П Р О Т О К О Л № 30
Днес, 22.02.2018 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Ивайло Илиев Илиев
9. Иво Райчов Гочев
10. Йордан Иванов Михалев
11. Кръстю Василев Кръстев
13. Лидия Николаева Димитрова
14. Милена Иванова Драгнева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. В началото на
заседанието ще връча писмен отговор на въпрос, зададен към кмета на община
Провадия на общинският съветник Кръстю Василев Кръстев.
Откривам тридесетото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана №30 от
09.02.2018 г. 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.Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2017г. /вх.№1568
2.Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2017г. /вх.№1569
3.Отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2017г. /вх.№1570
4.Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2017г. /вх.№1571
5.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2017г.
/вх.№1573
6.Приемане на общински план за младежта за 2018г. /вх.№1574
7.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2018 г. /вх.№1559
8.Информация за дейността на спортните клубове и туристическите дружества
през 2017г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№1565
9.Изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. /вх.№1522
10.Докладни записки вх.№1558, 1562, 1566, 1572, 1575, 1576, 1577, 1578, 1582.
11.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Кворум:19
Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на заседанието на ОбС
Провадия от 09.06 ч.
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,
Предлагам в точка десет от проекта за дневен ред докладни записки да бъде
добавена докладна записка с вх.№1595.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз също ще направя едно предложение. Вчера в деловодството на ОбС
Провадия е входирана докладна записка от д-р Светослав Неделчев-управител на
МБАЛ „Царица Йоанна-Провадия“, с която се иска да бъде подпомогната болницата
с финансова помощ. Докладната е до мен. Ще я раздам на ОбС. Не е включена в
дневния ред. Не съм направил и докладна, понеже беше в следобедните часове. Ще
Ви я раздам да я погледнете. Тук е д-р Неделчев. Кметът на община Провадия и той
ще вземе отношение по нея. Аз ще дам също едно предложение, ако приемем тази
докладна записка.
Предполагам, я разгледахте докладната записка. Предлагам, първо, да дадем
думата на д-р Неделчев, за да обоснове тази докладна записка. Да, така е. По
принцип е така, но все пак е редно да дадем думата на д-р Неделчев да си обоснове
докладната. Ако сте съгласни, да го предлагам ли на гласуване? Съгласни ли сте, д-р
Неделчев, да излезе на микрофон да си обоснове докладната.
Който е съгласен, моля да гласува. Гласуване: 19-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се”
Предложението се приема. Д-р Неделчев, заповядайте.“
Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Първо, искам да благодаря за предоставената ми възможност да кажа моето
становище по въпроса. Стана традиция, всяка година, по това време, аз да пускам
докладна за оказване на финансова помощ на общинската болница,но за това има
комплексна причина. Не искам да бъда многословен, да се повтарям, да говорим
всяка година едно и също нещо, но финансирането на здравните заведения, особено
на общинските здравни заведения, става от НЗОК и евентуално помощи от
собственикът, който е община Провадия и ОбС. Това, което болницата получава,
като средства от НЗОК, знаете, че има наложена една горница, болницата винаги си
прави лимита, който ни е сложен от РЗОК. Ние сме от тези болници, които не само
достигаме лимита, а го и надвишаваме. Досега, обаче, това надвишаване не се
заплащаше. Работиш, не работиш – получаваш 65 000 лв. Толкова е ФРЗ. Винаги съм
го казвал. Колко пъти да го казвам. Останалото, големите специалисти по
здравеопазване, които определят правилата на играта казват – да се оправят
общините. Община, която иска да има болница ще помага на общинското си
дружество. Това са първоначалните думи на управляващите здравеопазването, но
има и следващ етап. На следващият етап се викат икономисти, юристи от общините
и им се казва – по закона за субсидиране и подпомагане на лечебните заведения
общините нямат право да дават на дружествата си повече от двеста хиляди евро за
три години. Нито съм юрист, нито имам такива претенции, но четейки всичко това в2

този закон никъде не се визират общински търговски дружества. Ако трябва, ако
искате ще го цитирам. Също и в последната точка от закона, в която се казва, че тези
двеста хиляди са за три години и в закона го няма. В закона се препраща към една
друга наредба на европейския съюз и т.н., обаче аз не искам да говоря за това. Това
ще го решат на по-високо ниво хората, които се занимават със здравеопазване. Няма
как да оставят сто и тридесет общински болници без подпомагане от страна на
общината, защото за веднъж те всички ще загинат. Искам да кажа, че тук не бива да
говорим за загиваща болница. Всяка година болници отпадат. Както се казва, кораби
потънали има на дъното. Има кораби, които сега в момента са пълни с вода и почти
потъват. Нашият кораб няма никаква пробойна. Само му трябва малко гориво. Малко
гориво му трябва, за да стигне до пристанището. Мисля, че сега е времето
собственикът да направи този жест, защото една болница със сто и петдесет хиляди
задължения, където почука и влезе, всички казват – Вие сте отличници. Добре, ние
сме отличници, но отличниците – в момента болницата е пълна с пациенти, нямаме
пари да купим лекарства, а без лекарства няма как да лекуваме. Нито сме шамани,
нито сме ходжи. Моят апел е – Нека големите да решат големите, грандиозни
въпроси. Рано или късно те ще се решат. Но в този период, вече два месеца,
болницата е без всякакви средства. Това е една шеста от годината. Нула средства.
Разберете. Ние не получаваме издръжка от никъде. Имаше. Успяхме да се преборим
за труден район за едни 8 700 лв., които идваха. В момента Асоциацията на
общините ги смята на кого колко ще даде. И оттам няма нищо. Двадесет и осем
хиляди имаме за ток, за вода, за медикаменти, филми за рентгена и т.н. Като цяло сто
и петдесет сто и шестдесет хиляди задължения не са много, бих казал, но са
достатъчно много, за да затрудняват нашата работа. Достатъчно са много. Моят апел
към Вас – Да вземем мъдро решение. Има възможност по Търговския закон
собственикът да подпомогне с финансова инжекция търговско дружество, което е в
определено затруднение, ако ОбС реши, той е собственикът, да направим това. Мине
ли този труден период, мисля, при следващия договор ще има по-големи
възможности за самофинансиране, защото прословутите клинични пътеки, които от
дванадесет години не бяха променяни, дванадесет години работим по едни и същи
цени на пътеките, каквито бяха при минимална заплата сто и шестдесет, сега
минималната заплата е петстотин и десет лева, а те не са мръднали. Има известно
движение в посока нагоре на тези цифри. Вероятно, ще има и промяна на лимита,
който ни дава НЗОК. И Ви уверявам, че ние пак ще правим лимита всеки месец без
проблем. Ако ни го направят 95 000 лв., 95 000 лв. ще бъде. Правим го. Има някои
болници, които не могат да го правят, но ние имаме достатъчно голям контингент,
който обслужваме петдесет - петдесет и пет хиляди. С този контингент нямаме
проблеми да правим този оборот на легла и каквото се иска от нас. Пак казвам, в
този период ще загинат няколко общински болници, но нашата болница няма как да
е и не бива да бъде от тях, защото нямаме някакви сериозни затруднения. Нито, като
Поморие имаме милион и сто хиляди задължения, нито, като Стара Загора – двадесет
и пет милиона. Да не цитирам. В същото време съм проверил - Кои болници, колко
средства са получили досега? Няма да ги цитирам. Повечето намират начин и
начинът е точно този, защото другият, за който говорих, в момента закона, как да Ви
кажа, се интерпретира по най-различен начин. Според едни специалисти ние не сме
даже и търговски дружества. Според други сме.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За колко пари става въпрос? Да ни кажете за каква сума става въпрос, докато
Ви отпуснат пари от НЗОК?“
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Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Мисля, че там също има спор кога ще бъде сключен договорът, но на този
етап едни 20 000 лв. от общината, мисля, че ще спасим болницата от спиране на
работа. Защото едно спиране на работа на отделенията моментално ще доведе до
намаляване на средствата, които получаваме от РЗОК. За десет дни, ако изпишем
болните смятайте, че ще имаме поне 20 000 лв. загуба от касата. На този етап, като
нямаме лекарства, освен да пуснем в неплатена персонала и да изпишем болните,
при които ще има така едно недоволство на гражданите. Ние няма какво друго да
направим. Пак казвам, едно временно подпомагане на дружеството в рамките на
20 000 лв. Благодаря Ви.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз също искам да взема думата след д-р Неделчев. ОбС гласува 200 000 лв.
подпомагане на болницата. На всички ни е известно, че нямаме право да
субсидираме болницата. Аз съм намерил решение на този въпрос. Тъй като
дружеството, МБАЛ „Царица Йоанна“, е търговско дружество и е регистрирано по
ТЗ. Собственик на капитала на това дружество е община Провадия. Разпоредбата на
чл.134, ал. 1 от ТЗ, гласи: По решение на общото събрание за покриване на загуби и
при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат
задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.
Допълнителните вноски са съразмерни с дяловете в капитала, ако не е предвидено
друго.
Ал.2 Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1 има право да
прекрати участието си в дружеството, съгласно чл.125, ал.2 и 3. Това право може да
бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са
присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички
останали съдружници.
Ал.3, обаче, която в нашият случай ни касае, разпоредбата е следната:
Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да
се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителните парични
вноски чл.73 в не се прилага.
Смятам, че решението за болницата е визирано в ал.1 и ал.3 от ТЗ. Ако сте
съгласни, ние можем да приемем такова решение за временната необходимост на
болницата да отпуснем сума в размер на 20 000 лв. Г-жо Петрова, заповядайте.“
Изказване на Блага Петрова
„Чл.134 от ТЗ изисква дружеството да е на загуба. Тогава се правят
допълнителни вноски. Има го по-нататък. Ще го покажа къде е. Какъв ще е
резултатът на болницата за годината? Ако е на загуба дружеството, мисля, че няма
проблем.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Първият ми въпрос е: Какво наложи днес да получим това искане? Защо
точно днес? Нямаше ли възможност седмица, две преди това? В момента, аз,
доколкото разбирам, вече това, което е заложено в бюджета за тази година за4

