П Р О Т О К О Л № 19
Днес, 28.03.2013 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.59
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Христо Николаев Дянков
6.Диянка Александрова Добрева
7.Милена Драгиева Полизанова
8.Мустафа Али Ибрям
9.Сечкин Халил Мехмед
10.Назик Назиф Кямил
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Георгиев Маринов
13.Иво Райчов Гочев
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16. Марин Пенчев Маринов
17.Кръстю Василев Кръстев
18.Димитър Георгиев Андреев
19.Радко Атанасов Костадинов
Общинските съветници Станислава Шидерова Налбантова и Дияна Стоянова
Агностева не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници Димитър Георгиев Андреев и Марин Пенчев Маринов
присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.20 ч. и 10.20 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н изпълняващ длъжността кмет,
Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове и кметски наместници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми мениджъри за един ден,
Откривам деветнадесетото заседание на ОбС Провадия. Преди да преминем
към гласуването на дневния ред трябва да извършим други процедури. Първо, не
виждам в залата г-жа Кадрия Мехмед, на която трябва да връча отговори на питания,
зададени на миналата сесия на ОбС. Уведомявам Ви, че е постъпило писмено
заявление от един общинския съветник Станислава Шидерова Налбантова, че поради
служебна ангажираност ще отсъства от днешното заседание на ОбС Провадия. Във
връзка с материали за обсъждане и приемане на наредба №20 за условията,
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите
дружества в община Провадия в деловодството на ОбС в законоустановения срок е
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постъпило заявление от г-н Ивайло Илиев Илиев с изявено желание да се изкаже по
смисъла и съдържанието на наредбата. Не виждам г-н Илиев. Той е посочил чл.77 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, който регламентира начина на
изказване на гражданите. Ако той се изкаже тогава, когато му дадем думата, в
точката питания, становища и предложения на граждани, ще бъде безсмислено, тъй
като наредбата ще бъде приета. Предлагам, ако той дойде, при разглеждането на
докладната записка да му дадем съответно думата за изказване. Освен това, в една от
точките има и писмено становище от друг наш съгражданин, на който също
предполагам, че ще дадем думата да се изкаже при обсъждането на тази докладна. На
вашето внимание има предоставена една информация, г-жа Агностева отсъства, тя е
относно исканата от нея проверка на докладните записки, които извънредно, извън
правилника се представят на вниманието на ОбС. Тя е дадена за информация на
всички общински съветници и смятам, че няма нужда от коментар. Всеки може да си
я анализира по неговия си начин.
Преди дневния ред предлагам да дам думата на г-н Радев да ни представи,
надяваме се, бъдещите управляващи на нашия град. Заповядайте, г-н Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г- председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми граждани и гости,
Както сигурно повече от вас знаят, в нашата страна ежегодно се провежда
инициативата „Мениджър за един ден“, която инициатива намира широк отзвук във
всички държавни и общински институции, във всички училищни и младежки
организации. В град Провадия и Община Провадия също е включена в инициативата
и участва за втора година, като Община Провадия участва съвместно със Средно
общообразователно училище „Димитър Благоев“ и по-точно с представители, млади
хора, които участват в учебната компания към СОУ „Димитър Благоев“. По този
повод, идеално е и съвпадението със заседанието на ОбС Провадия, днес в община
Провадия мениджъри за един ден са младите хора от СОУ „Димитър Благоев“, които
са си избрали съответните, след съгласуване с общината, позиции, на които ще
работят, които ще наблюдават и в края на деня ще изразят впечатления, мнения или
евентуално мнения за усъвършенстване на дейността им.
Това са: Десислава Янчева – днес ще бъде кмет на община Провадия за един
ден, Стефания Андреева-нач.-отдел „Хуманитарни дейности и програми за развитие“,
Михаил Николов-гл.експерт „Европроекти“, Красимир Жеков-еколог, Гардения
Георгиева-юрист, юридически консултант на ОбС, която ще наблюдава работата на
юристите на ОбС. Нека да пожелая от мое и от ваше име успех на младите хора. Това,
което днес, не само днес, ще видят и научат, да го приложат в своя живот и в своето
бъдеще. Да направят по-добър живота в нашата родина. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Пожелаваме успех на всички мениджъри и тогава, когато бъдат такива не само
за един ден, както днес.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
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1.Информация за дейността на служителите на РУ „Полиция“ Провадия за 2012
год. / вх.№813
2.Годишен финансов отчет за 2012 год. на “МБАЛ Царица Йоанна Провадия“
ЕООД. / вх.№851
3.Допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. / вх.№860
4.Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2012 год. / вх.№854
5.Отчет на дейностите по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето
за 2012 год. / вх.№820
6.Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за 2012
год. / вх.№833
7.Отчет на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на община Провадия
за 2012 год. / вх.№834
8.Отчет на Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2012
год. / вх.№835
9.Отчет на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Провадия за 2012 год. / вх.№816
10.Отчет за изготвените и реализирани проекти по заетост и ограничаване на
безработицата - 2012 год. / вх.№827
11.Годишен доклад на комисия за контрол по изпълнение на концесионните
договори за предоставените на концесия язовири - собственост на община Провадия
за 2012 год. / вх. №826
12.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 год. / вх.№840
13.Приемане на Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в община Провадия. /
вх.№837
14.Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на
консултативния съвет по въпросите на туризма в община Провадия. / вх.№843
15.Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива 2013 - 2016 г. / вх.№850
16.Годишен доклад за 2012 год. за изпълнение на „Общински план за развитие на
община Провадия 2007-2013 г.“. /вх.№861
17.Годишен доклад за 2012 год., съгласуване на анекс №2 към стратегически план
за периода 2011-2013 год. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит
в община Провадия за 2013 год. /вх.№ 818 и вх.№819
18.Докладни записки вх.№821, 822, 824, 828, 829, 830, 831, 832, 841, 842, 845, 846,
849, 852, 853, 855, 856, 859.
19.Питания и отговори на питания на общински съветници.
20.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли предложения за допълнения и корекции в дневния ред на
заседанието?“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Първото предложение е за отпадане, всъщност и оттегляне, на докладна
записка с вх.№843 и отпадане на точката от дневния ред. Става въпрос за
т.14.Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на
консултативния съвет по въпросите на туризма в община Провадия. С промяна в
Закона на туризма, публикувана в държавен вестник от 26.03.2013 год., тази година, е
вменено правомощие на кмета на общината да утвърждава правилника на
консултативния съвет по въпросите на туризма. В тази връзка не е необходимо той да
бъде предмет на обсъждане и утвърждаване от ОбС. По този повод оттегляме
докладна записка с вх.№843, включена в точка четиринадесет от вашия дневния ред.
Другите предложения са за допълнение на дневния ред. Предлагаме в дневния ред да
се включи докладна записка с вх.№868, която върви заедно с точката, в която се
приема наредба №20 за финансиране на спортните клубове. Там просто в нея е
изразено становище, направени предложения във връзка с предложенията на
гражданите по проекта на наредбата. В точка докладни записки за бъдат включени
докладни записки вх.№870, 871, 872, 873. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има предложение от адвокат Гичев, който води ликвидацията на дружество
„Овеч“, с молба поради служебни ангажименти, свързани с явяване пред съда,
докладна записка с вх.№852 да я разгледаме, като първа точка от дневния ред.
Надявам се, че нямате нищо против. Предлагам на гласуване проекта за дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Заличаване на „Овеч“ ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 103770904. / вх.№852
2.Информация за дейността на служителите на РУ „Полиция“ Провадия за 2012
год. / вх.№813
3.Годишен финансов отчет за 2012 год. на “МБАЛ Царица Йоанна Провадия“
ЕООД. / вх.№851
4.Допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия. / вх.№860
5.Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2012 год. / вх.№854
6.Отчет на дейностите по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето
за 2012 год. / вх.№820
7.Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за 2012
год. / вх.№833
8.Отчет на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на община Провадия
за 2012 год. / вх.№834
9.Отчет на Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2012
год. / вх.№835
10.Отчет на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Провадия за 2012 год. / вх.№816
11.Отчет за изготвените и реализирани проекти по заетост и ограничаване на
безработицата - 2012 год. / вх.№827
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12.Годишен доклад на комисия за контрол по изпълнение на концесионните
договори за предоставените на концесия язовири - собственост на община Провадия
за 2012 год. / вх. №826
13.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 год. / вх.№840
14.Приемане на Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в община Провадия. /
вх.№837
15.Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива 2013 - 2016 г. / вх.№850
16.Годишен доклад за 2012 год. за изпълнение на „Общински план за развитие на
община Провадия 2007-2013 г.“. / вх.№861
17.Годишен доклад за 2012 год., съгласуване на анекс №2 към стратегически план
за периода 2011-2013 год. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит
в община Провадия за 2013 год. / вх.№ 818 и вх.№819
18.Докладни записки вх.№821, 822, 824, 828, 829, 830, 831, 832, 841, 842, 845, 846,
849, 853, 855, 856, 859, 870, 871, 872, 873.
19.Питания и отговори на питания на общински съветници.
20.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 17 с 17
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Заличаване на „Овеч“ ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 103770904
…………….
а/№852-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно заличаване на „Овеч” ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 103770904, със
седалище и адрес на управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.
„Дунав“ №39, съгласно разпоредбите на Търговския закон
Изказване на Христо Гичев – ликвидатор на „Овеч“ ЕООД
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
В докладната записка с вх.№852 съм представил документи, касаещи
заличаването на дружеството „Овеч“ ЕООД в ликвидация. Всички документи:
годишен финансов отчет на дружеството, баланс към датата на заличаване на
дружеството, пояснителен доклад към годишния финансов отчет на ликвидатора,
отчет за дейността на „Овеч“ ЕООД в ликвидация, приложение за наличните
движимости и недвижимости, които са внесени като апортна вноска в „Овеч“ ЕООД,
които след излизане на решението за заличаване на търговеца в Търговския регистър
в Агенция по вписванията ще бъдат прехвърлени на едноличния собственик на
капитала, а именно община Провадия. Смятам, че след вашето гласуване ще подам
тези документи за заличаване на дружеството и няма да има повече такова
дружество.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Гичев. Колеги, въпроси, относно докладна записка с
вх.№852? Очевидно няма такива.“
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Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“- 17
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 338
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.270, ал.1 и ал.2, чл.273, ал.1 от
Търговския закон, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2012 год.
на “Овеч” ЕООД /в ликвидация/, вписано с ЕИК 103770904 в Търговския регистър
към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление град Провадия,
община Провадия, област Варна, ул. „Дунав“ №39.
2.Приема баланса на “Овеч” ЕООД / в ликвидация / към датата на приключване
на ликвидацията и пояснителния доклад към него на Христо Драгомиров Гичев в
качеството му на ликвидатор.
3.Приема Годишен отчет на ликвидатора и пояснителен доклад към отчета.
4.Освобождава ликвидатора от отговорност за дейността му по ликвидацията на
дружеството.
5.Разпределя останалото имущество на дружеството, като го предава на
Община Провадия в качеството на едноличен собственик на капитала, съгласно
приложен опис на движимите и недвижими вещи (Списък - Приложение 1).
6.Заличава търговското дружество, като възлага на ликвидатора да предприеме
действия по вписване на решенията в търговския регистър.
