П Р О Т О К О Л № 23
Днес, 25.07.2013 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.Милена Иванова Драгнева
10.Марин Георгиев Маринов
11.Иво Райчов Гочев
12.Недка Манолова Пенева
13.Николай Маринов Ненов
14.Марин Пенчев Маринов
15.Кръстю Василев Кръстев
16.Димитър Георгиев Андреев
17.Дияна Стоянова Агностева
18.Радко Атанасов Костадинов
Общинските съветници Назик Назиф Кямил, Сечкин Халил Мехмед и
Станислава Шидерова Налбантова не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 09.10 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Провадия за
първото шестмесечие на 2013 год. /вх.№1069
2.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2013 год. /вх.№1068
3.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото
шестмесечие на 2013 год. /вх.№1050
4.Отчет за изпълнение актовете на кмета по решения на ОбС Провадия през
първото шестмесечие на 2013 год. /вх.№1049
5.Информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия през
учебната 2012/ 2013 год. /вх.№1080
6.Информация за дейността на здравните кабинети в училищата и детските
градини в община Провадия през учебната 2012/2013 год. /вх.№1081
7.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2013/2014 год. /вх.№1074
8.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за
учебната 2013/2014 год. /вх.№1075
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9.Информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на детските
градини в община Провадия за периода 01.01.2013 г. – 31.05.2013 г. /вх.№1076
10.Докладни записки с вх.№1052, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1070, 1071,1073, 1077, 1079, 1082, 1083.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения или корекции в дневния ред на заседанието? Заповядайте, г-жо
Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Г-н председател,
Тъй като нямам право да правя предложения, относно корекции в така
предложения дневен ред, моето предложение е персонално към вас - да оттеглите
докладната записка, относно промяна в „Правилника за организацията и дейността на
ОбС Провадия“, чиито вносител сте вие. Мотивите ми за това са: В обявата, която сте
публикували на интернет страницата на общината в законоустановения срок
четиринадесет дни, която е на основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните
актове, който гласи „Преди внасяне на проект за нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на
заинтересованите се предоставят най-малко четиринадесет дни срок за предложения
и становища по проекта.“ Това е спазено, само че предложенията, които направиха
политическа партия „Герб“, чиито член сте и вие, не кореспондират с докладната
записка, която вие внесохте и с мотивите за това. Затова моето предложение е да я
изтеглите и тя да влезе на следващото заседание с мотивите и тогава да се разглежда,
ако се съобразите с него, разбира се.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Има ли други предложения?“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
От името на администрацията предлагам в точка десет от дневния ред докладни
записка да бъдат включени докладни записки с вх.№1086, 1087, 1088, 1089.
Независимо, че по-късно са раздадени, тези четири докладни записки са обсъдени в
съответните комисии. Това е всъщност предложението. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„За предложението на г-н Радев, смятам, че е безусловно, докладните записки
са разгледани. Относно предложението на г-жа Агностева, считам, че тя зададе
въпроса си на юристите на ОбС и й дадоха отговор, че предложението й не е
основателно от законова гледна точка. Поради тази причина, смятам че няма причина
да оттеглям докладната си за следващо заседание.“
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Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Провадия за
първото шестмесечие на 2013 год. /вх.№1069
2.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2013 год. /вх.№1068
3.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото
шестмесечие на 2013 год. /вх.№1050
4.Отчет за изпълнение актовете на кмета по решения на ОбС Провадия през
първото шестмесечие на 2013 год. /вх.№1049
5.Информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия през
учебната 2012/ 2013 год. /вх.№1080
6.Информация за дейността на здравните кабинети в училищата и детските
градини в община Провадия през учебната 2012/2013 год. /вх.№1081
7.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2013/2014 год. /вх.№1074
8.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за
учебната 2013/2014 год. /вх.№1075
9.Информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на детските
градини в община Провадия за периода 01.01.2013 г. – 31.05.2013 г. /вх.№1076
10.Докладни записки с вх.№1052, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1070, 1071,1073, 1077, 1079, 1082, 1083, 1086, 1087, 1088, 1089.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства на заседанието на
ОбС Провадия. /09.10 ч./ Кворум:18
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, с помощ от общински съветник, за което благодаря.
независимо от гласуването на дневния ред, предложението на г-жа
въпреки че тя ми предложи, аз да я оттегля. Няма значение. Аз, за
подложих на гласуване, тъй като предложението беше към мен да
докладната и аз направих обяснение. Добре. Благодаря на г-жа
Преминаваме към първа точка от дневния ред.“

Предлагам,
Агностева,
това не го
си оттегля
Агностева.