подпомагане на болницата, ние нямаме право да отпускаме тези средства. Коментира
се тук някаква възможност към момента да се подпомогне болницата с допълнителна
парична вноска. Това аналог ли е? Едно и също ли е, например, за временна
финансова помощ. Когато говорим за временна финансова помощ – отпускат Ви се
едни средства, който впоследствие се връщат. И това нямаме право да го правим.
Така ли да разбирам? Т.е. и това нямаме право да правим. Така разбирам.“
Изказване на Йордан Михалев
„Колеги, имам предложение. Да я гласуваме или да не я гласуваме за дневния
ред. В почивката юристите да си уточнят позицията и след това да я гледаме по
същество.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това е най-добрият вариант.“
Изказване на Диан Николов
„Аз също щях да предложа юристите на ОбС да дадат становище за това,
което г-н Гичев коментира. По-добре предложението на г-н Михалев, за да има
време.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с предложението на г-н Михалев, моля да гласува.
Аз правя предложение за внасяне на тази докладна, която ще оформим след
почивката със съгласуване на юристите, тъй като в чл.61, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС Провадия могат да се предлагат за включване
неотложни въпроси – социални проблеми, които изискват спешно вземане на
решение. Ще цитирам само това. Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„За да не направим грешка, не съм сигурен, ние не гласувахме за разглеждане
на докладната. Ние гласувахме да дадем думата на д-р Неделчев. Аз предлагам,
първо, да приемем решение да се гледа ли или да не се гледа докладната, въпреки че
не е минала през комисии. Отделен е въпросът, абсолютно същото становище щях да
изразя, като г-н Николов, не е упоменато от какво имат нужда. Последният момент.
Сега ли разбираме, че болницата има нужда от финансова подкрепа. Добре, всеки
един ще помогне на болницата. Тези дебати, които се вършат тук можеха да се
проведат на комисиите.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложението да бъде включена в дневния ред тази докладна
записка вх.№1596 и вх.№1595. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуване: 19-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” 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.Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2017г. /вх.№1568
2.Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2017г. /вх.№1569
3.Отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2017г. /вх.№1570
4.Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2017г. /вх.№1571
5.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2017г.
/вх.№1573
6.Приемане на общински план за младежта за 2018г. /вх.№1574
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7.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2018 г. /вх.№1559
8.Информация за дейността на спортните клубове и туристическите дружества
през 2017г., получаващи финансиране от общинския бюджет. /вх.№1565
9.Изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. /вх.№1522
10.Докладни записки вх.№1558, 1562, 1566, 1572, 1575, 1576, 1577, 1578, 1582,
1595, 1596.
11.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
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 – Отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2017г.
а/№1568-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за дейността на ЦНСТ гр.Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 525
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания за 2017 г.
Втора точка – Отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2017г.
а/№1569-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за дейността на ЦСРИ гр.Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 526
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция за 2017г.
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Трета точка – Отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2017г.
а/№1570-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2017г.
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:18 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев 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 №30 – 527
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Преходно жилище с.Бързица за 2017г.
Четвърта точка – Отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2017г.
а/№1571-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за дейността на ЦОП гр.Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 528
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа за 2017г.
Пета точка – Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за
младежта за 2017г.
а/№1573-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на дейностите по изпълнение на общински план за
младежта за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 529
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На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,
ал.5 от Закона за младежта, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на общински план за младежта за 2017 г. на община Провадия.
Шеста точка – Приемане на общински план за младежта за 2018г.
а/№1574-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на общински план за младежта за 2018г.
Кворум:19 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 530
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от Закона за младежта,
Общински съвет Провадия:
1.Приема общински план за младежта за 2018 г. на община Провадия.
Кворум:18 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в залата.
Седма точка – Приемане на годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Провадия през 2018г.
а/№1559-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Провадия през 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 531
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалищата, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия
през 2018 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Осма точка – Информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества през 2017г., получаващи финансиране от общинския бюджет
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а/№1565-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества през 2017г., получаващи финансиране от общинския бюджет
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 532
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на спортните клубове и туристическите
дружества през 2017г., получаващи финансиране от общинския бюджет.
Девета точка – Изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
а/№1522-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. На комисиите бяха предоставени
протестите на прокуратурата. Становища, изказвания и питания по докладната има
ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 533
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменения в Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Провадия в
следния смисъл:
1.1.Отменя ал.1 от чл. 34 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
1.2.Отменя чл.103 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Кворум:19 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата.
Десета точка –Докладни записки
а/№1558-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
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Провадия, относно разрешение за изработване на подробен устройствен планпарцеларен план на техническата инфраструктура
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 534
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124 б, ал.1 от Закона за
устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на подробен устройствен план-парцеларен план
/ПУП-ПП/ за сградно канализационно отклонение до ПИ №171007, собственост на
Кейсинг България ЕООД, ЕИК127590850, представлявано от Левент Мустафов
Каракашев с дължината на проектното трасе 187,61 м. и обхват: ПИ №131-горска
територия на МЗГ /частна държавна собственост/, ПИ №132-път ІІІ-ти клас от
републиканската пътна мрежа /държавна публична собственост/, ПИ №171012-нива,
собственост на Николай Златев Саров и ПИ №171011-нива, собственост на Донка
Златева Трендафилова.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона на устройство на
територията.
Кворум:18 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства в
залата.
б/№1562-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
тръжна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ-216 /шест планоснимачен
номер двеста и шестнадесет/, в кв.18 /осемнадесет/ по регулационния план на
с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна с площ от 630 кв.м. /шестстотин и тридесет
квадратни метра/, съгласно АОС №1133/25.01.2005г.
Кворум:19 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства в
залата.
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:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
10