Кворум:18
Общинските съветници Димитър Георгиев Андреев присъства на заседанието
на ОбС Провадия. /09.20 ч./
Втора точка - Информация за дейността на служителите на РУ „Полиция“
…………….. Провадия за 2012 год.
а/№813-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно справка за дейността на служителите от РУ „Полиция” Провадия
през 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания, становища, изказвания, относно докладната записка? Няма
такива.“
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 № 19 – 339
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
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1.Приема за сведение справка за дейността на служителите от
управление „Полиция” Провадия през 2012 год.
Трета точка - Годишен финансов отчет за 2012 год. на “МБАЛ
…………….. Йоанна Провадия“ ЕООД

Районно
Царица

а/№851-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на годишен финансов отчет за 2012 год. на
“Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД,
ЕИК 000090033
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания и становища от ваша страна колеги? Заповядайте. Давам думата на
г-жа Елена Лилкова-управител на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД.“
Изказване на Елена Лилкова-управител на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Аз присъствах на всичките комисии на ОбС при разглеждането на докладните в
това число и годишния отчет на болницата. Исках в съвсем кратък вид да резюмирам
онова, което аз като заключение направих, не само за себе си, а и за търговското
дружество, което ръководя. През изтеклата 2012 год. с много труд и усилия от страна
на лечебното заведение, на общината и на ОбС, МБАЛ запази статута си и положи
усилия за оптимизиране на разходите. За 2012 год. са реализирани приходи в размер
на милион и петдесет и една хиляда - средно месечно по седемдесет и седем хиляди
петстотин осемдесет и три лева, от тях по НЗОК осемстотин шестдесет и девет
хиляди - средно месечно по седемдесет и две хиляди четиристотин и седемнадесет
лева. Срещу приходи за 2011 год. милион двеста осемдесет и седем хиляди, от които
по НЗОК деветстотин осемдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и една.
Привидно приходите за 2011 год. са по-големи, но трябва да се има предвид, че до
месец май функционираше отделението по акушерство и гинекология, което в
последствие преустанови дейност, заради липсата на специалисти. Разходите милион
сто и петнадесет хиляди - средно месечно деветдесет и две хиляди деветстотин и
седемнадесет лева. За 2012 г. разходи - милион триста осемдесет и четири хиляди
средно месечно сто и петнадесет хиляди триста тридесет и три лева. Финансов
резултат и счетоводна загуба в размер на 65 000 лв. Задълженията към края на
годината са 508 281 лв. в т.ч. 408 000 лв. просрочени от тях 324 576 лв. към
„Либра“АД. При сега действащите цени на клинични пътеки и невъзможността
поради липса на квалифициран персонал, какъвто се изисква за клинични пътеки на
по-високо ниво, съществуващите отделения не дават възможност да бъдат завишени
приходите и лечебното заведение сключи допълнително споразумение с НЗОК на
база РД – 2012 год. на стойност 688 088 лв. за десет месеца. Средно на месец - 68 808
лв., което е с 5% по-ниско от реализираните приходи по НЗОК за предходната
година. Ако общината поеме изплащането на дълга ни към „Либра“ на практика ние
вече няма да получаваме 10 000 лв. на месец и при равни други условия в края на
гадината загубата ще се увеличи. Лечебното заведение за поредна година няма да е в
състояние само да се издържа. Оптимизиране по отношение на ФРЗ на настоящият
момент не е възможно, защото и сега работните заплати са съобразени с КТГ от 2006
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год. Оптимизиране по отношение на разходите за лекарства също не е възможно,
защото там техния размер е под 30% от общия размер на разходите. Остава
оптимизиране на разходите за ел.енергия, транспорт, телефони. Въведените лимити
за телефони и курсовете, които правят автомобилите се отбелязват, освен в пътните
листи и в специална тетрадка, която да дава възможност след това те да бъдат
анализирани като необходимост и целесъобразност. По отношение на ел.енергията –
тя през зимните периоди обикновено е такава и имаме надеждата, че през летния
период ще спадне. Като казвам всичко това си давам ясна сметка, че тези мерки са
недостатъчни, затова и в своя поредна докладна от 30.10.2012 год., в края на 2012
год., а и на проведените не малък брой срещи съм очертала необходимостта, свързана
с необходимостта от наличие на специалисти, които ще доведат до повишаване
нивата на компетентност в отделенията, а оттам и завоюване на по-голям обем
дейност. Необходимостта от медицинска апаратура каквито са: автоматичен
биохимичен анализатор, анализатори за електролити, рентгеновия апарат-графичноскопичен, апарат за доплерова стенография, спирометър, кардиограф, дифузионни
помпи, тръба за скенер-скоро дефектирала. Липсата на територията на града на
задължителни лаборатории каквито са: микробиологична, вирусологична, клинична и
имунологична на прага на 2014 год., ако сега нещата минат възможно най-добре, ще
бъдат невъзможни сключването на следващ договор с касата, ако нещо не бъде
променено от държавата и в нейната политика. От представеният ви годишен
финансов отчет и проблемите, относно дейността на „МБАЛ Царица Йоанна“ през
2012 год. и така очертаващата се, представена кратка прогноза за 2013 год. е видно,
че търговското дружество има проблеми, които то само не може да разреши, въпреки
усилията, които полага. Бях длъжна това да го кажа, защото в последно време номер
едно въпрос на обществеността в нашия град е оцеляването на лечебното ни
заведение. Ако имате въпроси по отношение на годишния отчет, ще отговорим.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, въпроси от ваша страна? Няма. Докладната беше много задълбочено
разисквана. Освен да чакаме промяна на държавната политика в сферата на
здравеопазването, като че ли не ни остава друго.“
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 № 19 – 340
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, прeдложение 1 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 , предложение 3 от Търговския закон и чл. 8, ал.1,
т.3, т. 5, предложение 3 и ал. 2 от Наредба №12 за реда за учредяване на търговски
дружества и за упражняване правата на собственост на Община Провадия в
търговските дружества, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишен финансов отчет за 2012 г. на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна Провадия„ ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и
адрес на управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.“Желез
Йорданов„ №1, като неразпределя печалба.
2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството за 2012 год.
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Четвърта точка - Допълнение в Правилник за организацията и дейността на
……………….. Общинския съвет Провадия
а/№860-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно предложение за допълнение в Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Уведомявам ви, преди да започнем разискванията, че в ОбС от 27.03.2013 г. в
законоустановения срок има становище, относно промяната по тази докладна, което е
предоставено на вашето внимание. По същество то не съдържа предложения за
промени, а се задават въпроси, на които по съответния ред на следващото заседание
на ОбС г-н Петър Петров ще получи писмен отговор от мен.
Оттук нататък имате право на коментари. Няколко думи само преди това, тъй
като в обществото се шири едва ли не някаква теза, че се завишават
възнагражденията на общинските съветници в момент на криза. Въобще не е така.
Напротив, за изминалите няколко години единственото възнаграждение, което аз съм
чувал обективно в публичната сфера, което е намалено с 50% е на общинските
съветници. Със свое решение Министерски съвет, потвърдено после с промяна в
неподходящ закон, но както и да е, възнагражденията на общинските съветници бяха
намалени от 60% на 30% на сто от средната брутна работна заплата в общинска
администрация за последния месец от предходното тримесечие. Ако някой може да
ми посочи друго намаление някъде в публичната сфера с подобен характер, моля да
го заяви на микрофона. В резултат на това имаше очакване, че ще се извършат
корекции, те не бяха направени и положението се запази. Днес ръководството на
общината и аз излизаме с предложение за дейностите, а не за възнаграждението, тъй
като излезе поправка в ЗМСМА, която регламентира конкретно възнагражденията на
общинските съветници и средствата, които те по друг ред могат да получават под
някаква форма и начин. Общинските съветници да получават, не като закон Божии,
до 50 лв. месечно за осъществяване на възложените им дейности. Други разяснения
общо взето нямам да правя. Г-н Петров току-що влезе в залата. Г-н Петров, искате ли
думата да се изкажете? Аз съм го раздал на всички общински съветници, ако искате
ще го прочета. Предоставено е на вниманието на общинските съветници. Казах преди
да влезете в залата, че ще получите писмен отговор на конкретните въпроси, които
сте задали. За да има чуваемост, не само за вас, тъй като го обявих на комисиите,
община Провадия, като голям разпоредител с бюджетен кредит има проведени
обществени поръчки за всякакви видове разходи, което автоматически отнема
възможността да се пазари с фактури, както става във всички други малки бюджетни
организации и в частните фирми, без значение от какъв характер са те. Поради тази
причина, разходите, които ще бъдат евентуално разрешени на общинските съветници,
ще станат с предоставяне на лимитирани карти в рамките на договора за обществена
поръчка на община Провадия. Няма да има нищо безконтролно. Няма всеки да ходи и
да се моли по магазините за фактури и всякакви други работи и др. Това е абсолютно
гарантирано. Няма как да си купят, като шефа на „Топлофикация“ някакво парфюмче
или нещо подобно. Просто е немислимо. Колеги, становища и питания по докладната
от ваша страна? Очевидно няма такива. Предлагам на вашето внимание проекта за
решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 13
„против“- 2
„възд.се“- 3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 13 гласа „за”, 2-„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 341
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.3, чл. 34, ал.4 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Провадия:
1.Приема допълнение в „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“, както следва:
§1. В чл.16, се създава нова точка 7 със следния текст:
Чл.16, т.7 „Разходите на заместник-председателят на общинския съвет във
връзка с изпълнение на задълженията му по чл.36, ал.1, т.2 от ЗМСМА са за сметка на
бюджета на община Провадия и се изплащат месечно в размер до 50 лева. Разходите
се отчитат с разходооправдателни документи до пето число на следващия месец и се
изплащат до петнадесето число на същия месец.“
§2. В чл.20 се създава нова ал.5 със следния текст:
Чл.20, ал.5 „Разходите на общинския съветник във връзка с изпълнение на
задълженията му по чл.36, ал.1, т.2 от ЗМСМА са за сметка на бюджета на община
Провадия и се изплащат месечно в размер до 50 лева. Разходите се отчитат с
разходооправдателни документи до пето число на следващия месец и се изплащат до
петнадесето число на същия месец.“
§3. В чл.20, ал.5 става ал.6;
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Пета точка - Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу
…………….
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
в община Провадия за 2012 год.
а/№854-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия и председател на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни в община Провадия за 2012 год.
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 № 19 – 342
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2012 год.
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Шеста точка - Отчет на дейностите по изпълнение на Общинска програма за
…………….. закрила на детето за 2012 год.
а/№820-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на дейностите по изпълнение на Общинска програма за
закрила на детето за 2012 год.
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 № 19 – 343
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на дейностите по изпълнение на Общинска програма за закрила
на детето за 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„За да не ви кашля на микрофона, ще помоля един от зам.-председателите, г-н
Марин Георгиев, да ми помогне с ръководенето на заседанието, за което се
извинявам. Заповядайте, г-н Георгиев.“
Заседанието се ръководи от Марин Георгиев-зам.председател на ОбС
Седма точка - Отчет на Програма за опазване на околната среда на община
…………….. Провадия за 2012 год.
а/№833-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Програма за опазване на околната среда на община
Провадия за 2012 год.
