до община.
Там е ясно, че няма как в началото на центъра, казахте, да се подменят кабелите.
Какво ми направи впечатление след това? Дано не е така. Просто да стане практика.
Забелязах, че по този начин цели улици различни вечери не светят. Дано не е това,
което човек може да си помисли т.е. икономия на разходи. Дано не е това. Дано.
Питам Ви: Дали Ви харесва или не, а не Ви питам дали ще го направите? Защото
много пъти съм питал: Ще направите ли това? Ще направите ли онова? Винаги се
намира причина, че няма как да стане и нещата не се случват.
Сега е същото. Ще засегна обществения ред и сигурност. Въпросът ми е в
тази насока: Дали Ви харесва това, което се случва в Провадия? Относно
обществения ред и сигурност. Няколко месеца имаше лични мои случки. Не ги
споменах. Можех да ги повдигна, но не ги споменах, но случилото се преди
няколко дни, което стана, визирам убийството, ме навежда на мисълта, че съм
сгрешил, след като не съм ги споменал. Очаквах на тази сесия да има представител
от полицията. Просто да обясни ситуацията в града. Надявам се да прочетат в
протокола какво ще кажа. Няма да споменавам лица. Месец август, първият
пример. Малко след 24.00 часа. Целият град гърми. Казвам – висока музика. Живея
в района на театъра т.е. представете си да не може да се спи в него район. За какво
става въпрос? Обаждам се на 112 и ги моля да ме свържат с полицията и не им
обяснявам нищо. Служителката ме попита за какво става въпрос. Казвам й Нарушаване на обществения ред и искам да разговарям с полицията. Съответно не
пожела да ме свърже и тогава, признавам си, за първи път се представих, че съм
общински съветник. Невероятно, но чудо. На момента ме свързаха. Нямах си
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представа, че така може да подейства думата общински съветник. И пресъздавам
разговор. Вдига се телефона, без да се представя кой е, що е и ми казва: Вие ли сте
общинският съветник, който се е обаждал за нарушаване на обществения ред?
Отвратително държание. Обяснявам му, че е малко след полунощ. Има си наредби,
има си закони. Редно е полицията да въдвори ред, да се прекрати това нарушаване
на обществения ред. Той ми казва, че са ходили, съставили са актове, но нищо не
могат да направят. Обяснявам му, че за тези наредби и закони те са хората, които
би трябвало да си свършат работата и да се преустанови това, как да го нарека, този
тормоз над целия град. Той ми казва, че няма как да стане. Тогава, казвам го едно
към едно, му казах - Обадете се на кмета на града, за да Ви обясни по какъв начин
да прекратите това нарушаване на обществения ред. За мое голямо учудване на
момента ми се затвори телефона. Честно казвам - Останах изумен. Не съм очаквал
полиция да ми затвори телефона. Бях си легнал. Станах, облякох се и отидох да
видя кой е служителя, който е дежурен и затвори телефон не на общински
съветник, а на гражданин, който се обажда за нарушаване на обществения ред.
Няма да му спомена името. Тогава, като ме видя с извинения пребледня. Не знам
толкова ли съм страшен, но пребледня. Започнаха едни обяснения. Едни молби. Не,
няма да споменавам имена. Искам, искам шефът на полицията да промени начина
на работа. Затова го казвам да го прочете. Месец след това. Месец септември.
Къща на родители. През две къщи от убийството. Това е къщата на баща ми.
Паркирал съм си стария автомобил пред нея къща, за да не пречи на движението,
където живея. Срязване на гума. Не обърнах внимание. Няколко дни след това
срязване на още три гуми. Само че за щастие, тогава е била майка ми там и е
забелязала децата, които в момента са извършили деянието така да го кажа. Отидох
в полицията. Съответно подадох жалба т.е. снеха ми обяснения и следователите, те
бяха двама в стаята, този който е, не, вторият следовател, който стоеше отстрани
каза – това, тогава го каза, мисля, че дете - ще извърши скоро време убийство.
Месец след това се случва. Не, два. В момента сме ноември месец. Въпросът ми е:
Защо, по спомен, има тринадесет незаети бройки? По спомен от отчета на МВР.
Защо тези бройки са вакантни и няма назначени хора? Предполагам ще ми кажете,
че няма обявени конкурси.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма обявен конкурс. Аз лично бях при началника на полицията, който ми
отговори, че няма обявен конкурс от МВР.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Може ли да се изкажа, за да ми отговорят. Доколкото знам. Доколкото знам,
след като има вакантни бройки, редно е те да бъдат заети. Това, че някой не си
върши работата или не иска те да бъдат заети е съвсем друг въпрос. Питам: Ще
бъдат ли назначени допълнително хора на тези вакантни бройки? Ако – да. Кога?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, ще си зададете въпросите. Нека да се изслушваме. Г-жо
Мехмед, много Ви се моля.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Какво възнамерявате да направите в сферата на обществения ред и