Р Е Ш Е Н И Е №30 –535
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1133/25.01.2005г., вписан под
№29, том II, дело №233/01.02.2005г., в Служба по вписванията към Агенция по
вписванията при Районен съд Провадия, намиращ се в село Блъсково, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ от 630 кв.м. /шестстотин и
тридесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ-216
/шест планоснимачен номер двеста и шестнадесет/, в кв. 18 /осемнадесет/ по
регулационния план на с.Блъсково, ведно с построената в него паянтова сграда на
един етаж със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, при граници
и съседи: улица, УПИ V-216, УПИ VІІІ-217, УПИ VІІ-217, УПИ XІІІ.
2. Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 000 лв. /три
хиляди лева/ без ДДС в това число:
-за сградата - 843 лв. / осемстотин четиридесет и три лева/ без ДДС
-за прилежащия терен - 1 1 0 / сто и десет лева/ без ДДС
-дворното място без сградата и прилежащия терен - 2 047 лв. /две хиляди
четиридесет и седем лева/ без ДДС
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Процедурен въпрос. Докато изляза, явно, гражданите гледат на камера, след
като си приключих телефонният разговор, ми звъннаха и ми казаха, че нямало звук.
Ако може, явно има интерес към сесията, да бъде оправен звука. Не знам, спрян ли е,
пуснат ли е? Говоря за онлайн излъчването. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 10 мин. почивка, за да се отстрани проблема.”
Почивка от 09.50ч. - 10.00ч.
Кворум:18 Общинският съветник Диан Парушев Николов не присъства в
залата.
в/№1566-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за учредяване на отстъпено право на
строеж, след провеждане на публичен търг с явно наддаване за изграждане на 11
броя гаражи в имот - частна общинска собственост, съставляващ урегулиран
поземлен имот /парцел/ I /едно/, в кв. 36 /тридесет и шест/ по регулационния план на
гр.Провадия по АОС №787/18.01.2001г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.”
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Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, съветници,
Виждаме, че много от забележките, заради които на предната сесия тази
докладна беше оттеглена, са отстранени. Коригирани са квадратурите на гаражите.
Вече всички квадратури са еднакви. Коригирани са скиците. Коригирано е
решението на докладната. Това привежда тази докладна във вид приемлив за
гласуване. Някои от въпросите и предложенията, обаче останаха без отговор и
последващи действия. Въпросите: Няма ли да ощетим част от живущите в блока?
Какви са критериите, по които съветниците да се водим при преценката си дали да
дадем или да откажем отстъпено право на строеж? Останаха отворени. Не ме
разбирайте погрешно. Нашата група няма нищо против всеки, който има
финансовата възможност да си строи гараж. Ще се радваме повече хора да имат тази
възможност. Към днешна дата предложението за изработване на цялостна стратегия един вид план на действие в град Провадия при отстъпване правото на строеж не е
обмислено и реализирано. Това ни принуждава да работим на парче. За всеки частен
случай по отделно, без регламент. Това е причината, поради която аз ще се въздържа
на тази докладна записка и ще призова отново въпросът да бъде решен обективно за
целия град. Благодаря.”
Кворум:19 Общинският съветник Диан Парушев Николов присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-13
„против”-0
„възд.се”- 6
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 13 гласа „за”, 0-„против” и 6-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 536
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
учредяване на право на строеж за изграждане на 11 броя гаражи, обособени в 11
позиции, съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение, върху
имот - частна общинска собственост, съгласно АОС №787/18.01.2001г., вписан в
Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен съд Провадия под №59, том
V, дело №886, входящ регистър №2381/02.07.2003г., съставляващ урегулиран
поземлен имот /парцел/ I /едно/, в кв.36 /тридесет и шест/ по регулационния план на
гр.Провадия, при граници на целия имот: улица, улица, улица, пл. №709, УПИ II-714,
715, УПИ ІІI-716, 717, УПИ V-18.
2.В търга по т.1 се допускат за участие само лица, собственици на жилищни
обекти в кв.36 по плана на гр.Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
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г/№1572-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно разглеждане на изработен ПУП-ПРЗ/План за регулация и
застрояване/ и Работен устройствен план от Общински експертен съвет по
устройство на територията при Община Провадия за УПИ Ш-55, УПИ XII /за
кметство и обществено обслужващи дейности/ и УПИ XIII /за жилищно
строителство и обществено обслужващи дейности/ в кв.31 по регулационния план на
с. Златина
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има допълнение, нов проект за решение. Заповядайте, да го прочетете на
микрофон.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
На вашето внимание беше предоставен нов проект за решение. Ще го зачета.
На основание чл.21. ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.2,
т.6 от Закона за устройство на територията и чл.6, ал.2 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Допуска изменение на ПУП-ПРЗ и РУП чрез промяна границата между УПИ
№ХІІ-102 и УПИ №ХІІІ-103 в кв.31, находящ се в село Златина, община Провадия,
собственост на община Провадия, съгласно съответно АОС №1436/11.04.2012г.,
вписан в Агенция по вписванията Служба по вписванията Провадия под №160, том
ІІІ, дело №545/2017г. и АОС №1435/11.04.2012г. вписан в Агенция по вписванията
Служба по вписванията Провадия под №107, вх.регистър №1807/11.04.2012г., в
резултат на която от УПИ №ХІІ-102 с площ 1326 кв.м. се образува УПИ №ХІV-102 с
площ 925 кв.м., ведно с построените в него едноетажна сграда със застроена площ
188,87 кв.м. /кметство/ и сграда, собственост на Български пощи ЕАД, а от УПИ
№ХІІІ-103 с площ 503 кв.м. се образува УПИ №ХV-103 с площ 920 кв.м., ведно с
построените в него едноетажна сграда /здравна служба/ със застроена площ 83 кв.м.,
стопанска постройка със застроена площ 29 кв.м., магазин със застроена площ 39
кв.м., магазин със застроена площ 87 кв.м., като 16 кв.м. от УПИ №ІІІ-55, в кв.31,
собственост на Анатоли Бориславов Ангелов, съгласно Нотариален акт, вписан в
Агенция по вписванията Служба по вписванията Провадия под №160, том ІІІ, дело
№54582017г. се придават към УПИ №ХІІ-102 / нов УПИ №ХІV-102/.
2.Възлага на кмета на община Провадия да сключи предварителен договор с
Анатоли Бориславов Ангелов, в качеството му на собственик на УПИ№ІІІ-55, в кв.31
по плана на село Златина, съгласно, съгласно нотариален акт, вписан в Агенция по
вписванията Служба по вписванията Провадия под №160, том III, дело
№545/04.05.2017г., за покупка на придаваемите, съгласно т.1 от настоящото решение
общо 16 кв.м. от УПИ №ІІІ-55, в кв.31 по плана на с.Златина към УПИ №ХІІ, в кв.31
по плана на с.Златина, собственост на община Провадия при покупна цена в размер
на 48.00 лева, без ДДС.
3.Обявява за публична общинска собственост, образувания по т.2 от
настоящото решение недвижим имот, находящ се в село Златина, община Провадия,
съставляващ урегулиран поземлен имот №ХV-103 с площ 920 кв.м., ведно с
построените в него едноетажна сграда /здравна служба/ със застроена площ 83 кв.м.,
стопанска постройка със застроена площ 29 кв.м., магазин, със застроена площ 39
кв.м. по плана на селото.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Николов,
заповядайте.”
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Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз, все още, не съм си изяснил целта на тази докладна записка. В тази връзка
искам да направя питане към вносителя, предвид на това, че ние, като общински
съветници и общински съвет, основната ни задача е да защитаваме обществения
интерес, на първо място. На второ място, аз слагам частния интерес. На база на това
искам да попитам, чрез тази докладна със закупуването на 16 кв.м. площ по искане
на ПК „Златна”, по какъв начин ние защитаваме обществения интерес на общината и
на жителите на село Златина? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Ще направя пълно разяснение на докладната записка. Проектът за ПУП засяга
три парцела. Първият парцел е частна собственост. Вторият парцел е публична
общинска собственост. Третият парцел е частна общинска собственост. По
предписания на Експертния съвет, свързано с чл.15, ал.3 от ЗУТ следва да има
договор и да се процедира попълване на засегнатите имоти в кадастралния план.
Има три проблемни сгради в момента. Първата в по-голямата си част е общинска
собственост и се намира в два парцела. Парцелът, който е публична общинска
собственост и парцелът, който е частна общинска собственост с прословутите 16
кв.м. Втората сграда е полуразрушена и е разположена в двата общински имота, и
граничи със Здравната служба. Третата сграда е разположена в двата общински
имота, като от нея - едно помещение от 66,52 кв.м. е собственост на ПК „Златна”,
друго помещение от 20,51 кв.м. също на ПК „Златна”, 34,96 към Здравната служба,
собственост на общината и 47,54 магазин - общинска собственост, който се отдава
под наем. Предложението на Експертния съвет е всички сгради да са разположени в
самостоятелни парцели. Предвид факта, че за да се кандидатства по каквито и да е
проекти е необходимо проектиране. Проектирането става в УПИ със сграда, с която
няма никакви неясноти по нея и разположението й да е в самостоятелен парцел. Така
е подготвен и ПУП. Тук е мястото да отбележа най-важното, че с решение на ОбС,
още на този етап, вторият парцел, който е частна общинска собственост се обявява за
публична общинска собственост. Том е желязната защита на обществения интерес.
Сградата на Здравната служба може и да е с отпаднала необходимост и след време
министъра може да даде съгласие за промяна на характера й, но кметство винаги ще
има. Теренът не може да бъде продаван на който и да е. Сградите и в момента могат
да се продават. Независимо, че са разположени на два парцела. В момента, както е
разположена сградата, третата в двата общински имота - там има собственост и на
кооперацията, и на общината, като собствеността на кооперацията попада в два
парцела - публична общинска собственост и частна общинска собственост.
Кооперацията може да предяви искане за покупка на идеална част от имота частна
общинска собственост. Правейки го публична общинска собственост, заради това, че
сградата, в която се намират дървата на кметството, влиза в този имот, ние
приключваме с този въпрос. Няма как да бъде продаден парцел от тези двата или
части от него, защото са публична общинска собственост. Ако, естествено, бъдат
гласувани. Всяка една сграда ще бъде в самостоятелен парцел и там ще могат да се
извършват всякакви проектирания, ремонти и т.н. и интересът на хората ще е
защитен. Даже няма и да се процедира искане за покупка на парцела от някои от 14