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 № 19 – 344
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.79, ал.4 от Закон за опазване на околната среда,
Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на
община Провадия за 2012 год.
Осма точка - Отчет на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в
……………. атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на община Провадия за 2012 год.
а/№834-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
община Провадия за 2012 год.
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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 № 19 – 345
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.27, ал.2 от Закон за чистотата на атмосферния
въздух и чл.79, ал.4 от Закон за опазване на околната среда, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на община Провадия за 2012 год.
Девета точка - Отчет на Програма за управление на отпадъците на община
…………….. Провадия за 2012 год.
а/№835-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Програма за управление на отпадъците на община
Провадия за 2012 год.
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 № 19 – 346
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка чл.79, ал.4 от Закон за опазване на околната среда,
Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на
община Провадия за 2012 год.
Десета точка
……………….

Отчет на Програма за овладяване популацията на
безстопанствени кучета на територията на община Провадия
за 2012 год.

-

а/№816-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на Програма за овладяване популацията на
безстопанствени кучета на територията на община Провадия за 2012 год.
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 № 19 – 347
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за за овладяване популацията на
безстопанствени кучета на територията на община Провадия за 2012 год.
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Единадесета точка - Отчет за изготвените и реализирани проекти по заетост и
……………............ ограничаване на безработицата - 2012 год.
а/№827-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за изготвените и реализирани проекти по заетост и
ограничаване на безработицата - 2012 год.
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 № 19 – 348
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изготвените и реализирани проекти по заетост и
ограничаване на безработицата - 2012 год.
Дванадесета точка - Годишен доклад на комисия за контрол по изпълнение на
…………………… концесионните договори за предоставените на концесия
язовири - собственост на община Провадия за 2012 год.
а/№826-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на годишния доклад на комисия за контрол по
изпълнение на концесионните договори за предоставените на концесия язовири собственост на община Провадия за 2012 год.
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 № 19 – 349
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.110, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите,
Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния доклад на комисия за контрол по изпълнение на
концесионните договори за предоставените на концесия язовири - собственост на
община Провадия за 2012 год.
Тринадесета точка - Приемане на Общинска програма за закрила на детето за
…………………… 2013 год.
а/№840-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 год.
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 № 19 – 350
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на
детето, Общински съвет Провадия:
1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 год.
Четиринадесета точка - Приемане на Наредба №20 за условията, критериите и
………………………. реда за финансово подпомагане на спортните клубове и
туристическите дружества в община Провадия
а/№837-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия проект на Наредба
№20 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните
клубове и туристическите дружества в община Провадия
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Както беше казано, докладната записка с вх.№837 ще се разглежда в комплект
с докладна записка вх.№868. Вносителите? След становищата. Колеги, предлагам
преди да пристъпим към обсъждане да дадем думата на председателите на
постоянните комисии, защото има много заявки за промени на наредбата. Водещата в
това отношение е комисията ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ . Аз предлагам да не изпадаме много в красноречия, а дадем думата на г-н
Божидар Станков, за да даде становището на неговата комисия с направените
промени. Г-н Станков, имате думата.“
Божидар Станков-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Уважаеми колеги и гости по докладна №837. Търся я в момента в решението,
стр.5, долу, да. В чл10. Не се подпомагат спортни клубове и туристически дружества:
/1/.регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
/2/.в чиито органи на управление или контрол участват лица, заемащи публична
длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ и осъществяват правомощия по разходване
на бюджетни средства в съответните клубове/дружества.
В чл.14, ал.1
т.3.Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в община Провадия /040 точки/.
т.3.1.точките се присъждат за брой състезатели до 18 години, удостоверено по
заверена картотека от съответната спортна федерация. Участието на състезателите да
е удостоверено с документ от организатора на съответното спортно състезание.
т.3.2.за членове на туристическите дружества броя на състезателите и
членовете до 18 години се удостоверява чрез валидна членска карта и марка за
настоящата година, издадени и заверени от сдружение Български туристически съюз.
Комисията с 5 гласа „за“ и 2-„възд.се“ гласува следните предложения:
Чл.14.(4).Горепосочената методика за разпределение на средствата за
спортните клубове и туристически дружества не се прилага за училищен спортен
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клуб при СОУ „Димитър Благоев“ гр.Провадия и футболните клубове на територията
на община Провадия.
(5).За училищен спортен клуб при СОУ „Димитър Благоев“ гр.Провадия и
футболните клубове на територията на община Провадия се определя процент от
общия размер на предвидените средства за текущата година определен от комисията
по чл.14, ал.1 въз основа на постигнати спортно-технически резултати от
състезателите и отборите, от възрастовите групи и степента на участие в други
прояви.
Комисията с 7 гласа „за“ приема проекта на Наредба №20 с предложените
предложения за промяна. Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Искам само за сведение на съветниците да кажа, че ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“ с 1 глас „за“ и 5-„възд.се“ не приема наредба №20, ПК
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“ с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ приема проекта на наредба №20, ПК
”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ също с 6 гласа „за“
приема проекта на наредба №20. Последната комисия, която също има предложения
за промени в наредба №20 е ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ с председател г-н Сечкин
Мехмед. Г-н Мехмед, ще вземете ли отношение?“
Сечкин Мехмед-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Нашата комисията:
І. чл10. Не се подпомагат спортни клубове и туристически дружества:
/1/.регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
/2/.в чиито органи на управление или контрол участват лица, заемащи публична
длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ и осъществяват правомощия по разходване
на бюджетни средства в съответните клубове/дружества. „за“ – 0, „против“ – 0,
„възд.се“ – 7 – не се приема това предложение
ІІ. чл.14, ал.1
т.3.Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в община Провадия /040 точки/.
т.3.1. точките се присъждат за брой състезатели до 18 години, удостоверено по
заверена картотека от съответната спортна федерация. Участието на състезателите да
е удостоверено с документ от организатора на съответното спортно състезание.
т.3.2.за членове на туристическите дружества броя на състезателите и
членовете до 18 години се удостоверява чрез валидна членска карта и марка за
настоящата година, издадени и заверени от сдружение Български туристически съюз.
Това предложение с „за“ – 6, „против“ – 0, „възд.се“ – 1 се приема.
Цялата докладна с 6 гласа „за“ и 1-„възд.се“ бе приета. Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Искам да ви кажа, че това предложение на тази комисия се покрива със
становището на комисията с председател г-н Божидар Станков, само в тяхното
становище, г-н Станков, е записано допълнително - „да се добави в чл.14, ал.1, т.4
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след „без ученически спортни игри“ „ и вътрешно-училищни спортни състезания“.
Това е допълнителното, което е гласувала ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“. Вносителите, след като чухте становищата, имате ли?“
Изказване на Лидия Димитрова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Дами и господа в 119 зала,
Съвсем накратко за присъстващите и за протокола искам да разясня нещо, за да
стане и на другите, които не са били по комисиите, ясно за проекта за наредба №20. В
този проект, както е написано в мотивите, предложен в този вид, искаме да въведем
ред за критериите, по които ще се отпускат финансови средства на спортните
клубове, тъй като до момента няма такъв. Предложената наредба беше публикувана
на сайта на община Провадия и беше дадена възможност на заинтересованите лица да
направят своите предложения, становища. Това, което прочетоха председателите от
комисиите, беше една част, което постъпи от гражданите. Във връзка с това, което
сме предложили, общинска администрация, беше разгледано на работни, така да
кажа, комисии и групи, с председателите на спортни клубове, със служители от
общинска администрация и предложението беше да бъдат разделени спортните
клубове на две групи, като във втората група бъдат футболните спортни клубове, тъй
като считам, че и към момента те се различават. Субсидията, която се дава за едните
е много по-различна от другите. Те самите също смятаха, че не са в една група за
точкуване, че трябва да бъдат разделени и затова предложихме този вариант за
точкуване, като допълнително със заповед на кмета ще бъде определена комисия,
която, след като се гласува общата сума, ще има точкуване и ще определи колко ще
бъде една точка. Допълнително ще въведе критерии за самата комисия за
разпределение на средствата. Това, което предложиха да отпадне тази ал.4 и ал.5 е
всъщност да минат спортните клубове всички заедно и да бъдат точкувани по един и
същи начин, който за мен, считам, че ще доведе много негативи, на самата комисия
проблеми, защото, пак казвам, те не се гледат под един общ знаменател. Благодаря.“
Изказване на Валерий Радев-секратар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
От това, което се дискутира по комисиите и това, което беше прочетено
всъщност, единия момент е ал.4 и ал.5 от чл.14, предвид притеснението на някои от
общинските съветници, може би основателно, дали няма по този начин да се създаде
една неравнопоставеност, да бъдат облагодетелствани футболните клубове, които
съществуват на територията на общината, спрямо останалите клубове. Както посочи
и г-жа Димитрова, в края на краищата, тук, освен на база постигнати резултати, става
въпрос и за до някъде ефекта сравняемостта на спортовете и донякъде, така или
иначе, на разходите, които отделните видове спорт имат. На всички ви е ясно, че при
футбола те са по-големи и към настоящия момент. Неслучайно поне досега, преди да
има наредба, футболните клубове бяха подпомагани в малко по-голяма степен от
ОбС. Искам само да обърна внимание, че независимо, че са отделени в ал.4 и ал.5
процентът, който ще им бъде даден на футболните клубове няма да бъде даден без да
отчитат по тях резултати. Текстът на ал.5 изр.1 – за футболните клубове и т.н. на
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територията на община Провадия се определя процент от общия размер, забележете,
въз основа на предвидените средства за текущата година въз основа на постигнати
спортно-технически резултати. Процентът не е закован в наредбата веднъж за винаги
и означава, че всяка година може да бъде по-голям или по-малък, което ще даде
възможност на останалите клубове да получат останалата част от процента. Това
исках само да добавя, като аргумент на вносителите за съществуването на този текст.
Що се отнася до текста, който е предложен в №868, т.е. промяната в чл.10, общинска
администрация, като вносител го изготви, имайки предвид и становището в
предложението на г-н Ивайло Илиев. По същество мислим, че би могло да се приеме.
След консултации и това, което юристите на ОбС изразиха в една от комисиите, сме
на мнение, че въпрос на целесъобразност е по-скоро дали ще бъде прието
предложението за промяна в чл.10, ако остане в досегашния си вариант, не
противоречи на закона този текст. За това предложение за промяна в чл.10, като
вносители не настояваме, но сме го предложили, както прецените в гласуването си.
Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Колеги, ако някой иска да допълни нещо по наредба №20?
Наистина спортните клубове по принцип се различават, едните са колективни,
другите са индивидуални, така че трудно може да се намери баланса. Ако нямате
въпроси, предлагам режим на гласуване. Първо, аз предлагам да гласуваме
предложенията на комисията”Образование,здравеопазване,култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“, направени от
г-н Станков да влязат в Наредба №20 с конкретните предложения. Моля да
гласуваме.“
Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 18 гласа „за“, „против“ - 0 и
„възд.се“ - 0 предложенията се приеха.
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 № 19 – 351
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Провадия:
1.Приема Наредба №20 за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в община Провадия,
съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Петнадесета точка - Приемане на Програма за насърчаване използването на
……………………
енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013 2016 г.