сигурност, защото положението е трагично? Няма какво да си говорим. Трагично е.
Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове,
Уважаеми г-н председател на ОбС,
Благодаря за пояснението, че коментарът ми по точката за развитието на
музейното дело трябва да се отправи към г-н Христов. Ако го видя, ще го отправя.
Беше. Кметът я внася, мисля, че след като го няма г-н Христов, нормално е
обществен форум да се отправи към кмета. Той внася докладната.
Сега в точката за изказване на общински съветници пак ще повторя. Имаме
изявен съгражданин художник, моля да се види дали можем да закупим някои от
картините му и да ги изложим в нашата галерия като провадиец.
Второто ми питане е във връзка с използваемостта на Ламбовата къща.
Моите впечатления и информацията от други хора е, че частните хотели в
Провадия са с доста добра използваемост. Въпросът ми е - Каква е използваемостта
на хотел „Ламбова къща”?
Следващият ми въпрос е по отношение на капиталовите разходи. Дали е
възможно ние да заложим някакви средства за реализирането на обходния път?
Добре, благодаря.
Използвам, така и така, че съм излязъл, да кажа неща, което всички знаем.
Един, да не кажа, основният проблем на Провадия в транспортно отношение е
трафика Провадия-Айтос. Виждат се хлътванията по пътищата. Трябва нещо да се
направи. Може би трябва да бъдем по-активни в това отношение. Като четвърти
въпрос искам да се присъединя към г-н Илиев. От телевизията разбрахме, че
извършилите убийството са с криминални прояви и са били наблюдавани еди си
колко месеца. Въпросът ми е. Не съм наясно точно с процедурата. Имало толкова
и толкова незаети места. Дали имало обявени конкурси? Дали нямало желаещи и
т.н.? В крайна сметка това са органи, които са призвани да осигуряват нашата
сигурност. Как ще се направи? Ако държавата е най-виновна, добре. Но как да
кажа, личната ни отговорност, изисква да използваме този форум и да потърсим
съдействие от държавата или да я натиснем да си свърши работата.
Следващият ми въпрос е във връзка с фирмата, която осъществява
междуградските превози. Има оплаквания от граждани, които казват, че често се
случва да аварират автобуси, което води до това, че гражданите стоят не малко
време по пътищата и чакат някой да ги превозва.
И последното, което искам да запитам е - Кой отговаря за засаждането на
дърветата? Мога да изляза оттук, като свърши сесията и да проверя, но пак казвам,
за пореден път. Това е форумът, където би трябвало проблемите, които имаме в
града да си ги поставим. Дали ще се изкажа, като гражданин или общински
съветник, няма никакво значение. Става няколко години, как да кажа, по мое
желание,сея дръвчета около параклиса „Св.Георги Победоносец”. За втора поредна
година при засаждането на нови дръвчета се изваждат две дръвчета от тези, които
съм засял само и само да се използват дупките и някой да не се презори да направи
нова дупка. При положение, че тези дръвчета, които бях засял се бяха хванали. Би
трябвало някой да го контролира това нещо. Миналата година. Много ми е
интересно да се срещна с еколог или, който отговаря за това нещо и да го питам, да
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ми разкаже къде колко дръвчета има засети, да ми ги опише, защото аз мога да
опиша там. Да видя как си върши работата. Имаше две дръвчета от лявата страна
на входа на параклиса – американски дъб, които се бяха хванали. Отивам
последния път да видя какво се е случило там, събота ли, неделя ли беше,
дръвчетата счупени. Като видях, че има и извадени дръвчета. Това е вече за
пореден път. Много добре си вършат работата. Евала. Следващият път, като се
случи това нещо, ще говоря с имена, ще говоря с проверки. Да се надяваме, че найнакрая ще заработят както трябва. Благодаря.”
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
на заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само едно пояснение да направя за д-р Неделчев. Втора точка от дневния
ред е информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2016 г. - октомври 2017г.
Други изказвания и питания има ли на общински съветници? Няма.
Преминаваме към точка изказвания, питания, становища и предложения на
граждани.”
Пета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, заповядайте. Само да Ви предупредя. Нека да не преповтаряме
предходното заседание на Общинския съвет с обсъждане на лични казуси.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Уважаеми г-н Гичев,
Нищо няма да преповтаряме. Имам една молба, която току-що възникна. Много
Ви моля, всички общински съветници, всяко едно нещо, което Ви се случи в живота
да го казвате тук, защото очевидно е много по-важно за битуването на гражданите на
община Провадия, общински съветник да го каже вместо някой гражданин да се
изкаже свободно, така че няма да преповтаряме.
Аз искам да попитам, защото явно аз не разбрах. Ако има десет свободни