собствениците на сградата, защото парцелите са публична общинска собственост.
Сега единият е частна, другият е публична общинска собственост. Влизайки в този
парцел - сграда, която се ползва от кметството, характерът на имота се променя и го
обявяваме за публична общинска собственост. И приключват всякакви възможности
за разпореждане с парцела. Това всички го знаете.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Ние така и не разбрахме реално - Защо? Съгласни сме с новото решение, да
започна отзад напред, на докладната записка. Там, където се решава да се уредят
имотните отношения с парцел ІІІ-55 и да се закупят 16 кв.м., така че цялата сграда да
остане в парцела на кметство Златина, който е публична общинска собственост. Това
е трета точка от решението. Втора - с тази точка сме съгласни. Поне, аз съм съгласен.
С точка три - да обявим и двата парцела публична общинска собственост също сме
съгласни. Това предлага една защита, понеже в тези парцели, в десния парцел ХІІІ
има - Здравна служба, има старо кметство, бившата спирка е там, която в момента е
със статут на магазин, но предназначението на тези и нуждата на тези имоти за нас
не е отпаднала. Здравната служба в един момент може да се отвори. Ние не можем да
рискуваме да останем в частна общинска собственост и да бъде продадена в един
момент. Не можем да разберем - Защо точка едно е нужна от решението? Защо
трябва да се сменя границата между парцел ХІІ и парцел ХІІІ? Да уточня. Така, както
аз го разбирам. Парцел ХІІ е публична общинска собственост. Той е хиляда триста и
двадесет и шест кв.м., като в този парцел се намира магазина на ПК „Златна”, който е
87 кв.м. по обстоятелствена проверка. През 2015 г. е входиран този ПУП за промяна,
за изменение на границата между УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, като тогава гл. архитект,
понеже не са уредени имотните отношения. Това е ясно. През 2017г. има искане от
ПК „Златна” тези отношения да бъдат уредени, което се вижда в точка две. Добре, но
защо ние трябва да намаляме квадратурата на общинския парцел? Защо се налага да
прехвърляме тези сгради от публична в частна? И сега пак в публична в случая, но не
виждаме - Защо трябва, изобщо, да се променя някаква граница? Да са в
самостоятелни парцели - всяка сграда. Те са реално в два отделни парцела. Не е
всяка сграда в самостоятелен парцел в случая. За мен, всеки имот да е в отделен
парцел, означава - магазинът да е в отделен парцел. За нас тази точка не е нужна,
честно казано, по-добре да си остане сегашното положение, понеже вбъдеще
публичната общинска собственост може да бъде отменена, понеже тези сгради са
прехвърлени в съседния парцел и в един момент да има интерес да бъдат закупени
сградите. Може ли някой, ако притежава сградата и е собственик да претендира към
закупуване на земя? Какво пречи, например след година и половина, да се върне в
частна общинска собственост този парцел? Да, да се върне в частна, обаче вече с
променени граници.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Искам аз да взема думата.
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Филев,
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Аз присъствах на комисиите, където се обсъждаше тази докладна и видях, че
действително има големи дебати по нея. Позволих си да се поразровя малко из
самата преписка, която налага приемането на това решение и стигнах до няколко
заключения. Като считам, че искането на ПК „Златна”, подадено чрез Йордан
Петров Костов, който е записан, че е пълномощник, считам, че няма правен интерес
ПК „Златна” да иска изменение на ПУП, изменение на този ПУП и план за
застрояване. Те притежават сгради, не и парцел, не и земя, първото, което е. Второто,
мисля, че г-н Филев, как да се изразя, е въведен в заблуда или не са му представени
всички документи по тази преписка, но Йордан Петров Костов-пълномощник, който
е в това искане от 2017г., не е пълномощник на ПК „Златна”. Пълномощник е на
Анатоли Бориславов Ангелов, ЕГН няма да чета, заради личните данни. Считам, че
искането не е коректно подадено и ще помоля, г-н Филев, да оттегли докладната.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Не знам какво се цели с всичките тези разговори. Първо, на г-н Гичев да
отговоря. Докладната записка има ПУП и възложители са: община Провадия, ПК
„Златна” , Български пощи ЕООД, Анатоли Ангелов.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Ще помоля малко да изясним нещата. Магазинът, който е собственост на ПК
„Златна” и сградата, която влиза в частния имот в 16 кв.м. те ще бъдат обособени в
един самостоятелен парцел. А там, където е била спирката, ще има друг парцел.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, обявявам 15 мин. почивка да си изясните нещата и после ще
преминем към гласуване.”
Почивка от 10.45ч. до 11.00ч.
Кворум:18
Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства на
заседанието.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложение ли има? Заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
В резултат на консултациите, проведени с общинските съветници се оформи
предложението от три парцела, които са: един-частна собственост, един-публична
общинска собственост и един-частна общинска собственост да бъдат образувани два
нови парцела, като единият си остане частна общинска собственост, общината
закупи от него 16 кв.м., двата парцела на общината се обединят заедно с тези 16 кв.м.
в един нов голям парцел, който също да обявим за публична общинска собственост.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Ние всички говорим и правим предложения. Според мен е редно да дадем
думата на кмета. Той е запознат. Той е ежедневно там. Да обясни ситуацията и да
каже, да си каже неговото мнение какво е. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз подлагам на гласуване това предложение. Който е съгласен да бъде дадена
думата на кмета на с.Златина, моля да гласува.
Гласуване: 17-„за”, 0-„против”, 1-„възд.се” Г-н Иванов, заповядайте.”
Изказване на Иван Йорданов Иванов-кмет на с.Златина, общ.Провадия
„Г-н Филев,
Общински съветници,
Мисля, че предложението на г-н Филев е правилно. Ситуацията е такава. По
принцип, доколкото съм запознат, когато се прехвърля от публична общинска в
частна общинска трябва да има допитване до населението. Това не е направено в
момента. За мен, публична общинска, когато се прехвърля в частна общинска трябва
да има допитване, защото в момента тези магазини и в този парцел тези сгради,
които са отзад се водят в публична общинска. Така. Прав ли съм? Двата магазина и
сградата отзад са публична общинска. Тези два магазина влизат в момента към
кметството, към парцела на кметството. Погледнете си нещата, моля Ви. Мисълта ми
беше, че Вие искате да ги прехвърлите тези два магазина, на потребителната
кооперация сградата, която се ползва отзад в частна общинска.
Казвам, че съм съгласен с предложението на г-н Филев, но казвам какво щеше
да стане.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Понеже докладната е. Явно има доста неразбиране по нея и понеже има
промяна по решението, както стигнахме до консенсус, че точка две за закупуването
на 16 кв.м. от частния собственик, парцел ІІІ-55 е добре за общината и за кметство
Златина. Точка три - Обявяваме публична общинска собственост и на двата парцела,
също е добре за общината и защитава интереса на общината и на гражданите на
Златина, но предлагам да изтеглим тази докладна, докато решим как да направим
точка едно - обединяване на парцелите. Да се направи наново докладната. Да стане
ясно на всички общински съветници - как точно ще се обединят двата парцела, как
ще станат публична собственост и в една последваща сесия да я разгледаме в цялост.
Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
За да процедираме изработката на нов ПУП трябва да има решение. ОбС да ми
възложи на мен да поискам отново съгласието на Български пощи, на другия
съсобственик, да изработим новия ПУП, в който частния парцел се намалява с 16 17