а/№850-Докладна записка от Анатоли Атанасов-изпълняващ длъжността кмет
на община Провадия, съгласно заповед №384/11.03.2013 год., относно приемане на
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива 2013 - 2016 г.
17

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 № 19 – 352
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.9 от Закон за енергията от възобновяеми източници и
биогорива, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 - 2016 г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в програмата.
Шестнадесета точка - Годишен доклад за 2012 год. за изпълнение на
……………………… „Общински план за развитие на община Провадия 20072013 г.“
а/вх.№861-Докладна записка от Анатоли Атанасов-изпълняващ длъжността
кмет на община Провадия, съгласно заповед №384/11.03.2013 год., относно годишен
доклад за 2012 год. за изпълнение на „Общински план за развитие на община
Провадия 2007-2013 г.“
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 № 19 – 353
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24, т.4 от Закон за регионалното
развитие, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява годишен доклад за 2012 год. за наблюдението на изпълнението на
„Общински план за развитие на община Провадия 2007-2013 г.“.
Седемнадесета точка - Годишен доклад за 2012 год., съгласуване на анекс №2
……………………… към стратегически план за периода 2011-2013 год. и
одитен план за дейността на звеното за вътрешен одит
в община Провадия за 2013 год.
а/№818-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на
звеното за вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2012 год. до
31.12.2012 год.
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 № 19 – 354
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.28, ал.2 от Закон за вътрешния одит в
публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
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1.Приема годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
б/№819-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно съгласуване на анекс №2 към стратегически план за периода 20112013 год. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за 2013 год.
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 № 19 – 355
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.27, ал.2 от Закон за вътрешния одит в
публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува анекс №2 към стратегически план за дейността на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 2011 - 2013 год., съгласно приложение
№1.
2.Съгласува годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2013
год., съгласно приложение №2.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на звеното за
вътрешен одит в община Провадия.
Председателстващият заседанието на ОбС Провадия по искане на общинските
съветници обяви 20 минути почивка. /10.20 – 10.40 ч./
Кворум:18
Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства на заседанието на
ОбС Провадия. /10.20 ч./
Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев след почивката не присъства в
залата.
Осемнадесета точка - Докладни записки
……………………..
а/№821-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предложение за изменение на Правилник за реда за използване на
спортни обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите на физическото
възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на
територията на община Провадия
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 № 19 – 356
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.49, ал.1, чл.50, ал.5 от Закон за физическото възпитание и спорта,
Общински съвет Провадия:
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1.Изменя „Правилник за реда за използване на спортни обекти и съоръжения –
общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните
с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на Община Провадия“,
както следва:
- Думите „Началник на отдел „Култура и образование“ към Дирекция
„Образование, спорт, туризъм и социални дейности“ в община Провадия“ в чл.5,
ал.1 и ал.4, чл.10, ал.1 и ал.4 се заменят с „Началник на отдел „Хуманитарни
дейности и програми за развитие“ /„ХД и ПР“/ към Дирекция „Специализирана
администрация“ /„СА“/ в община Провадия“.
1.1.Измененията по т.1 влизат в сила от 01.04.2013 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
б/№822-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно утвърждаване на правила за работа и критерии, по които
ще се отпускат помощи на граждани с неотложни нужди от община Провадия
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 № 19 – 357
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отменя решение №7-113/26.03.2012 год.
2.Приема правила за работа на постоянната комисия за отпускане на помощи
на лица с неотложни нужди от община Провадия, съгласно приложение №1.
3.Приема критерии за отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди от
община Провадия, съгласно приложение №2.
Кворум:19
Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев присъства в залата. /10.45 ч./
в/№824-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имотпублична общинска собственост
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 358
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закон за общинската
собственост и чл. 14, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години следната част от имот-публична
общинска собственост на община Провадия, сьгласно Акт за публична общинска
собственост №1336к/21.12.2010 г. вписан в Агенцията по вписванията при Районен
съд Провадия под №148, том XIII, входящ регистър №5131, дело №2564 от 22.12.2010
г., находящ се в гр.Провадия, община Провадия, област Варна, целия с площ от 2485
м2 / две хиляди четиристотин осемдесет и пет кв.м. /, съставляващ УПИ VII /седем/ озеленяване и пазарище, в квартал 57а /петдесет и седем „а“/ по плана на града при
граници : улица, улица, улица. УПИ X, УПИ XV, а именно: 19.000 м2 /деветнадесет
кв.м./обособени, като позиция №1 от схема №9 за поставяне на преместваеми обекти,
съставляваща част от приетата с Решение №49 - 678/08.06.2011 г. на ОбС Провадия,
цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на град
Провадия и одобрена на 28.07.2011 г. от гл.архитект на община Провадия за
поставяне на павилион за търговска дейност.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаваме под наем
на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22-254 от
24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
г/№828-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем на чести от имотпублична общинска собственост
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 359
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закон за общинската
собственост и чл. 14. ал.3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№869/08.06.2001 г., вписан в службата по вписванията под №118, том II, дело №325,
входящ регистър №985 от 16.02.2005 г., съставляващ УПИ V /пет / - парк с площ от
16220 м2 /шестнадесет хиляди двеста и двадесет кв.м./, ид.части, в квартал 59
/петдесет и девет/ по регулационния план на гр.Провадия, област Варна при граници:
парцел I. кв.59, парцели I, II, III, XXI, XX, XXIII, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV,
XIII, V, VI, VII, XI, XII, X, IX, XII от кв.180, парцел VI и улици от три страни, а
именно: терен от 3.000 м2 /три кв.м./ обособени, като позиция № 3 по одобрената с
Решение №10-168 на ОбС Провадия от 31.05.2012 г. - Подробна план - схема за
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разполагане преместваеми обекти, като част от Схема № 11 на цялостната схема за
разполагане на преместваеми обекти на територията на град Провадия, приета с
Решение № 49-678 от 08.06.2011 г. на ОбС Провадия и одобрена на 30.06.2011г. от
главния архитект на община Провадия за поставяне павилион за търговска дейност.
2.Отдаването по наем на частта от имота по т. 1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия с Решение №22-254
от 24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение по реда на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Докладните записки са предоставени на всички. Става въпрос за преместваем
обект от три кв.м, намиращ се на централен площад срещу ЦКБ.“
д/№829-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно кандидатстване с проект по ОП „Административен капацитет“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС Провадия
„Вносителите, искат ли думата? Заповядайте, инж.Янков, имате думата.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация“, община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Става въпрос за ОП „Административен капацитет“, където имаме възможност
да кандидатстваме с проект, в чиито основни дейности са разработване на общински
план за развитие за периода 2014-2020 год.
Това е следващият програмен период,
като в тази връзка ще се извършват анализи, проучвания и набиране на проектни идеи
за периода, който ви посочих. По схемата не се изисква съфинансиране, като
максималната стойност на един проект може да бъде до 80 000 лв. Благодаря.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 360
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие община Провадия да кандидатства с проектно предложение по
Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.“, бюджетна линия
BG051РО002/13/1.3-07.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
e/№830-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно кандидатстване с проект по ОП „Регионално развитие“
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Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Вносителите? Заповядайте, инж.Янков.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на дирекция „Специализирана
администрация“, община Провадия
„С тази докладна записка искаме вашето разрешение за кандидатстване по ОП
„Регионално развитие“. Става въпрос за схема, която дава възможност за
финансиране на разработването на интегрираните планове за градско възстановяване
и развитие. Един стратегически документ, в който ще бъдат заложени зони за
целенасочено развитие. Това е във връзка с новата концепция за пространствено
развитие отново през следващия програмен период 2014-2020 год. Основно дейности,
които могат да бъдат заложени по проекта са, както казах вече, определяне на зони за
целенасочено развитие и преценка за необходимостта от извършване на оценки по
Закона за опазване на околната среда. Благодаря. Пропуснах да отбележа, че по тази
схема се изисква 5% съфинансиране от кандидата. Максималната стойност за един
кандидат може да бъде до 200 000 лв.“
Поименно гласуване
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 361
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие община Провадия да кандидатства с проектно предложение по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/5-03/2013
„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ“.
2.Дава съгласие община Провадия да осигури 5% задължителен собствен
принос.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
ж/№831-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална
продажна цена на общински недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV в кв.37 по плана на с.Храброво
с площ от 750 кв.м.
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 6 гласа „за“ гласува предложението за определяне на начална
тръжна цена за имота 2 000 лв. без ДДС. Комисията с 6 гласа „за“ приема проекта за
решение с приетото предложение за определяне начална тръжна цена за имота по т.1.
в размер на 2 000 лв. без ДДС.“
Изказване на Марин Георгиев-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
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„Комисията с 7 гласа „за“ приема предложението гласувано от ПК „Финанси,
бюджет, местни данъци и такси“ начална тръжна цена за имота 2 000 лв. без ДДС.
Комисията с 7 гласа „за“ приема докладната записка с гласуваното предложение за
определяне начална тръжна цена за имота по т.1. в размер на 2 000 лв. без ДДС.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Предложението за промяна е от 1828 лв. без ДДС цената да стане 2 000 лв. без
ДДС за терен 750 кв.м в село Храброво. Колеги, имате ли въпроси по докладна
записка? Извинявайте, но нямам право да ви давам думата. Документите на ОбС са
публични, можете да ги разгледате предварително. Питам съветниците за въпроси.
Не питам гражданското общество. Колеги имате ли въпроси? Нямате.“
Председателстващият заседанието на ОбС Провадия подложи на гласуване
предложението за определяне начална тръжна цена за имота по т.1. в размер на 2 000
лв. без ДДС. Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 19 гласа „за“, 0„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за промяна началната тръжна цена за имота по т.1 в размер на 2 000
лева без ДДС поименно и от общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се”
приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 362
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закон за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно АОС № 1519/18.12.2012 г., вписан под №
45, том 17, дело №3229, входящ регистър №6608/19.12.2012 г., в Служба по
вписванията към Агенция по вписванията Районен съд Провадия, находящ се в село
Храброво, община Провадия, област Варна, при граници и съседи: улица, УПИ ІІІ106, УПИ ІІ-107, улица, улица, а именно: дворно място, с площ 750 кв. м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ IV в кв. 37 по плана на с. Храброво.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 2 000 лева / две
хиляди лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме процедура за продажба
на имота по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество по Закона за общинската собственост.
з/№832-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална
продажна цена на общински недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV в кв.41 по плана на
с.Градинарово с площ от 1975 кв.м. ведно с построената полумасивна едноетажна
сграда – баня с обща застроена площ от 64,25 кв.м.
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Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Гости,
Става въпрос за имот, намиращ се в с.Градинарово. След направена експертна
оценка от лицензиран оценител се определят: обща начална тръжна цена за имота
4 225.00 лв., от които за дворното място 3 288,24 лв. без ДДС, за сграда-баня 670 лв.
това е по данъчна оценка и за прилежащия терен към сградата 266,76 лв. Благодаря.“
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 363
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно АОС № 1527/21.02.2013 г., вписан под №
93, том 2, дело №305, входящ регистър №760/22.02.2013 г., в Служба по вписванията
към Агенция вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в село Градинарово,
община Провадия, област Варна, при граници и съседи: УПИ III, УПИ II-парк, улица,
а именно: дворно място, с площ 1975 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ IV-311 в кв. 41 по плана на с. Градинарово с площ от 1975 кв.м. ведно с
построената полумасивна едноетажна сграда - баня с обща застроена площ от 64.25
кв. м.