Първа точка - Информация за текущото изпълнение на бюджета на община
…………….. Провадия за първото шестмесечие на 2013 год.
а/№1069-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Провадия за
първото шестмесечие на 2013 год.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми съграждани,
Поясненията, които ще направя са с цел широката общественост на нашата
община и на нашия град да имат представа за финансовото състояние на общината
към първото шестмесечие, тъй като материалите за заседанията на ОбС не се
публикуват на интернет страницата. Те са на разположение за разглеждане.
Комисиите и заседанията са отворени за граждани, но независимо от това, аз ще
направя тези пояснения.
Изпълнението на общинските приходи, съответно на имуществените данъци
към момента са 529 277 лв. или това са 71,86%. Неданъчните приходи са в размер на
1 260 819 лв. и имат изпълнение 70,17%. Приходите от управление на общинска
собственост са 52, 65% и са събрани до момента 309 800 лв. Таксите имат най-голямо
изпълнение 73,48%, като основния приход е от такса смет. Към отчетния период
наличността в бюджетната сметка на община Провадия е била 1 366 000 лв. и в
същото време общината има депозит в размер на 1 500 000 лв., като 1 000 000 лв. са
собствени приходи с общо предназначение. Разпределението на този 1 000 0000 лв.,
както при приемането на бюджета ви казах – 700 000 лв. са за съфинансиране по
проект за „Модернизация и реконструкция на Пречиствателната станция“ по
програма „Околна среда“ и имаме 300 000 лв., с които бихме могли да направим
финалното плащане по проекта „Деинституционализация на децата в риск“. 500 000
лв. е депозитът, който е с целево предназначение и това са средства, които са
събрани от такса смет. Знаете, че миналата година, мисля, че около 180 000 лв.
имахме наличност - това са задължения по Закона за управление на отпадъците към
държавата, за това, че депонираме битови отпадъци на нашето депо.Тези отчисления
за нас се явяват санкция. Наистина изпълнението към момента на бюджета е много
добро на фона на ситуацията в страната. То се дължи на следното: Има едно много
голямо плащане от страна на „Провадсол“ от групата на „Соловей соди“ от близо
300 000 лв., като една част от тях близо 60 000 лв. са имуществени данъци, 200 000
лв. такса смет и лихви за закъснението от пет години. Ако извадим тези 300 000 лв.,
изпълнението ще е като на предходните години и по-ниско. Това е, което исках да ви
кажа за по-голяма яснота. Ако има някакви въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените разяснения. Ваши становища, колеги,
изказвания, питания по докладната записка? Няма.“
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 № 23 – 462
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на община
Провадия за първото шестмесечие на 2013 год.
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Втора точка - Актуализация на бюджета на община Провадия за 2013 год.
…………….
а/№1068-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета на община Провадия за 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н кмет, имате ли допълнения и разяснения? Заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Разясненията, които ще направя са точно за нашите съграждани, тъй като
проектът за актуализация на бюджет 2013 год. беше много добре обсъден на
постоянните комисии на ОбС. Искам да разясня, защо се налага тази актуализация?
Актуализацията на бюджет 2013 год. се налага, тъй като към момента имаме приходи
по параграфи, по които не сме предвидили и очаквали постъпления при приемането
на бюджета и те са следните: Приходи от дивиденти в размер на 16 916 лв., имаме
приходи от лихви по срочни депозити в размер на 16 000 лв., приходи от
застрахователни обезщетения за ДМА в размер на 479 лв. По тези параграфи в нашия
бюджет е нямало заложени числа, като постъпления. Към момента имаме
преизпълнения по някои параграфи и съответно там завишаваме проекта за приходи и
те са следните: параграфите, по които очакваме преизпълнение са на неданъчните
приходи с 40 500 лв., тъй като към момента преизпълнението е 28 746 лв. В глоби,
санкции, наказателни и други административни актове с 20 600 лв., тъй като в
момента преизпълнението е 12 111 лв. и заедно с други дребни увеличения и
съответно намаления на приходната част на бюджета очакваме преизпълнение с
94 479 лв.Отражението на тези 94 479 лв. в разходната част на бюджета в проекта за
решение, който съм ви предложил е следния:
- завишение на резерва за непредвидени и неотложни разходи с 41 000 лв.
- дофинансиране на ЦДГ с.Бозвелийско с 15 000 лв. - за извършване на
сериозен ремонт на сградата, в която се помещават.
- завишение на субсидията на МБАЛ „Царица Йоанна“ гр.Провадия с 10 000
лв. за разплащане на просрочени задължения за ел.енергия.
- завишение на средствата за дейност „Превантивна дейност за намаляване
вредните последствия от бедствия и аварии“ – 10 000 лв. във връзка с
предотвратяване на свличания на скални маси на западния скат.
- завишение на средствата за дейност „Общинска администрация“ с 16 479 лв.
за ремонт и за закупуване на автомобили.
- завишение на средствата за изграждане на детска площадка в центъра на
града - 2 000 лв.
Общо взето, идеята е 41% - 42% да отидат към резерва, а другите средства да
разпределим за разходи, които според нас са неотложни. Искам да отбележа, че на
комисии имаше предложения за ремонт на доста от детските площадки в нашия град.
Ние всички ги виждаме. Детските площадки наистина се нуждаят от ремонт, с който
те да отговорят на съвременните изисквания. Основното, което им е нужно е
настилка, която да поглъща удари. За да извършим това нещо, ние предварително
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трябва да направим обследване на съществуващите детски площадки, да изготвим
работни проекти, ако някъде има нужда от основни ремонти, а там където са текущи
да ги извършим. Условно казано, ако имаме нужда да ремонтираме десет площадки
между 20 000 – 30 000 лв., защото площадката, която планираме да изградим в
центъра на град Провадия стойността й ще бъде от 30 000 лв., но за нас ще бъде помалко, заради отстъпките, които ще получим. Моето предложение е, защото
администрацията ще бъде длъжна на по-късен етап или за следващата година, ние да
заложим минимум 10 000 лв. за обследване и сертифициране на площадките, защото
аз като ръководител и част от администрацията носим отговорност за състоянието на
площадките, през новия програмен период да търсим финансиране за изграждане
наистина на нови и модерни площадки. Надявам се, че по програмите, които се
планират да стартират до следващата година да има такива възможности, а то ще има.
Другото, което предполагам сте забелязали и в отчета за изпълнението към момента
е, че силно сме ограничили разходите. Ние се движим някъде около 40% от
планираните. Това не го споменах при обсъждането на предната докладна записка.
Това са поясненията, които исках да направя за нашите съграждани. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Ваши становища, колеги, изказвания, питания по
докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 463
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските
бюджети и чл. 45, ал.2 от Наредба №9 за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет, Общински съвет Провадия, изменя свое решение №18321/20.02.2013 г. в следния смисъл:
1.Приема актуализация в приходната част на бюджета на общината към
30.06.2013 г., както следва:
№