кв.м., границата между двата общински парцела се премахва и към тях се прибавят
тези 16 кв.м. и се образуват два нови парцела. Като тези 16 кв.м. пак да бъдат
купени, пак да са с предварителен договор. Това решение да бъде гласувано. След
като аз изпълня решението на ОбС - възложим и изработим нов ПУП, който да
внесем в Експертен съвет и Експертен съвет се произнесе, ще подготвим нова
докладна вече за утвърждаване на този нов ПУП. Аз доколкото разбрах, Ивайло
Илиев, това искаше да каже. На мен трябва да ми бъде възложено това.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Петрова, заповядайте.”
Изказване на Блага Петрова
„Колеги, тази сесия я обърнахме в говорилня. Предлагам да прекратим
дебатите по тази докладна. Да се вземе това решение да задължим кмета да направи
нов ПУП. Защото имаме един много по-съществен, по-важен за цялата община
въпрос, който трябва да разгледаме и това е болницата. Предлагам, след като
гласуваме решение по тази докладна, да се върнем на темата болницата. И
управителят, и главният счетоводител са тук, и след това да продължим с останалите
докладни.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз съм съгласен с предложението на г-жа Петрова да прекратим дебатите, но
вече сме гласували дневния ред. Не можем да изтеглим докладната за болницата
след тази докладна.
Който е съгласен с предложението на г-жа Петрова за прекратяване на
дебатите, моля да гласува.
Гласуване: 15-„за”, 3-„против”, 0-„възд.се” Приема се.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Предложение за проект за решение за докладна записка №1572.
На основание чл.21. ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.2,
т.6 от Закона за устройство на територията и чл.6, ал.2 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Допуска изменение на ПУП-ПРЗ и РУП чрез промяна границата между УПИ
№ХІІ – 102 и УПИ №ХІІІ-103 в кв.31, находящ се в село Златина, община Провадия,
собственост на община Провадия, съгласно съответно АОС № 1436/11.04.2012г.,
вписан в Агенция по вписванията Служба по вписванията Провадия под №160, том
ІІІ, дело №545/2017г. и АОС №1435/11.04.2012г. вписан в Агенция по вписванията
Служба по вписванията Провадия под №107,вх.регистър №1807/11.04.2012г., в
резултат, на което да се образува един нов общински парцел, който обединява двата
общински парцела плюс 16 кв.м. от частния парцел. Втора и трета точка си остават.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте. Прекратихме дебатите.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, правя предложение. Наистина кашата е голяма. Не мисля, че един
месец е проблем, според мен. Да се оттегли тази докладна. Принципно изяснихме
ситуацията. За следващата сесия да се подготвят всички решения, които в момента
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ги обсъдихме. Дали ще е в една, две или три докладни, няма значение. На
спокойствие да се запознаем и да си ги гласуваме подред, както са нещата. Сега
няма смисъл да умуваме и да си губим времето. Проблем ли е месец? Ние ще го
вменим, но на следващата сесия. Просто, да изготвим подобаващо докладните, а не
сега да импровизираме. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложението г-н Филев да оттегли докладната не мога да го подложа на
гласуване. Мога да подложа на гласуване проекта за решение, който току-що г-н
Филев каза. Да разбирам, че няма да се оттегли докладната. Предлагам на Вашето
внимание проекта за решение.”
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за”-12
„против”-0
„възд.се”- 6
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 12 гласа „за”, 0-„против” и 6-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 537
На основание чл.21. ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.2,
т.6 от Закона за устройство на територията и чл.6, ал.2 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Допуска изменение на ПУП-ПРЗ и РУП чрез промяна границата между УПИ
№ХІІ-102 и УПИ №ХІІІ-103 в кв.31, находящ се в село Златина, община Провадия,
собственост на община Провадия, съгласно съответно АОС №1436/11.04.2012г.,
вписан в Агенция по вписванията Служба по вписванията Провадия под №160, том
ІІІ, дело №545/2017г. и АОС №1435/11.04.2012г. вписан в Агенция по вписванията
Служба по вписванията Провадия под №107, вх.регистър №1807/11.04.2012г., в
резултат, на което се образува нов общински парцел, който е обединен с 16 кв.м. от
частния парцел, а именно УПИ №ІІІ-55 и включва УПИ №ХІІ-102 с площ 1326 кв.м.
и УПИ №ХІІІ-103 с площ 503 кв.м., ведно с построените в него едноетажна сграда
/здравна служба/ със застроена площ 83 кв.м., стопанска постройка със застроена
площ 29 кв.м., магазин със застроена площ 39 кв.м., магазин със застроена площ 87
кв.м.
Кворум:17 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев не присъства в
залата.
д/№1575-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
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:17
Поименно гласуване:
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„за”-17
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 538
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 Атанас Димитров Стоянов, с адрес: с.Житница, общ.Провадия
се отпуска парична помощ за подпомагане лечението на детето Дияна Атанасова
Димитрова, в размер на 100,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Христо Димитров Михалев с адрес: гр.Провадия, ул. „Стефан
Шиков” №6 се отпуска парична помощ, в размер на 250,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Зюбейде Елхаме Хасан, с адрес: ул. „Янко Сакъзов” №35 се
отпуска парична помощ, в размер на 250,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени е Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1. На лицето Атанас Великов Марков, 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 и приложени разходооправдателни документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:18 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев присъства в залата.
е/№1576-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
Едно питане имам към общинска администрация. По време на заседанията на
постоянните комисии ни беше обяснено, че се изплащат 60% от входираните
документи от родителите, тъй като все още е началото на годината и не се знае до
края на годината дали ще стигнат или не средствата. Въпросът ми е:Тези документи,
които не се осребряват в момента ще бъдат ли върнати на родителите? Защо?
Защото, ако не бъдат върнати реално, на следващ етап, те няма как да предоставят
документи. Според мен, не би следвало да е проблем с някакво придружително
писмо да им се върнат, като им се обясни тази ситуация. Т.е. 60%, поради причина,
че е все още началото на годината. Благодаря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев. Аз доколкото знам представят копия, не оригинални
документи.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Оттеглям питането. Току-що разбирам, че са копия. Мислех, че са оригинали.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 539
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова, чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева с адрес: гр.Провадия,
ул.”Димитър Грънчаров” №4 в размер на 420.00 лв. /четиристотин и двадесет лева/.
2.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов, чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева с адрес: гр.Провадия, ул.”Цар
Освободител” №132 в размер на 420.00 лв. /четиристотин и двадесет лева/.
3.Средствата за финансово подпомагане по т.1 и т.2 да се осигурят от бюджета
на община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
ж/№1577-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предложение за споразумение за прекратяване на договор за
предоставяне на концесия върху имот-публична общинска собственост /язовир
с.Блъсково/ от 11.01.2006г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Има нов проект за решение.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Ще Ви зачета новият проект за решение: 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.146, ал.2, предложение 2 от Закона за концесиите и чл.30, ал.1, б.(е) от
Договора за концесия да се прекрати по взаимно съгласие Договора от 11.01.2006г. с
„Дивес Плюс“ ЕООД за предоставяне на концесия за особено право на ползване
върху обект недвижим имот, публична общинска собственост, а именно язовир
„БЛЪСКОВО-ІІ“, с площ 44,986дка /четиридесет и четири декара и деветстотин и
осемдесет и шест кв.м./, съставляващ имот №04457.13.38 находящ се в землището на
село Блъсково, ЕКАТТЕ 04457, Община Провадия, Област Варна, Акт за публична
общинска собственост №501 от 23.10.2000г. вписан в службата по вписвания при РС
Провадия под№39, т. IV, н.д.659, вх.рег.№2015 от 27.05.2003г.,
21