2. Определя обща начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 4 225.00 лева
/четири хиляди двеста двадесет и пет лева/, от които:
-за дворното място - 3288,24 /три хиляди двеста осемдесет и осем
и двадесет и четири стотинки / лв.
-за сграда-баня - 670,00 /шестстотин и седемдесет лева/ лв.
-прилежащ терен на сградата - 266,76 лв.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме процедура за продажба
на имота, по реда на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество по Закона за общинската собственост.
и/№841- Докладна записка Анатоли Атанасов-изпълняващ длъжността кмет на
община Провадия, съгласно заповед №384 от 11.03.2013 год., относно приемане
решение за съгласуване цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти с
търговски и други обслужващи функции, като павилиони, фургони, сергии, маси,
колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни на територията на град
Провадия, които не са трайно свързани с терена, върху който са поставени
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Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Всяка година на заседание на ОбС Провадия се съгласува цялостната схема за
разполагане на преместваеми обекти. Тази година има постъпили искания за
допълнение към цялостната схема на два обекта. Единият се намира на ул.“Дунав“ и
ул.“Трити февруари“ за поставяне на преместваем обект с №31 в цялостната схема.
Другият, с №32 е на долния гробищен парк за поставяне на преместваем обект за
тъжни ритуали. Ако имате въпроси, ще отговоря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Колеги, имате ли въпроси по докладна записка? Становища? Няма.“
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 № 19 – 364
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Наредба
№3 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
територията на град Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти по смисъла
на чл.2, ал.1 от Наредба №3 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти,
елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на град Провадия с търговски и други
обслужващи функции като павилиони, фургони, сергии, маси, колички, автомати за
напитки /храни/ и др. подобни върху терени публична и частна общинска
собственост, на територията на град Провадия по чл.56, ал.2 от Закона за устройство
на територията.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението от настоящото решение.
й/№842-Докладна записка Анатоли Атанасов-изпълняващ длъжността кмет на
община Провадия, съгласно заповед №384 от 11.03.2013 год., относно приемане
решение за съгласуване подробна схема за поставяне на преместваем обект в
землището на град Провадия
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Това е продължение на предната докладна записка. Цялостната план схема се
отнася само за град Провадия. За територията на общината се изработват подробни
схеми за поставяне на преместваеми обекти. Петното за преместваем обект – става
въпрос за новия гробищен парк. Пропуснах да отбележа, че всички преместваеми
обекти могат да бъдат до 20 кв.м.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Колеги, имате ли въпроси по докладна записка? Становища по тази докладна?
Няма.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 365
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС
Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на
градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на град Провадия и т.2 от Решение №49-678 на ОбС
Провадия, прието по протокол № 49 от 08.06.2011г., Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува подробна схема за разполагане върху общински терени в имот с
номер 000172 с Акт за общинска собственост №410 от 04.04.2000 г. землище на
гр.Провадия на преместваем обект – павилион, съгласно Приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
к/№845-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-зам.-кмет на община
Провадия, относно утвърждаване численост на персонала в Дом за деца, лишени от
родителски грижи /ДДЛРГ/ - село Бързица, община Провадия
Изказване на Лидия Димитрова-зам-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Общински съветници,
За нашите съграждани ще кажа само, че необходимостта от това решение е във
връзка с приетата численост, която сме приели с бюджета на община Провадия. Сега
необходимостта от намаляване на капацитета от 60 на 45 места в ДДЛРГ с.Бързица
налага намаляване и на щатния персонал, както и увеличението в ЦСРИ гр.Провадия
от 6 стават 7,5 щатни бройки.“
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 № 19 – 366
На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Утвърждава численост на персонала в Дом за деца, лишени от родителски
грижи /ДДЛРГ/ - село Бързица, община Провадия, съобразно „Методика за
определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните
услуги в общността“ – 22,5 /двадесет и две цяло и пет/ щатни бройки, считано от
01.04.2013 год.
2.Възлага изпълнението от настоящото решение на кмета на община Провадия.
Срок: 01.04.2013 год.
л/№846-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-зам.-кмет на община
Провадия, относно утвърждаване численост на персонала в Център за социална
рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ град Провадия
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 367
На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Утвърждава численост на персонала в Център за социална рехабилитация и
интеграция /ЦСРИ/-град Провадия, съобразно „Методика за определяне длъжностите
на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността“ – 7,5
/седем цяло и пет/ щатни бройки, считано от 01.04.2013 год.
2.Възлага изпълнението от настоящото решение на кмета на община Провадия.
Срок: 01.04.2013 год.
м/№849-Докладна записка Анатоли Атанасов-изпълняващ длъжността кмет на
община Провадия, съгласно заповед №384 от 11.03.2013 год., относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план
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 № 19 – 368
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1, ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закон за устройство на
територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен
план за обект: присъединяване на „Фотоволтаична инсталация да 30 kW“ в поземлен
имот №160007, местност “Айкъна“ по Карта на възстановената собственост/ КВС/ на
гр.Провадия и дава съгласие трасето на инженерната мрежа-електропровод да
премине през следните имоти : ПИ /поземлен имот/ №160006-собственост на Вълкан
Страхилов Вълканов и №160008-собственост на Вълкан Страхилов Вълканов,
местност „Айкъна“ по Карта на възстановената собственост /КВС/ на гр.Провадия и
одобрява приложеното задание.
н/№853-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно създаване на временна комисия за преглед на дейността и
финансовото състояние на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, на предното заседание на ОбС Провадия, заедно с питанията от
инж.Кадрия Мехмед Мехмед постъпи искане за създаване на временна комисия за
преглед на дейността на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“. Аз поех този ангажимент
на микрофон. За същото е внесена докладна записка в ОбС. Междувременно от
гражданския сектор имаме писмено предложение за трима членове на комисията,
която аз предлагам да бъде от 7 членове. Съответно трима членове от гражданския
сектор и четирима общински съветници, като хипотеза разбира се, по един от всяка
политическа група, представена в ОбС. Докладната беше сериозно обсъждана на
заседания на комисиите. Повтарям тук становището си, че нямаме никакви основания
да откажем на гражданския сектор такава докладна. Състоянието и бъдещето на
болницата също предполагат такъв подход и потвърждавам желанието за създаването
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на такава комисия. Ако имате някакви изказвания, предложения, питания, към мен
разбира се, ще се опитам да ви отговоря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Колеги, чухте в експозето и становището на г-н Денев, предложени са от
инициативния комитет в докладната записка три лица-инж.Кадрия Мехмед Мехмед,
Антония Радославова Радева и Георги Димитров Пеналов и ние, като общински
съветници, трябва да попълним състава на комисията с още четирима общински
съветници. Имате думата за изказвания, становища и предложения за членове на тази
комисия. Имате ли предложения поименно за членове на комисията? Председателите
на комисии ще съобщят становища. Има думата г-жа Блага Петрова-председател на
ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ гласува следното предложение: Да се
проучат възможностите за назначаване на одит на „МБАЛ Царица Йоанна“ ЕООД за
периода 2006 – 2012 год. от Сметната палата или Държавна финансова инспекция, за
да се изпълнят исканията на гражданското общество. Комисията с 6 гласа „възд.се“
не приема докладната записка.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„ Г-н Пенчев-председател на ПК „Икономическо развитие, европейски фондове,
общинска собственост и приватизация“. Няма предложения. Г-н Станков давам ви
думата. Моля за тишина в залата. Г-н Костадинов, тук можете да говорите когато ви
разреша или ще напуснете залата. Предупреждавам ви втори път и последен. Г-н
Станков, заповядайте.“
Божидар Станков-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Благодаря, г-н председател. На свое заседание с 4 гласа „за“ и 2-„възд.се“
комисията приема идеята да се създаде такава комисия, като препоръчва изборът й да
стане на сесията на ОбС.Това, което се опитваме да правим в момента. Като
предложенията не включват членове на ПК „Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, соц. програми и дейности“,
на която предмет на дейността представлява и това. Идеята е максимален брой хора
да имат поглед към нещата т.е. максимална прозрачност. Благодаря.“
Сечкин Мехмед-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Г-н председател,
Нашата комисия по”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани“ с 3 гласа „възд.се“ , против“ - 2 и
„възд.се“ - 2 не приема създаването на такава комисия.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми колеги,
Аз като член на ПК „Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, соц. програми и дейности“ си поддържам
становището, че трябва да има такава комисия, която да направи проверка, но ако
решите евентуално да подкрепяте финансовата комисия, искам да уточня, че до 1 юли
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2009 год. е направен одит от общината и съответна проверка от Държавна финансова
инспекция. Ако се приеме предложението за одит, трябва да е от 1 юли 2009 год.,
защото от 2006 год. няма смисъл. Направена бе проверка. Не бяха установени
някакви нарушения. Имаше някои дребни административни нарушения и съответно
администрацията си понесе глобите. Ако се приеме становището на финансовата
комисия, трябва да е от 1 юли 2009 год.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Дами и господа,
Аз участвам в две от комисиите. Едната е „Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“, другата е „Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“. Считам за необходимо да зачета
предложенията и решенията на комисиите. Те са следните. Преди да зачета, само да
внеса яснота, искам да подчертая, че докладната записка е от няколко точки. Първата
в нея гласи следното: Създава временна комисия за преглед на дейността и
финансовото състояние на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД в състав от 7
/седем/ членове. В комисиите, за да се избегнат евентуално, коментарите и
предложенията, кои общински съветници и кои от гражданската квота да попаднат,
имаше предложение, първо да се гласува по докладната точка по точка, което
означава да даде или да не даде съгласие за съставянето на комисията. В този дух,
след направеното предложение и от двете комисии да се гласува по докладната по
точки, ще ви зачета резултатите от гласуванията по т.1.: ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“ гласува по т.1 от
проекта за решение в докладната записка и при кворум 6 с 3 гласа „за“ , 3-„против“ и
0-„възд.се“ не я прие. ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“
гласува по т.1 от проекта за решение в докладната записка и с 0 гласа „за“ , 7„против“ и 0-„възд.се“ не я прие. Т.е. с неприемането на т.1 не е необходимо да се
разглеждат следващите точки. Изхождайки от следното, че ежегодно се прави
финансов отчет на дружеството, който се приема от ОбС, проверява се от общинска
администрация, доколкото имам спомен преди около две години е правен одит на
дружеството. Нека да се изкажа. Всеки има право на мнение.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Инж. Кадрия Мехмед, много ви моля, нямате право на уточнения. Няма да ви
дам думата сега. Има правилник на ОбС. Чакайте да мине решението на ОбС.