параграф

1
2
3

20-00
24-07
24-09

4

28-02

5

36-01

вид приход
Други данъци
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви по срочни
депозити
Глоби, санкции и
наказателни лихви
Реализирани курсови разлики от
валутни операции

год.
увелич./
план
намал.
500
300
0
16 916
0
16 000

нов
план
800
16 916
16 000

59 800

20 600

80 400

0

-127

-127

6

6

36-11

7

36-19

8

37-09

Получени застрахователни
обезщетения за ДМА
Други неданъчни приходи
Внесени други данъци и вноски
върху продажби
Всичко:

0

479

479

7 000

40 500

47 500

0

-189

-189

67 300

94 479

161 779

2.Приема актуализация в разходната част на бюджета с 94 479 лв. като
завишава:
§ 10-30 - дейност „Общинска администрация“- 479 лв. - средства от застрахователна
премия за ремонт на автомобил претърпял пътно транспортно произшествие.
§ 52-04 - дейност „Общинска администрация“ - 16 000 лв. - допълване сумата за
закупуване на лек автомобил за нуждите на администрацията.
§ 43-02 - дейност „Многопрофилни болници за активно лечение“ - 10 000 лв. завишение на субсидията за МБАЛ „Царица Йоанна“ за разплащане на просрочени
задължения за ел. енергия.
§ 10-20 - дейност „Превантивна дейност за намаляване вредните последствия
от бедствия и аварии“ - 10 000 лв. - във връзка с настъпила аварийна ситуация от
свлечени скални маси в западния скат на града.
§ 52-06 -дейност „Озеленяване“ - 2 000 лв. - завишение на средствата за изграждане
на нова детска площадка в централната градска част.
-Дофинансиране на делегирана държавна дейност ЦДГ „Щастливо детство“ с.
Бозвелийско с 15 000 лв. във връзка с извършващия се масивен текущ ремонт в
сградата на детската градина.
§ 97-00 - „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в дейност 998 „Резерв“ –
41 000 лв.
3.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината
за 2013 г., съгласно Приложение №1 от 530 917 лв. на 564 917 лв.
4.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнението на настоящото решение.
Трета точка - Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии
……………. през първото шестмесечие на 2013 год.
а/№1050-Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през първото
шестмесечие на 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнения, колеги. Ваши питания и становища? Заповядайте, г-жо
Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Г-н председател,
От точка пет на страница четири, отсъствия на общинските съветници не става
ясно дали определен общински съветник е отсъствал от едно от заседанията на една
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постоянна комисия или от няколко, защото това е важно, когато са повече
отсъствията. Няколко са общинските съветници, които имат по шест отсъствия,
затова моето предложение отново към вас е следващият път, когато правите този
отчет, да бъде в табличен вид или по комисии. Знаете, че съгласно ЗМСМА и нашия
правилник критерият е непосещаване на три последователни заседания на постоянна
комисия или пет през годината. Тук виждам шест отсъствията, но дали са от една
или няколко комисии не става ясно. Разбрахте.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Приемам препоръката. За следващият отчет ще
бъде направено. Статистиката, когато е правена е отчетено, че няма общински
съветник, който да нарушава правилника и да има три последователни това, което,
разбира се, не се си личи от докладната записка тук. Други становища и препоръки
към 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 № 23 – 464
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета
и неговите комисии за първото шестмесечие на 2013 год.
Четвърта точка - Отчет за изпълнение актовете на кмета по решения на ОбС
………………… Провадия през първото шестмесечие на 2013 год.
а/№1049-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение актовете на кмета по решения на ОбС Провадия през
първото шестмесечие на 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, колеги, изказвания по
докладната записка с вх.№1049? 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 № 23 – 465
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общинския съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение актовете на кмета на общината по решенията на
Общинския съвет Провадия през І-то шестмесечие на 2013 год.
Пета точка - Информация за дейността на Общински детски комплекс
……………
Провадия през учебната 2012/ 2013 год.