2.Упълномощава Кмета на Община Провадия след като установи, че
концесионерът е изпълнил финансовите си задължения по договора за концесия да
сключи допълнително споразумение за прекратяване на договора по чл.30, ал.1, б.(е)
със следните параметри:
2.1.Концесионерът след прекратяване на концесионния договор да предаде на
Концедента обекта на концесия, както и приращенията и подобренията към него в 30
дневен срок от подписване на споразумението за прекратяване.
2.2.В срок до 30 дни от подписване на споразумението Концедента се задължава
да назначи комисия, която в същия срок да приеме обекта на концесия и
приращенията и подобренията към него и да състави приемателно-предавателен
протокол.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Димов,
заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Един въпрос, относно заявлението, което „Дивес плюс” ЕООД е входирало за
прекратяване на концесионния договор на 07.11.2017г. Концесионерът много
коректно си е предложил прекратяване на договора по взаимно съгласие месец и,
почти два месеца от приключване на годината. Защо ние го гласуваме чак през
февруари? От какво е обусловено това забавяне? В решението на тази докладна го
няма основанието от ЗМСМА чл.21. Ако може да го добавим. В новото решение го
има. Добре. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Предполагам, всички сте свидетели в края на миналата година имаше промяна
в Закона за концесиите. Изчака се новият закон да влезе в сила, за да процедираме
тази докладна записка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища?Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Искам да помоля за едно уточнение към точка втора. Дали концесионерът е
изпълнил финансовите си задължения към договора за концесия? Към коя дата 01.01.2018г. До коя година важи концесията, извинявайте? Започнала е 2006г. до
2025г. Това означава, че час от финансовите ангажименти, които концесионерът е
поел три години от изтичане на концесионния договор няма да изпълни.”
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Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„На този въпрос не мога да Ви отговоря, защото 2006 г., когато е сключван
договора за концесия на деветдесет и девет процента съм сигурен, че не са изисквани
нито финансови планове, нито някакви други за изпълнение през годините. От 2006г.
до 2018г. Законът за концесиите е променян може би десет пъти.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната? Г-н Димов,
заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги, понеже сега явно ще има нова концесия за отдаване, а ще
отнеме време въпросът ми е: Кой стопанисва в момента язовира? Кой ще го
стопанисва в пролетните месеци, когато ще завалят дъждове? Да не се получат
някакви проблеми. Да прелее стена, отводнителна система и т.н.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Общината поема ангажимент да поддържа язовира след прекратяване на
договора за концесия. Това е задължение на общината.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„По закона за водите община Провадия или собственикът е длъжен да
поддържа язовира, когато няма наематели или концесионери. В момента има
назначен оператор на язовирната стена, който ежемесечно идва на проверки и
ежегодно прави доклади. Оттук нататък, след като бъде прекратена концесията,
община Провадия, ще трябва да назначи минимум двама човека, които да са охрана
на язовира. Отделно да се сложат обезопасителни табели, бариери, за да не се
преминава.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 540
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2, предложение 2 от
Закона за концесиите и чл.30, ал.1, б.(е) от Договора за концесия да се прекрати по
взаимно съгласие Договора от 11.01.2006г. с „Дивес Плюс“ ЕООД за предоставяне
на концесия за особено право на ползване върху обект недвижим имот, публична
общинска собственост, а именно язовир „БЛЪСКОВО-ІІ“, с площ 44,986дка
/четиридесет и четири декара и деветстотин и осемдесет и шест кв.м./, съставляващ
имот №04457.13.38, находящ се в землището на село Блъсково, ЕКАТТЕ 04457,
община Провадия, област Варна, Акт за публична общинска собственост №501 от
23.10.2000г. вписан в службата по вписвания при РС Провадия под №39, т.IV,
н.д.659, вх.рег.№2015 от 27.05.2003г.,
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2.Упълномощава кмета на община Провадия след като установи, че
концесионерът е изпълнил финансовите си задължения по договора за концесия да
сключи допълнително споразумение за прекратяване на договора по чл.30, ал.1, б. (е)
със следните параметри:
2.1.Концесионерът след прекратяване на концесионния договор да предаде на
Концедента обекта на концесия, както и приращенията и подобренията към него в 30
дневен срок от подписване на споразумението за прекратяване.
2.2.В срок до 30 дни от подписване на споразумението Концедента се задължава
да назначи комисия, която в същия срок да приеме обекта на концесия и
приращенията и подобренията към него и да състави приемателно - предавателен
протокол.
з/№1578-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно кандидатстване за финансиране на проект от Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
На комисиите коментирахме, че при закриване на сметището строителните
отпадъци към момента няма къде да се изхвърлят. Г-н кмета предложи едно
решение, което коментирахме на комисиите. Ще е добре да го чуем всички на
микрофон. Понеже проблемът със строителните отпадъци ще стане сериозен. Сега
напролет, когато започне да се строи. На лято ще се скрие в трева, а на есен ще го
видим. Ще лъсне по всички полянки, както строителните отпадъци се изхвърлят
навсякъде. Ще стане по-сериозно, затова ще трябва да вземем мерки още от сега.
Другото, което чувам от селата, като проблем. Пепелта и листната маса по
селата, сега зимата, които изхвърлят в някои села, когато изхвърлят в личните си
кофи за смет, сметосъбиращата фирма не взима кофите. Но в селата, в които има
кофи за смет тип „Бобър” по няколко, когато изхвърлят в „Бобър” там вече
сметосъбиращата фирма ги взема. Въпросът ми е: Или да сложим във всички села
тип „Бобър”, или да помислим за някакво решение за кофи за боклук специално за
пепел и евентуално листна маса, които да не се палят. Да са от такъв материал, да не
могат да се запалят, които да се събират, за да решим проблема на хората по селата.
Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Димов,
Първо, за строителните отпадъци. Община Провадия подготвя процедура за
площадка за временно съхранение на строителните отпадъци, която да е на мястото
на площадката, на която сега се трупаха битовите. За тока ще ни е необходимо да
сключим с дружество, което да има мобилна трошачна машина, която да идва, да
раздробява строителните отпадъци, които да бъдат впоследствие годни за обратни
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насипи или рекултивация на депото. Предвид това, че са около петстотин тона
строителните отпадъци от бита, говоря от гражданите, които се изхвърлят до
контейнерите, ние подготвяме процедура, която трябва да бъде обявена всеки
момент. Един път - за събиране и извозване на битовите отпадъци до Езерово, втори
път - за събиране и извозване на строителните отпадъци от бита на площадка, която
ние определим. Изпратил съм писмо до Регионалното сдружение на общини Варна,
Аксаково и Белослав дали можем да депонираме строителни отпадъци на тяхното
депо. Ако има такава възможност, ще проведем и процедура за оползотворяване на
строителните отпадъци, защото временно съхранение може да се прави по три
години. По отношение на съдовете за селата. Зелените отпадъци и пепелта не трябва
да се слагат в контейнерите. Всеки кмет трябва да организира по някакъв начин
събирането на зелените отпадъци. За пепелта не говорим. Тя просто няма как да
влиза в контейнерите. Имаме инцидент с една от машините. В контейнер от град
Провадия не е видяно, че има жар и се налага, с мое съгласие, за да не се запали
камиона да се изсипе отпадъкът, да се загаси и наново да се товари.
Съдовата база е разчетена много отдавна, предвид желанието на нашите
съграждани. Една част да са на кофи - в малките населени места. Да има на
публичните места контейнери. Град Провадия да е на контейнери. За да сменим това
нещо, трябва много тежка процедура, а ние нямаме време. Защото в малките
населени места, където отдалечеността ще стане много голяма. Ако сега на всяка
къща има контейнер, после на триста човека трябва ди има един. В едно село ще има
два, три. Няма как въобще да се събира битовия отпадък в тази ситуация. Ако
разположим много контейнери, ако е възможно, разбира се, на четири, пет къщи по
един. Разходите ще скочат неимоверно, защото тези контейнери минимум три пъти
месечно през лятото трябва да се вдигат, за да нямат гнилостни и ферментационни
процеси. През лятото три пъти, а зимата два пъти. Трудно можем да сменим съдовата
база. По отношение на отпадъците животинските отпадъци - трябва да има торища и
всеки кмет на населено място да си го организира. Да предложи торище и да
принуди хората да карат животинските отпадъци там. Но наистина, най-належащият
проблем в момента е със строителните отпадъци. Още веднъж ще повторя. Търсим
възможност за площадка за временно съхранение, защото ние площадката я имаме,
но нямаме трошачната машина. Поискали сме съгласие от сдружението на ВарнаАксаково-Белослав да караме там строителни отпадъци. Търсим възможност и на
територията на Девня да караме строителни отпадъци. Много скъпо ще е. Знаете, че
в момента се хвърля навсякъде. Колкото можем събираме. Тези, които са по-дребни
и могат да се използват за обратни насипи ги използваме, но другите трябва да са
разтрошават и оползотворяват, което ще струва пари.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
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 №30 – 541
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ пред Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо
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Общинско депо за неопасни отпадъци“ гр.Провадия, общ.Провадия.
2.Определя за приоритетен проект „Закриване и рекултивация на
съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци“ гр.Провадия, общ.Провадия,
тъй като неговата реализация би имала изключително висока екологична и социална
значимост за жителите на Община Провадия.
и/№1582-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за разделяне и промяна начина на трайно
ползване на поземлен имот, находящ се в землището на град Провадия, община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Атанасов, заповядайте да прочетете
новия проект за решение.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Проектът за ново решение: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,
ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Разделя имот с кадастрален номер 58503.0.222 със стар №000222, находящ се
в землището на град Провадия, община Провадия, обл.Варна, ЕКАТТЕ 58503 по
плана за земеразделяне, местност „Солницата“, с начин на трайно ползване
изоставена нива поради изселване, целият с площ от 12.273 дка /дванадесет декара
двеста седемдесет и три кв.м. при граници и съседи: имот №000228 - ПП, имот
№000229 - др.пром.терен, имот №000132 -Път III клас, ведно с изградената в този
имот сграда на два етажа със застроена площ от 67 кв.м., общинска собственост,
съгласно Акт за частна общинска собственост №1846 от 15.06.2017г., вписан с
вх.рег.№2105 /16.06.2017г., акт №190, т.V, дело №97/17, дв.вх.рег.№2085, като
образува два нови имота: имот с кадастрален номер 58503.0.225 с площ от 7.273 дка/
седем декара и седемдесет и три кв.м./, при съседи: имот №0.229, 0.132, 0.228, 0.226,
ведно с изградената сграда на два етажа със застроена площ от 67 кв.м., съгласно
скица проект №1 от 07.02.2018г. и имот с кадастрален номер 58503.0.226 с площ от
5.000 дка /пет декара/ при съседи №0.229, 0.228, 0.225, съгласно скица проект №2 от
07.02.2018г.
2. 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 новообразувания имот съставляващ имот №58503.0.226 с площ от 5,000
дка, /пет декара/, с начин на трайно ползване „изоставена нива поради изселване“,
местност „Солницата“, по плана за земеразделяне на град Провадия ЕКАТТЕ 58503,
Община Провадия, Област Варна, образуван от имот №000222 от имот с НТП
„изоставена нива поради изселване“ в имот с НТП „за други земеделски нужди
/друга селскостопанска територия с код 1929/“
3. Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на Община
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за”-18
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„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 542
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.1 от
ЗСПЗЗ, чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Провадия, реши:
1.Разделя имот с кадастрален номер 58503.0.222 със стар №000222, находящ се
в землището на град Провадия, община Провадия, обл.Варна, ЕКАТТЕ 58503 по
плана за земеразделяне, местност „Солницата“, с начин на трайно ползване
изоставена нива поради изселване, целият с площ от 12.273 дка /дванадесет декара
двеста седемдесет и три кв.м. при граници и съседи: имот №000228 - ПП, имот