Продължавайте, г-н Али.“
Изказване на Мустафа Али
„Изразявам мнението на комисията. Благодаря, г-н председател. Изхождайки от
тези мотиви, комисията прие тези предложения и решения. Използвам микрофона да
кажа, че нашата група от „Движението за права и свободи“, неприемайки т.1, няма да
участва в комисията.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми гости в зала 119,
Определено живеем в интересни времена и на всички ни е ясно, че в нашата
болница положението става все по-тежко. Гражданите имат пълното право да знаят
какво се случва и какво ще се случва с болницата ни оттук нататък, защото тя е
болката на Провадия и на община Провадия. Аз считам, че такава комисия, първо, би
успокоила гражданското общество, защото това, което ще стане ясно защо болницата
е в това състояние, донякъде ще успокои хората, каквото и да се случи с тази
болница. Това, което мен ме притеснява, обаче е, дали хората, които са предложени
от гражданската квота в тази комисия ще бъдат достатъчно компетентни, за да могат
да обяснят след това на гражданите защо положението на болницата е такова. Аз се
обръщам към членовете, които присъстват тук в 119 зала, представители на тази
гражданска квота, да ми обяснят мотивите си - защо са предложили точно тези три
лица, точно тези имена? Дали те ще бъдат достатъчно компетентни, както казах, след
това да обяснят проблемите на болницата.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н председателстващ,
Аз искам да кажа две думи, за протокола само, извън конкретната дискусията,
за създаване на комисията. Моля, съвсем добронамерено, хората от гражданския
сектор, които присъстват на сесиите на ОбС и искат да вземат дейно участие, да се
запознаят с правилника. Комисиите са открити. Там можете да присъствате и да
задаване въпроси. Да не превръщаме сесиите в намеци, подхвърляния и други такива
неща. Освен това, има ред по правилника, по който общинските съветници с
гласуване могат да дават думата на представителите на гражданското общество по
всяка докладна извън точката изказвания, питания на граждани думата. Няма
причина да създаваме излишна конфронтация. По въпроса за комисията, като
защитаващ позицията си да има такава комисия, казах много неща на комисиите.
Сега искам да ги кажа съвсем накратко на микрофон. Считам, че когато въпросът е
обществен и жизненоважен за града нямаме право да отказваме създаването на
комисия от какъвто и да е било характер. Нямаме право да правим подбор на нещата.
Второ, в рамките на шегата, разбира се, чувствата ни вероятно са взаимни, може би
някой не харесва нас, ние не харесваме другиго. Тези хора, които са поели
инициативата, харесва ме се или не, експерти или не, това са хората, които са поели
инициативата. Това са хората, които са поискали да участват в такава комисия. Ако
имаше други, щяхме да ги подложим на гласуване, ОбС щеше да има избор кого от
гражданския сектор да включи в комисията, така както ще има избор при възможност
за подаване на предложения за участници от общинските съветници. Вероятно ще
дадем думата на Кадрия Мехмед сега да си каже становището. Аз лично, извинявам
се на колежката, не считам, че трябва да си даваме взаимно обяснение кой какъв
експерт е и защо участва и защо не участва. Въпросът е на публичен интерес и въпрос
на отношение, а не на експертно мнение. Именно такъв е смисълът на създаването на
временните комисии на ОбС. Това го казах и на комисиите. Ако ние искахме да
предизвикаме експертна проверка, трябваше да внесем друга докладна с друго
съдържание. Вие да ми дадете на мен разрешение да поканя срещу запращане,
разбира се, защото те иначе нямаше да дойдат, такива и такива експерти, които да
излязат със становище, какво е положението на болницата, какво се е случвало, какво
не се е случвало, какво е бъдещето и какво е настоящето. Нещата са съвсем различни.
Комисията, която се предлага да бъде създадена ще каже мнението на гражданското
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общество. Не експертна, не професионална, не здравна, не мениджърска. Тя няма
характер на прокурор. Тя няма характер на обвинителен акт. Поради тази причина
смятам, че няма никаква причина да бъде отказана. Благодаря. Повече няма да
коментирам.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Предлагам, преди да продължим по-нататък по темата, да гласуваме дали да
дадем думата на инж.Кадрия Мехмед.“
Председателстващият заседанието подложи на гласуване предложението да се
даде думата на инж.Кадрия Мехмед. Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с
19 гласа „за“, „против“-0, „възд.се“-0 предложението се прие.
Изказване на Кадрия Мехмед
„Уважаеми председатели,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани,
Повлияна от дискусиите, искам да ви припомня какъв е днешния ден. Много
кратко време ще ви отнема, но искам просто да ви припомня някои дати от историята
на България. На днешният ден православната църква празнува денят на Св. мъченик
Боян. Това е първият български княз приел християнството, който е бил осъден за
това, че използвал гражданското си право, личното си право на религия. Днешния
ден, 28 март, е символична дата за отнемане на човешките права. Ще ви кажа и от
друга гледна точка. 28 март 1973 год. се счита за началото на възродителния процес.
На нея дата през 1973 год. в с.Корница, област Гоце Делчев, това е едно село с
преобладаващо помашко население, в опит да защитят правата си на име и религия
тогавашната власт, влиза с танкове, петстотин души, кучета и т.н. Селото тогава е
разбито. Убити са достатъчно хора бройката, на които не е известна и до ден днешенизселени, интернирани. Отнети са им правата на човешко име т. е. преименувани са.
Възродителният процес, много добре знаете, че е започнал тогава и е траял до края
на осемдесетте години.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Инж.Мехмед, ще ви помоля по същество. Няма сега да говорим за историята
на България.“
Изказване на Кадрия Мехмед
„Да, по същество. На тази дата, която е достатъчно символична за отнемане на
човешките правата в днешна България и в миналото й, включително ви споменах за
християнството и за другите групи, ви моля двадесет и един общински съветници,
недейте да отнемате правото на гражданите на здравеопазване, което е
конституционно право. Ако вие решите, знаете много добре, ОбС има достатъчно
сила да предизвика какви ли не комисии, дебати, решения на ОбС. Ако сте решили,
че гражданската квота е нещо, което вие не зачитате, нищо, че сте били избрани от
нея за я представлявате, ще уважи вашето решение в момента. По-нататък
гражданското общество какво мнение ще вземе аз не мога да дам никакви гаранции.
Ние нямаме какво да направим, като граждани и то в момента. Ако решите, че
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гражданското общество не трябва да участва в една такава комисията, моля, след това
да си поемете отговорността, която ще ви поискат гражданите. Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Колеги, трябва да попълним състава на комисията. Имате ли конкретни
предложения? Разбрахте, че „ДПС“ отказа да участва в комисията. Имате думата.“
Изказване на Димитър Андреев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми гости на сесията,
От името на групата на „Коалиция за България“ предлагам - Недка Манолова
Пенева и Кръстю Василев Кръстев.“
Изказване на Блага Петрова
„Групата общински съветници от ПП „Герб“ ще подкрепи създаването на
такава комисия. Моето предложение е от партия „Герб“ да бъдат включени - Милена
Драгиева Полизанова и Христо Николаев Дянков.“
Изказване на Милена Полизанова
„Уважаеми г-н председател,
Моето предложение е в тази комисия да влезе и Радко Костадинов. Да се
гласува.„
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Г-жо Полизанова, аз ще взема отношение, колеги, с г-н Денев сме
съгласували, коректно е в комисията да не влизат лица, които са пряко заети в нашето
медицинско обслужване. Имам предвид д-р Гочев и Радко Костадинов. За това Радко
Костадинов не сме го предложили, въпреки че има потенциал и компетентност по
тези въпроси. Нека хората, които влизат в комисията да правят тази проверка да
бъдат неутрални. Г-н Костадинов ще си направите ли отвод? Да, Благодаря. Г-н
Костадинов си направи отвод. Преминаваме към режим на гласуване.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам по т.3 от проекта за решение за председател на комисията - инж.
Кадрия Мехмед Мехмед.“
Председателстващият подложи на гласуване предложението за председател на
комисията да се избере Кадрия Мехмед Мехмед. Общинските съветници гласуваха и
от общо 19 с 16 гласа „за“, 0-„против“ и 3-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Ако предлагате да оттеглим предложението на ПК „Финанси, бюджет, мести
данъци и такси“, аз нямам нищо против. Предложението на ПК „Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“ няма да подлагам на гласуване, защото се оттегли.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 369
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.1 от „Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия“, Общински съвет Провадия:
1.Създава временна комисия за преглед на дейността и финансовото състояние
на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД в състав от 7 /седем/ членове.
2.Избира за членове в състава на комисията по т.1:
2.1. Недка Манолова Пенева
2.2. Кръстю Василев Кръстев
2.3. Милена Драгиева Полизанова
2.4. Христо Николаев Дянков
2.5. Кадрия Мехмед Мехмед
2.6. Антония Радославова Радева
2.7. Георги Димитров Пеналов
3.Избира за председател на комисията по т.1 – Кадрия Мехмед Мехмед.
4.Определя срок за действие на комисията по т.1 – до един месец след датата на
създаването.
5.Задължава комисията да изготви и представи пред ОбС Провадия доклад за
резултатите от дейността си.
Кворум:17 Общинските съветници Димитър Андреев и Бисер Денев не
присъстват в залата. / 11.48 ч./
о/№855-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Поименно гласуване:
Кворум:17
„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 № 19 – 370
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1. На лицето Златинка Ангелова Петрова от гр.Провадия, кв.“Север“, бл.7, вх.Б
ет.7, ап.42 се отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Айше Юсуф Идриз от с.Снежина общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 400.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Сание Сюлейман Алиш от с.Снежина, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 180.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
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1.4.На лицето Светослав Живков Стоянов от гр.Провадия, ул.“Х.Димитър“ № 27 се
отпуска парична помощ в размер на 400.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Георги Йорданов Георгиев от с.Петров дол, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Кръстника Михалева Кунева от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ № 10 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Нели Василева Петрова от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“ № 23, бл.15
вх.А, ет.1, ап.3 се отпуска парична помощ в размер на 120.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Златин Ангелов Ангелов от с.Снежина, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 60.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на критериите,
приети с Решение № 7-113/ 26.03.2012 г. на следните лица:
2.1.На лицето Фатмя Исмаил Любенова с.Бозвелийско, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.2.На лицето
Емине Саидова Хюсеинова от с.Храброво, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.3.На лицето Ангел Люцканов Фердинандов от с.Житница, общ.Провадия, не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4.На лицето Анелия Райкова Атанасова от с.Манастир, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.5.На лицето Иванка Николова Великова от гр.Провадия, ул.“Райко Даскалов“
№ 4 вх.А ет.5 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите
за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.6.На лицето Миглена Николова Маринова от гр.Провадия, ул.“Светослав
Обретенов“ №10 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди
в община Провадия.
2.7.На лицето Ангел Симеонов Ангелов от с.Блъсково, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.8. на лицето Айрия Исмаилова Хюсеинова от гр.Провадия, ул.“Желез Йорданов“
№58 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
п/№856- Докладна записка Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия,
относно поставяне на паметни плочи с имената на загиналите провадийци в Сръбско35

българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни в град
Провадия на централен площад, парцел І, квартал 59
Кворум:18 / Общинският съветник Бисер Денев 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 № 19 – 371
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.29 от „Наредба № 3 за условията и
реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
община Провадия, Общински съвет Провадия:
1.По повод 100 годишнината от Балканската война, дава съгласие за
поставяне на паметни плочи с имената на загиналите провадийци в Сръбскобългарската, Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война,
върху сега съществуващия Паметник на загиналите във Втората световна война,
намиращ се в град Провадия, на Централен площад, южно от сградата на Общински
детски комплекс (публична общинска собственост), в парцел I, квартал 59 по плана
на града.