бройки общински по сигурността. Общински, пак казвам, това наистина е укоримо. В
случай, че говорим за структурите на МВР, аз не виждам. Нали вече тук прекратявам
с моето питане. Просто направеното, направеният намек, че едва ли не някой имал
сметка да не се контролира ,провокира въпроса дали става въпрос за общински такива
незаети места. Ако са общински, наистина, г-н кмет, има толкова много безработни.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В община Провадия няма общинска полиция.”
Кворум:17 Общинските съветници Хюсни Осман Адем и Ивайло Илиев Илиев
не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Добре. Аз не знам, просто питам. Нали? Понеже не знам, нека да попитам.
Защото тук преди малко беше направен намек, че имало сметка някой. Някой имал
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сметка. Да. Добре. Ами това попитах, не ми беше отговорено. Благодаря. Г-н кмета
каза, че не става въпрос за общински бройки, така че аз имам отговор на моя въпрос.
Сега, нали мога да дам становище по отговора, във връзка с предходното ми
питане?Очевидно, Вие прочетохте, има един много кратък отговор, за който
благодаря, че сте си направили труда да го оформите. Няма отговор на въпроса ми –
Ще бъде ли глобен човекът, за изсичането на няколко дървета, сред които и орех?
Такъв отговор липсва. При положение, че е даден своевременно сигнал. Искам да
зачета, просто да кажа, че в отговора си конкретно сте ми посочили, че през 2016г. е
изготвен и одобрен инвестиционен проект за обект от „Улица от О.Т. 8а до О.Т. 8б.”
Очевидно, че в община Провадия има много по-запознати хора от мен, които ми
подсказаха предходния път, че е много възможно. Аз се разтърсих из докладните и
благодарение на това, което постигнахме с гражданите и всички общински
съветници, естествено, да бъдат публикувани материалите към общинските
съветници, така че да станат достояние и на гражданите, попаднах на една молба
във връзка, с която очевидно е изрязано дървото, за което сте ми записали, че сте
издали заповед т.е. дървото, което е отсечено в кв.”Север”. Молбата е следната.
Всеки, който я потърси, особено общинските съветници я имат в приложените
материали за общинската сесия през 2016г. Тя беше една скандална сесия. И тъй
като е била скандална, очевидно е разсеяла моето внимание, за да не видя това.
Молба от Ролани ООД, гр.Провадия. Без адрес, без телефон за връзка, без булстат,
без нищо. Г-н кмет, като собственик на имоти УПИ V и УПИ VІ в кв.3, моля да ми
бъде разрешено да изградя за собствена сметка част от улица, същата спомената и
във Вашия отговор, за осигуряване на достъп до горепосочените имоти. Молбата е
входирана на 14.04. Резолюцията на кмета е от 14.04. Докладната записка е от
14.04. И от днес нататък всеки един гражданин, който каже в Провадия, че в
община Провадия административните услуги се извършват бавно. Това ще бъде
примера за бързо съдействие и бърза реакция на община Провадия. Оттук нататък,
който и да се оплаче, че по някакъв начин неговата услуга е забавена, ето това е
доказателство как в рамките на един работен ден – постъпва молба, без да се знае,
просто Ролани ООД. Аз не знам чия е Ролани ООД. Но очевидно кметът. Как са
направили обратна връзка? Не знам. И предлага веднага докладна записка. Да се
даде, ОбС да даде съгласие, Ролани ООД да извърши тази улица за собствена
сметка, което е прекрасно. Общинският бюджет е разтоварен с едни средства. Така
че, г-н кмет, след като ОбС е казал да бъде и толкова бързо Вие сте реагирали да
бъде изградена тази улица. Да.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, какво Ви е питането?”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Задавам си питането. Добре, щом е свършило.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания, становища и предложения на граждани има ли? Няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 10.34 часа.

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

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева

25

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1430
решение №27-479
№

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

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 №1414
решение №27-481
№

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 №1420
решение №27-482
№

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 №1431
решение №27-484
№

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 №1432
решение №27-485
№

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 №1433
решение №27-486
№

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
6

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1439
решение №27-487
№

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
7

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1457
решение №27-488
№

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
8