№000229 - др.пром.терен, имот №000132-Път III клас, ведно с изградената в този
имот сграда на два етажа със застроена площ от 67 кв.м., общинска собственост,
съгласно Акт за частна общинска собственост №1846 от 15.06.2017г., вписан с
вх.рег.№2105/16.06.2017г., акт №190, т.V, дело №97/17, дв.вх.рег.№2085, като
образува два нови имота: имот с кадастрален номер 58503.0.225 с площ от 7.273 дка/
седем декара и седемдесет и три кв.м./, при съседи: имот №0.229, 0.132, 0.228, 0.226,
ведно с изградената сграда на два етажа със застроена площ от 67 кв.м., съгласно
скица проект №1 от 07.02.2018г. и имот с кадастрален номер 58503.0.226 с площ от
5.000 дка /пет декара/ при съседи №0.229, 0.228, 0.225, съгласно скица проект №2 от
07.02.2018г.
4. 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 новообразувания имот съставляващ имот №58503.0.226 с площ от 5,000
дка, /пет декара/, с начин на трайно ползване „изоставена нива поради изселване“,
местност „Солницата“, по плана за земеразделяне на град Провадия ЕКАТТЕ 58503,
Община Провадия, Област Варна, образуван от имот №000222 от имот с НТП
„изоставена нива поради изселване“ в имот с НТП „за други земеделски нужди
/друга селскостопанска територия с код 1929/“
5. Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на Община
Провадия.
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия. /11.50 ч./
й/№1595-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на тригодишна бюджетна прогноза на община
Провадия за периода 2019-2021г. в частта на местните дейности
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 543
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с
разпоредбите на РМС №51 от 31 януари 2018г. за бюджетната процедура за 2019г. и
писмо БЮ №1 от 12.02.2018г. на Министерство на финансите, Общински съвет
Провадия:
1.Одобрява прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на община Провадия, съгласно
Приложение №1.
Кворум:16 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата.
к/№1596-Доклана записка от д-р Светослав Неделчев Неделчев-управител на
МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към докладна записка с вх.№1596/21.02.2018г. от д-р Светослав
Неделчев Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД, която аз
помолих да бъде включена в дневния ред и я представям от мое име.
Допълнения от страна на вносителя, от моя страна, няма да правя? Но стана
ясно, трябва да ни се представи, г-жа Петрова ще ми помогне, финансовият резултат
на дружество МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД. Имаме ли такъв финансов
резултат?
Аз ще направя едно предложение: Когато бъде входиран финансовият резултат
на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД, да свикам постоянна комисия по
„Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и
спорт, туризъм, социални програми и дейности“, след което, тя да вземе становище.
Ако трябва, да се свика извънредна сесия. Ако сте съгласни с моето предложение,
моля да го гласуваме. Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Мисля, че тази докладна една от причините да я разглеждаме последна беше
юристите да дадат някакво становище по казуса.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Юристите ще присъстват на тази комисия. Ако самата комисия излезе със
становище, ще свикам извънредна сесия.“
Изказване на Диан Николов
„Няма проблем. Въпросът е, че в момента трябва да гласуваме решение за
извънредна сесия.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз ще я свикам. Няма да гласуваме решение за извънредна сесия. Аз ще я
свикам, след като входират финансовия резултат. Ще свикам комисията, понеже е
неотложен проблема, след което ще свикам извънредна сесия с една точка.“
Изказване на Диан Николов
„Това нещо е решено. Няма проблем.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, заповядайте.“
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Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Чета финансиране на лечебните заведения. Чл.96 - могат да бъдат: НЗОК,
държавния и общинските бюджети и т.н. Чл.97 - целеви субсидии от държавният
бюджет, когато това е предвидено със Закона за държавния бюджет, много
внимателно слушайте, целеви субсидии от общински бюджети, когато това е
предвидено в тях. Продължавам нататък. Чл.100 - държавата и общините могат да
финансират държавните или общинските лечебни заведения чрез целеви субсидии,
одобрени със Закона за държавния бюджет и общинските бюджети. Една точка,
която е много спорна – Предоставените от държавния и общинския бюджет средства
са за погасяване на задължения на държавни лечебни заведения, внимателно
слушайте, търговски дружества и лечебни заведения-търговски дружества със
смесено държавно и общинско участие в капитала се отразява, като увеличаване на
капитала. Кажете ми всичките Вие - Къде пише общинско търговско дружество или
аз хабер нямам от света?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Болницата не е общинско търговско дружество. Това е търговско дружество,
регистрирано по Търговския закон и по Закона за лечебните заведения. Затова
входирайте този отчет. Утре в 13.30ч. свиквам комисията и го решаваме. Разбирам
Ви напълно. Не искам да влизам в спорове с никой. Целта ни е да помогнем на
болницата.“
Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Чл.100 също е за държавни или общински. Никъде не пише. Финансирането и
увеличаването на капитала по чл.1.8 се извършва при спазване изискванията на
Закона за държавните помощи. Сега, държавни ли са тези помощи? По Търговския
закон, тази помощ, която искаме, тя не може ли да бъде от местни данъци и такси?
Това нещо ние трябва предварително да сме го разбрали. Въпросът е : Една община
дали иска да помогне на болницата или не иска? Аз досега оставам с впечатление, че
едни хора искат, други хора не искат. Само, че го кажете ясно. Някои общини вече са
превели суми по сто, сто и двадесет хиляди и нататък, а ние и миналата година беше
същото. Правихме едни глупости. Събирахме колко хора са минали. Нито една
община не го прави. Като се обадя на председателя на Асоциацията на общинските
болници, хората казват – Не го правете. Смеят ни се. Той ни се смее с глас. Какво е
това нещо? Уплашиха няколко кмета и кметовете дръпнаха назад. Другите си ни
дават парите. Дават ги. Това е. Аз го разбирам Филев. Напълно го разбирам, но пред
опасността да стане един, как да кажа, един катаклизъм в болницата и опасността
някой да накаже ОбС, че е гласувал едни средства. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Съмнявам се, че някой в тази зала иска да затвори болницата, затова направих
това предложение. Входирайте в ОбС финансовият отчет. Утре в 13.00ч. ще свикам
комисията по „Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“, ако трябва в
понеделник или вторник ще свикам извънредна сесия, за да се вземе решение по този
проблем. Ще сложим и предварително изпълнение на самото решение. Нека да го
обсъдим, както трябва. Касае се за три дни. Днес сме четвъртък. Четири, пет дни са
това. Толкова ли е спешно? Няма проблем за два, три дни. Добре. Съгласни ли сте
по този начин да процедираме? Да гласуваме. Може и понеделник да я свикаме
комисията. Аз ще реша. Който е съгласен с моето предложение, моля да гласува.“
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Кворум:17 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства в
залата.
Общинските съветници гласуваха предложението да се задължи управителя на
МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД да предостави в деловодството на ОбС
Провадия документи касаещи финансовото състояние на дружеството за период
01.01.2017г.-31.12.2017г. След предоставяне на документите председателят на ОбС
Провадия да свика заседание на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности”, на което да бъде взето решение, относно временната неоходимост от
парични средства на дружеството.
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 17 с 17 гласа „за,
0-„против“ и 0-„възд-се“ приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №30 – 544
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Задължава управителя на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД да
предостави в деловодството на ОбС Провадия документи касаещи финансовото
състояние на дружеството за период 01.01.2017г.-31.12.2017г.
2.След предоставяне на документите по т.1 от решението председателят на
ОбС Провадия да свика заседание на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности”, на което да бъде взето решение, относно временната неоходимост от
парични средства на дружеството.
Кворум:16 Общинският съветник Иво Райчо Гочев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия. /12.05ч./
Единадесета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на въпрос на
общинския съветник Кръстю Кръстев. Г-н Неделчев не присъства и не си е получил
отговора. Когато дойде, тогава ще му отговорите.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Кръстев,
Вашият въпрос е свързан с незаконно изграден микро язовир по поречието на
река Манастирска в землището на с.Житница.
На поставяният от Вас въпрос на заседанието на Общински съвет Провадия
проведено на 25.01.2018г.,относно предприети действия по отношение на постъпилата
жалба от председателя на Земеделска Кооперация с.Житница Силвия Кичева ще Ви
отговоря по следния начин: Гореупоменатата жалба бе изпратена по компетентност до
Басеинова Дирекция Черноморски район. На 09.01.2018г. служители на Община
Провадия и инспектори от Басеинова Дирекция извършиха проверка на место. За
констатациите от проверката е уведомена Района Прокуратура Провадия и е издадено
предписание на Областен управител на област Варна за премахването на бентовете и
осигуряване на нормална проводимост на р.Манастирска. На 14.02.2018г. е получено
писмо от Областен управител на област Варна с разпореждане в срок до 30.05.2018г. да
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се премахне бента от коритото на р.Манастирска.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жо Димитрова“
Изказване на Лидия Димитрова
„Едно бързо питане. Отнася се за внесената докладна за трансформиране на
училището в Блъсково. През месец януари има внесена докладна. Разбрах, че е пратено
искане за становище на РУО Варна и то е отрицателно. Не знам дали е така точно, както
го казвам. Само в момента да се доизкажа. Ако информацията е такава, редът, за мен, е
да има решение на ОбС и след това да имаме становище на РУО Варна. Ако не е
внесено към момента, ще внесе ли общината такова решение до ОбС? Защото РУО
Варна няма правомощията да спре трансформирането на училището от основно в
обединено. Какво ще направи общината? Как възнамерява да процедира? В закона е
записано, че се иска становище, не съгласие. Такива училища са трансформирани в
Дългопол и в още три общини, въпреки отрицателното становище на РУО Варна,
защото се изисква само решение на ОбС и заповед на министъра на образованието и
той препоръчва всички училища да преминат така, за да се запазят учениците в
населеното място. Какво общината възнамерява?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаема г-жо Николаева,
Наистина, има внесено предложение от директора на училището в с.Блъсково за
неговото преобразуване. Преди да внеса доклад до ОбС съм поискал становища от
директорите на учебните заведения на територията на община Провадия, които са
заинтересовани и становище от г-жа Генова-началник на РУО Варна. В понеделник, на
двадесети, късно следобед, е получено становището на г-жа Генова. Вчера съм го
резолирал да бъде подготвен доклад до ОбС. Съгласно чл.315 от Закона за
предучилищното и училищното образование предложенията за откриване, закриване и
преобразуване на държавни и общински училища, както на държавните и общински
центрове за специална образователна подкрепа, на ученическите общежития и на
астрономическите обсерваториите се внася в срок до 31 май и се разглеждат за
предстоящата учебна година. На заседанието през месец март докладът ще бъде на
Вашето внимание. Има достатъчно време. Като, съответно, директорът на учебното
заведение, съм поискал да предостави - справка за броя ученици, разпределени по
класове, справка за общата численост на персонала, справка за финансовото
осигуряване. Трябва да има становище за съответствие с изискванията на правилата и
нормите за пожарна безопасност или сертификат за съответствие на обект с
изискванията на пожарната безопасност, издадено от органите на Пожарна безопасност
и защита на населението. Голяма част от информацията, г-жа Христова, я е
представила. Трябва да видим това становище от РСПЗН дали могат да се снабдят с
него или не, но даже и да го няма, докладът ще бъде даден на Вашето внимание със
всички становища. И ОбС ще бъде компетентен да вземе решение. Какво е
становището на инспектората? Наистина е отрицателно. Вчера съм разпоредил
подготовката на докладната записка.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания?Заповядайте, г-жо Димитрова“
Изказване на Лидия Димитрова
„Аз само да кажа, ако има извънредна сесия и тя не е в следващите три дни, може
да входираме и това, ако сте готови. На извънредната – тази докладна за решението.31