2.Приема вариант за поставяне на паметните плочи, одобрен от комисията,
определена с решение №18-332/20.02.2013 г. на Общинския съвет Провадия, съгласно
приложение №1.
3.Средствата за ремонта и реконструкцията на паметника, изработването и
поставянето на паметните плочи, да бъдат осигурени от дарения.
р/№859-Доклад от Анатоли Стоянов Атанасов-зам.-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия проект за
допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Законът за местните данъци и такси предвижда възможността съответния ОбС
да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащането на
отделни видове такси. До този момент в община Провадия са били освободени да
плащат такса битови отпадъци - сградите на училищата, читалища, домовете за деца,
болницата и молитвените домове. С тази докладна ви предлагаме в този текст да
влязат градския исторически музей и галерията. Мотивите ни са – оценка на приноса
в духовния живот на града и общината и освобождаване на финансов ресурс за
специфични дейности за исторически музей и галерията. Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Колеги, имате ли питания към докладната? Допълнения? Няма. Преминаваме
към режим на гласуване.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 372
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.6, чл.9 от Закон за местните данъци и такси, Общинският
съвет Провадия:
1.Приема допълнения в „Наредба № 8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“, както следва:
§.1. Допълва чл.18А, като:
1.1. След думата „читалища“ добавя текста „исторически музей и галерия“
Текстът на чл.18 А добива следния вид:
„Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци собствениците
(ползвателите) на сградите на училища, детски градини, домове за деца, лишени от
родителски грижи, преходни жилища, читалища, исторически музей и галерия,
болници /публична общинска собственост/, молитвени домове на законно
регистрирани вероизповедания в страната“.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Срок: 30.04.2013 г. и постоянен
Отг.: кмет на община
с/№870-Докладна записка от Анатоли Атанасов-кмет на община Провадия,
съгласно заповед №384 от 11.03.2013 г. и 423 от 15.03.2013 г., относно приемане на
решение за отмяна на решение №17-308 от 31.01.2013 г.
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагаме на вашето внимание четири идентични докладни с №870, 871 ,872,
873. Тези докладни бяха внесени малко по-късно на комисиите на ОбС. Искам да
кажа няколко думи за тях. С ваши решения по протокол №17 от 31.01.2013 год. вие
взехте решение да бъдат отдадени под наем за пет години имоти-общинска
собственост с начин на трайно ползване „изоставени ниви“ на територията на село
Блъсково. Беше издадена заповед на кмета на община Провадия за създаване на
комисия и насрочване на търг, но на 21март постъпи подписка от жителите на
с.Блъсково, че не са съгласни тези ниви да бъдат отдавани под наем, защото там
преминавали животните на селото. Подписката беше представена от кмета на село
Блъсково и затова предлагам тези решения да бъдат отменени. Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Колеги, имате ли питания към докладната? Няма. Разбрахте, че четирите
докладни записки от тази точка са идентични. Преминаваме към режим на
гласуване.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 19 – 373
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет Провадия:
І.Отменя свое решение №17-308/31.01.2013 год., със следния текст:
1.Отдава под наем имот № 038005, представляващ земеделска земя с площ от
22,564 дка., категория VII, по начин на трайно ползване „изоставена нива“, местност
„Чилеклик“ в землището на село Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област
Варна при граници и съседи: имот с № 200105 – Полски път на община Провадия,
имот с № 000248 – Полски път на община Провадия, имот № 000134 – Полски път на
община Провадия, имот № 000060 – канал на Държавата, с Акт за частна общинска
собственост №687/27.10.2000 г., вписан в службата по вписванията при Районен съд
Провадия под № 180, том II, входящ регистър 1096, дело №389/21.02.2005 г., за срок
от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,00
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
т/№871-Докладна записка от Анатоли Атанасов-кмет на община Провадия,
съгласно заповед №384 от 11.03.2013 г. и 423 от 15.03.2013 г., относно приемане на
решение за отмяна на решение №17-309 от 31.01.2013 г.
Изказване на Марин Георгиев-председателстващ заседанието на ОбС
„Колеги, имате ли въпроси към докладната? Както каза, г-н Атанасов те са
идентични.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„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 № 19 – 374
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет Провадия:
І.Отменя свое решение №17-309/31.01.2013 год., със следния текст:
1.Отдава под наем имот № 038002, представляващ земеделска земя с площ от
91,257 дка, / категория VІІ -75.797 дка., IV- 3.086 дка., III-12.374 дка./, по начин на
трайно ползване „изоставена нива“, местност „Чилеклик“ в землището на село
Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област Варна, при граници и съседи:
имот с №000142 – Полски път на община Провадия, имот с №000139 – Полски път на
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община Провадия, имот №000137 – Полски път на община Провадия, имот №000248
– Полски път на община Провадия, с Акт за частна общинска собственост
№683/27.10.2000 г., вписан в службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№176, том II, входящ регистър1092, дело 385/21.02.2005 г., за срок от пет години чрез
публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,34
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
па горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
у/№872-Докладна записка от Анатоли Атанасов-кмет на община Провадия,
съгласно заповед №384 от 11.03.2013 г. и 423 от 15.03.2013 г., относно приемане на
решение за отмяна на решение №17-310 от 31.01.2013 г.
Поименно гласуване:
Кворум:18
„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 № 19 – 375
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет Провадия:
І.Отменя свое решение №17-310/31.01.2013 год., със следния текст:
1.Отдава под наем имот №038003, представляващ земеделска земя с площ от
54,661 дка., /категория VII-51.398 дка., IV-1.328 дка., III-1.935 дка./, по начин на
трайно ползване „изоставена нива“, местност „Чилеклик“ в землището на село
Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област Варна, при граници и съседи:
имот с №000137 – Полски път на община Провадия, имот №000248 – Полски път на
община Провадия, с Акт за частна общинска собственост №684/27.10.2000 г. вписан в
службата по вписванията при Районен съд Провадия под №177, том II, входящ
регистър 1093, дело 386/21.02.2005 г., за срок от пет години чрез публичен търг с
явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,12
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
ф/№873-Докладна записка от Анатоли Атанасов-кмет на община Провадия,
съгласно заповед №384 от 11.03.2013 г. и 423 от 15.03.2013 г., относно приемане на
решение за отмяна на решение №17-311 от 31.01.2013 г.
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Поименно гласуване:
Кворум:18
„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 № 19 – 376
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет Провадия:
І.Отменя свое решение №17-311/31.01.2013 год., със следния текст:
1.Отдава под наем имот № 038004, представляващ земеделска земя с площ от
173,562 дка.,/категория VІІ-144.668 дка., V-23.647 дка., IV-5.247 дка./, по начин на
трайно ползване „изоставена нива“, местност „Чилеклик“ в землището на село
Блъсково, ЕКАТТЕ04457, община Провадия, област Варна при граници и съседи:
имот с №000134 – Полски път на община Провадия, имот №000248 – Полски път на
община Провадия, имот №000131 – дере на община Провадия, имот №000154 –
водостоп. съоръжение на община Провадия, с Акт за частна общинска собственост
№685/27.10.2000 г. вписан в службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№178, том II, вх.регистър 1094, дело 387 /21.02.2005 г. за срок от пет години чрез
публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена на годишния наем за имота по т. 1 - 9,33
лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение, по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Деветнадесета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
……………………...
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Бисер Денев-председател на ОбС
Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„В тази точка ще дам думата на изпълняващия длъжността кмет на община
Провадия Анатоли Атанасов да даде отговор на инж.Марин Георгиев за питане,
зададено на заседанието на ОбС Провадия на 20.02.2013 год. В това време ще връча
отговорите на питания на инж.Кадрия Мехмед.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Георгиев,
Вашите питания бяха две. Относно търговските дружества. На тази сесия мина
докладна записка за вземане на решение за прекратяване на „Овеч“ ЕООД. Пред мен
е извадка от търговския регистър с днешна дата за „Екополис-7“ АД, което е вече
заличено.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Отговорите ги изчерпахме. Други питания, колеги от ваша страна? Няма.“
Двадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
…………………
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Имаме заявление от г-н Ивайло Илиев Илиев за вземане на отношение,
относно вече приетата наредба №20. Заповядайте г-н Илиев. Информативно, не знам
дали сте разбрали, двете ви предложения бяха приети и включени в наредбата.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа,
Първо, към общинска администрация, поздрави, че най-сетне регламентира
това финансиране на спортните дружества. До момента нямаше нормативни
документи. Доколкото разбрах на комисиите е възникнал доста бурен дебат, относно
моите предложения. Съответно е цитирано името ми, че съм участвал в някои от
спортните клубове. Първо, участието ми в спортните клубове е до там, доколкото
безвъзмездно да им направя документите. В един от клубовете бях помолен да
участвам в управителен съвет, но вече съм предприел действия да изляза от този
управителен съвет, защото ако правя такива предложения да не се спекулира с името
ми. По една или друга причина, имах още предложения, които не можах да ги
направя в този четиринадесет дневен срок, защото го изтървах. Ще направя две
предложения по същество по наредба №20, мисля, че са важни, ако общинска
администрация прецени предлагам още на първо приемане, на следващото заседание
на ОбС да се предложат, ако реши ОбС да ги приеме. Мисля, че са доста важни.
Става въпрос за чл.17, ал.3 – казано е : „Недопустими за финансиране от общината са
разходите за закупуване на дълготрайни материални активи и за заплащане на наемни
отношения.“ Предложението ми е в тази ал.3 да се въведе: Недопустими за
финансиране от общината са разходи за трудови и извънтрудови правоотношения, за
закупуване на дълготрайни материални активи и за заплащане на наемни отношения.
Защо? Целта на това предложение е да се избегне т.нар. създаване на спортни
клубове или сдружения с нестопанска цел с цел препитание. Доколкото ви е известно
все повече се увеличават и увеличават. Това никъде не е регламентирано, че след
като общината финансира дадена нестопанска организация, парите не могат да се
изразходват за трудови или извънтрудови правоотношение. Т.е от друга страна,
общината чрез финансиране на такива клубове, ако няма забрана за изразходване на
тези пари за трудови или извънтрудови правоотношения, тя, така да се каже, може да
прави извънщатни назначения, нерегламентирани никъде. Т.е. „Финансирам ви
спортния клуб, но ще назначите за треньор еди-кой си с еди-каква си заплата.“ Това
ми е предложението. Второто ми предложение. В чл.18, ал.1, където е казано:
„Спортните клубове и туристически дружества отчитат разходването на финансовите
средства до 31 януари на следващата година.“ Към това да се добави. Те изразходват
публични средства. Общината им дава определени суми, които са публични – от
моите, от вашите данъци. Да се добави, което в последствие се изисква и създаване на
такъв регистър „Да бъдат публикувани в същия срок от екипите на тези дружества в
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сайта на община Провадия.“ Всеки гражданин на общината, съответно с неговите
пари е спонсорирано това спортно дружество или туристическо дружество, да може
да види за какво са изхарчени парите. В това ми предложение за публичния регистър
излизам от наредбата, визирам всички НПО, които финансира общината, защото найлесно чрез НПО може да се злоупотреби, да се дадат някакви пари, да се финансират
други дейности, които не би следвало да се финансират. Ако позволите, още един
въпрос, който не е по това.