Благодаря за отговора. Много сте подготвен. На момента отговорихте с
документацията. Да не ми слушате телефона, за да знаете какво ще попитам?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз ще задам въпрос във връзка с коментара, който се направи преди малко. На
база на това запитване на директорката на училището в с.Блъсково общината прави
запитване и към други учебни заведения, към директорите в тази връзка. Какво е
касателството на другите учебни заведения с искането на директорката на училището в
с.Блъсково? По нормативен акт ли е това? По законова разпоредба или просто да
сондираме мнение? Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
След представянето на докладната записка, от директора на ОУ с.Блъсково, която
не беше комплектована с необходимите документи, аз поисках бъдат комплектовани
необходимите документи и становище на другите учебни заведения. Тези становища ги
поисках, за да ги представя при Вас при разглеждането на докладната записка на
комисията и заседанието на ОбС. Да знаете как това преобразуване би повлияло на
останалите учебни заведения и въобще на образователната сфера в община Провадия,
за да вземете наистина информирано решение. Становището на инспектората го
поисках преди заседанието на ОбС заради това, че инспекторатът има представа какво
е движението на ученици от една община към друга община и от населените места в
съответната община към общинския център. В тази връзка поисках и становищата на
другите учебни заведения, защото имаме движение на ученици от населените места към
общинския център. Как това би повлияло на тях? Да имате тази ясна представа, затова
поисках тези становища. Решението ще го вземете Вие. Нормално е да е на база
максималната информация, защото да се взима решение без информация, както
обсъждахме няколко часа две докладни, смятам, че не е правилно. Това е съществен
въпрос, който ще засегне цялата образователна сфера на община Провадия. Хубавото е,
че администрацията няма да гласува. Ще гласува ОбС. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Ще си позволя коментар на това, което каза г-н Филев, защото, вижте, моят
въпрос беше : Дали има регламент на правилник, законова разпоредба, при искане за
преобразуване на такова учебно заведение от даден директор на това учебно заведение,
общината да извърши тези процедури? Т.е. една от процедурите запитване за мнението.
Т.е., като кажете мнение - разбирам съгласието на други учебни заведения, които са в
община Провадия, но да не забравяме, че и Блъсково е в община Провадия, те да си
дадат мнението дали това да се случи там. Някой да има някакви съмнения, какво ще
отговорят по-голямата част?Няма. Искам просто да Ви кажа, че все едно да дойде при
мен някой в предприятието и да каже - Тук ще откриват още едно такова предприятие
със същата дейност, като Вашата и те ще Ви бъдат конкуренти. Какво ще е Вашето
мнение? Нещо подобно се случва. Мисля, че би следвало да се абстрахираме от това,32

защото те могат да кажат, г-н Михалев, Вие защо не останете с основно образование, а
средното да го изместим в Блъсково, например. Правилно ме разбирате, какъв ми е
въпросът, нали? Да не насочваме мнението на хората в друга посока. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Нека да е ясно. В докладната записка на г-жа Христова имаше споменато друго
учебно заведение. Споменаването му веднага налага да искам становище от това учебно
заведение. Очакването на г-жа Христова да привлече деца от други населени места,
респективно учещи в други учебни заведения, също налага искането на становище от
другите учебни заведения. Защото формирането на тези паралелки, при липса на деца в
с.Блъсково и трендът, който е надолу, трябва да се покаже откъде ще дойдат децата.
Пари могат да се намерят. Важното е да има учащи.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, питания на общински съветници? Няма. Преминаваме към
дванадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Дванадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища и предложения на граждани има ли? Няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 12.15часа.

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

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1562
решение №30-535
№

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

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 №1566
решение №30-536
№

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

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1572
решение №30-537
№

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

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 №1575
решение №30-538
№

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

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 №1576
решение №30-539
№

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

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 №1577
решение №30-540
№

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

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 №1582
решение №30-543
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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