Следващият въпрос е като питане към общинска администрация. Преди месец
лично аз сигнализирах в общинска администрация, съответно устно ми беше
отговорено, че са предприети действия. Става въпрос за това, че целият град преди
месец беше опасан ударно от кабели на кабелен оператор. Лично мен ме засяга, не
само мен и моите комшии, след поредица от скандали ги вдигнаха още няколко
метра, но преди това „минаваш и се обесваш на тези кабели.“ Изхождаме от тази
гледна точка, че всички съоръжения за осветление – стълбовете в града са общинска
собственост. Нали така? По принцип говорим за уличното осветление. Оттам излиза,
че на общинска собственост е поставена частна т.е. всички едни такива железни
табла, няма как да не ги забележите, те са през стълб наредени. Въпросът ми е –
Направено ли е нещо? Доколкото разбрах било е пратено по него време писмо, но
резултат никакъв. Говоря пред моя дом, вложил съм доста средства да си направя
градинки, тротоар, а в момента минават два огромни кабела, на които се обесвам
ежедневно. Доколкото знам от 2007 год. е забранено над земята да има такива кабели
на кабелни оператори. Устно може да ми се отговори, дали ще бъдат приети тези
предложения за промени в наредбата. Просто искам да знам.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, първо две думи за вашето изказване. Нашият град е достатъчно
малък. Дай боже много клубове да имаме, те имат доста големи управителни тела и
не означава, че интелигентните и възпитани хора не могат да участват в тях. Не
означава да не си дават становището по наредбите на ОбС. Кой кого харесва това е
съвсем друга тема. Светът е интересен, защото сме различни. На някои се харесваме,
а на други не. А по отношение на второто, г-жа Димитрова, вероятно ще ви отговори.
Аз искам да направя едно кратко разяснение, преди това. Бюджетът на община
Провадия е приет на 20.02.2013 год. и е влязъл в сила. Финансирането за тази година
на спортните клубове и туристическото дружество вече е в сила. Сиреч, наредба №20
ще бъде реализирана след 01.01.2014 год., което означава, че всеки месец можем да я
коригираме.“
Изказване на Лидия Димиторва-зам.-кмет на община Провадия
„Тя ще влезе в сила от 01.04.2013 год., а специално за разпределението на
субсидията ще стане за догодина, но за всички други неща включително и отчетите,
които г-н Илиев, предлага да се направят. Кога ще стане актуализация на наредбата?
Аз приемем предложенията и лично аз поема отговорност, ако съм тук, да ги включа.
Това, което искам да кажа на г-н Илиев е, че предложението му то една част от него
фигурира в плана за заседания на ОбС. Предвидили сме за месец декември, но аз на
комисиите казах, че най-вероятно няма да е през месец декември, а ще бъде месец
януари разглеждането на отчетите на всички спортни дружества и туристическото
дружество. Предвидили сме разглеждане на отчетите на спортните клубове и
туристическото дружество и това, което вие искате да видите и да го знаете,
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действително ще го има. То е предвидено за тази година. В договорите им също е
предвидено за какво могат да се изразходват средствата. Трудови възнаграждения
там не фигурират, че могат да се изплащат. Те и към момента не отчитат такива при
нас. За предложенията, пак казвам, нищо против да ги приемем.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, писмено имат право да ви отговорят. На следващото заседание ще
ви бъде връчено. Други желаещи? Колеги, моля да изчакаме г-н Петров.
Колеги, давам думата на г-н Петров.“
Изказване на Петър Петров
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Първо, искам да изразя задоволството си от тези, които гласуваха „против“ за
предложение с №860 и тези, които гласуваха с „възд.се.“. С това доказаха, че са
запознати с обстановката в града. Знаят какви доходи получават техните съграждани
и тези 50 лв. ще натоварят допълнително общинския бюджет, а оттам и гражданите
като цяло, защото могат да се изразходват и за други дейности. Какво имам предвид?
Становището го писах не за това, че няма как да се отчетат тези средства, а считам,
че някои от вас ще бъдат нелоялни и ще се изразходват по други дейности, без да са
предвидени за това, за което са предвидени. Лично на мен тази година данъка ми е 47
лв. и явно не достига и да не наруша комфорта на общинския съветник, който не
познавам, ще платя 50 лв. на касата на общината, за да могат да му се изплатят. Да
има възможност да се среща с мен, който и да е той. Говорим за болницата. Смятам,
че един месец по никакъв начин няма да стигне за одит на болницата. Навремето са
правили финансови ревизии и т.н. продължавали са по три, четири месеца, защото
обема на работа е много голям, който трябва да се обхване, правят се насрещни
проверки и т.н. Ако смятате за един месец да направите одит, това е абсурд за мен.
Приехте го решението, не зная как ще се справите. Тъй като стана въпрос за
болницата, понеже не познавате сегашното състояние в града, обаче не познавате и
миналото му. Имало е един успешен кмет в града. Казвал се е Недю Петров. През
1907 год. се прави корекцията на река провадийска, тъй като е имал голямо доверие
на ОбС, решил да изтегли един голям заем, с който да обремени следващите
плащания на общината и го е гарантирал с бъдещи плащания на общината. Така
всички общински съветници били заангажирани да се изплаща кредита, защото
имало опасност да се закрие общината. Изправени сме през същата ситуация.
Болницата така или иначе ще се закрива, явно няколко човека няма да можем да я
спасим, без да вземе отношение цялото гражданство и ОбС. В тази връзка предлагам
да обмислите на следващ етап да приемете решение да ипотекирате сградата на
общината. Така или иначе, ако не можете да изплатите кредита, защото дали ще
закриете болницата или общината, разлика за мен няма. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма практика за коментар на взаимни изказвания. Благодаря от името на
целия ОбС на г-н Петров за изключително високото мнение за ОбС Провадия към
настоящия момент. Считам, че с подобни изказвания няма как взаимно да си
нарушим комфорта. По същество средствата нямат никакво отношение нито към
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данъците, нито към болницата. Средствата вече са гласувани и са в рамките на
общинския бюджет, гласуван за ОбС.“
Изказване на Марин Георгиев
„Г-н Денев, извинявам се, че се вмъквам. Аз предлагам всеки гражданин да се
вгледа в собствения си комфорт и след това да предлага на ОбС.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„По въпроса, тъй като докладната е моя. Може ли да приключа. Все пак, дами и
господа, не създаваме комисия за одит. Създаваме комисия за граждански надзор.
Никой от тук присъстващите, доколкото знам, г-жа Димитрова, има документ
официално връчен за одитор и г-жа Калчева-като собственик на търговска къща
съответна, може да прави одити. Всички станали изказваме гражданската си съвест.
И гражданите, тези, които са от гражданския кворум и останалите. И триста години
да им дадем те няма да правят одит. Нека да преценят те какво ще направят. Има
комисия, дайте сега да ги изпитаме какво ще правят. Искате ли да ги изпитаме? Какво
ще правят? Да не превръщаме ОбС в говорилня. Аз за това съвсем любезно ви казахсветът е шарен, интересни сме. Има различни виждания по въпроса за това.
Гласували сте на този етап на тези хора доверие. Те гласуват и вземат това решение.
Заповядайте.“
Изказване на Живка Костова
„Здравейте, всички. Аз имам един въпрос и едно предложение. Първият ми
въпрос, тъй като ми го зададоха навън граждани: Защо сесията не се предава по
радиоуредбата, както имаше някаква практика до известен момент?“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Веднага ли трябва да дам отговор?“
Изказване на Живка Костова
„Да, ако може, защото аз ще им предам. Няма как да чуят.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Хубаво е будната гражданска съвест, преди да задава въпрос, да се информира.
Има онлайн излъчване на сесията. Гражданският контрол, хубаво е, казвам още
веднъж, да се замислим за собствените си предложения. Второ, радиоточката не
работи. Първо трябваше да я поддържа пощата и т.н. Системата не работи и от много
време не се поддържа. Ако трябва общинска администрация на следващата сесия ще
ви отговори - какво е състоянието на мрежата, колко средства трябват и т.н., но
сесията е достъпна за всеки един от вас, никой никъде не се е скрил, освен аз да
кашля малко навън. Включвайте си интернета у вас и си я гледайте.“
Изказване на Живка Костова
„Имах предвид, че баба Гюрга от село еди-кое си няма интернет. Благодаря ви
за отговора.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Баба Гюрга от село еди-кое си няма и радиоточка.“
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Изказване на Живка Костова
„Едно предложение към всички общински съветници. Разбрахме, цялата сесия
днес си позволих да слушам с всичките ви коментари. Останах с убеждение, че
всички сте много загрижени за състоянието на болницата. Нали така? Останах с
такова убеждение. Имам едно предложение, конкретно към всички вас,
възнагражденията, които си гласувахте днес, възлизат до края на мандата ви
например на 31 600 лв., аз предлагам да платите тока на болницата. Бихте могли да ги
дадете и да подпомогнете болницата в град Провадия. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Съжалявам, че трябва пак да ви дам отговор. Очевидно, присъствайки на
сесията, не сте разбрала част от нещата. Не знам кое сте разбрала, но тази част не сте
разбрала. В ЗМСМА е изписано - общинските съветници получават възнаграждение
за участието си във временни и постоянни комисии на ОбС и за заседания на ОбС.
Само за това е тяхното възнаграждение. То възлиза на до 30% от средната брутна
работна заплата на общинска администрация за предходното тримесечие. Те в
момента са около 182 лв. информативно, при едно пълно участие на общинския
съветник на всички възложени му задължения. Общинският съветник получава
средно около 117-118 лева. Това е възнаграждението, тъй като се водят по нашето
законодателство, въпреки че те нямат договори, се водят на приравнени граждански
договори, някакво измислено понятие, което го няма в другия правен мир.
Осигуряват се на всички осигурителни задължения втори път. И получават 120 лева
да го закръгля. Не е много драматична цифрата. Където работят всички общински
съветници, като изключим частниците, излизат в служебен неплатен отпуск
задължително. Няма да водя полемика. Ще си говорим там, където можем. Тук вие
питате, а ние отговаряме. Очевидно не искате да ви отговоря. Вие си тръгнахте. Аз
ще отговоря на другите, за да чуят. Средствата, които гласувахме днес, те няма да
видят нито една стотинка общинските съветници. Казах и вие присъствахте тук, че
ще им бъдат раздадени лимитирани карти, които те ще могат да консумират в
рамките на тези пари и в рамките на обществените поръчки, проведени и възложени
от общината. Те могат да направят по тяхната воля, общинските съветници, които се
отказаха, от тези неща или се отказаха за сега, не знам за кога, могат да ги вземат или
да не ги вземат тези карти. Могат да ги вземат и да не ги изразходват, но не могат да
ги вземат тези пари и да ги занесат нито в болницата, нито у тях. Разбрахте ли ме
сега, добре? И аз благодаря. Закривам заседанието.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 12.30 часа.
Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/
Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №852
решение №19-338
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №860
решение №19-341
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №824
решение №19-358
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №828
решение №19-359
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №830
решение №19-361
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №831
решение №19-362
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №832
решение №19-363
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №855
решение №19-370
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №870
решение №19-373
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №871
решение №19-374
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №872
решение №19-375
№

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.

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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №873
решение №19-376
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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