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а/№1080-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия през
учебната 2012/ 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Г-жа Радева-директорът на ОДК е на
разположение, ако имате питания, изказвания по докладната записка. Имате думата,
колеги. 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 № 23 – 466
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия
през учебната 2012/ 2013 год.
Шеста точка - Информация за дейността на здравните кабинети в училищата и
…………….. детските градини в община Провадия през учебната 2012/2013г.
а /№1081-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на здравните кабинети в училищата и детските
градини в община Провадия през учебната 2012/2013г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнение от страна на вносителя? Няма такива. Има предложение от
ПК„Финанси, бюджет, местни данъци и такси“. Давам думата на Блага Петрова да
изрази становището на комисията на микрофон.“
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 6 гласа „за“ приема предложението да се осигури компютър за
дейността на оказваната лекарска помощ и с 6 гласа „за“приема информацията.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Калчева-председател на комисията. Ваши становища,
колеги, изказвания по докладната записка? “
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми присъстващи в залата,
Аз мисля, че не е проблем здравните кабинети да се зареждат с консумативи порано от шест месеца. Може би, д-р Сияна Петрова не е поискала това да се случи.
Няма да е много голяма сумата и общината не би имала мотив да откаже това нещо.
Шкаф и електрически бойлер също, а освен това, мисля, че те са налични някъде и
могат да се дадат да се ползват. Просто комуникацията с общината трябва да бъде поактивна, за да се случват нещата. Никой не може да гадае кой от какво има нужда.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева, това са преодолими проблеми, предполагам.
Други изказвания и становища, колеги? Няма такива.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ да се осигури компютър за нуждите на
здравните кабинети към училищата и детските градини в община Провадия.
Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 18 гласа „за“ 0 -„против” и 0 „възд.се” приеха предложението.
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 № 23 – 467
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за дейността на здравните кабинети в училищата и
детските градини в община Провадия през учебната 2012/2013 г.
2.Да се осигури компютър за нуждите на здравните кабинети към училищата и
детските градини в община Провадия.
Седма точка - Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети
……………... паралелки под определения минимум в училищната мрежа
на територията на община Провадия за учебната 2013/2014 г.
а/№1074-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2013/2014 г.
Кворум:17 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в
залата. /09.44 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши становища, колеги,
изказвания по докладната записка? Няма такива.“
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 № 23 – 468

10

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 и т.3
от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини
и обслужващи звена, Общински съвет Провадия:
I.Утвърждава маломерни и слети паралелки под определения минимум в
училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 2013-2014 г. на
база прогнозна информация, както следва:
ОУ „Христо Ботев“ с. Житница
1 клас
14 ученици
маломерна паралелка
3 клас
11 ученици
маломерна паралелка
4 клас
15 ученици
маломерна паралелка
6 клас
15 ученици
маломерна паралелка
7 клас
11 ученици
маломерна паралелка
8 клас
11 ученици
маломерна паралелка
1 клас

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Градинарово
14 ученици
маломерна паралелка
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с Блъсково

5 клас
6 клас
8 клас

17 ученици
12 ученици
17 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

НУ „Христо Ботев“ с. Снежина
1 - 3 клас
2 клас
4 клас

14 ученици /3+11/
14 ученици
15 ученици

слети класове
маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОУ „Асен Златаров“ с. Славейково
1- 2 клас
3 - 4 клас
5 - 6 клас
7 - 8 клас

10 ученици /5+5/
11 ученици /2+9/
10 ученици /5+5/
10 ученици /4+6/

Общ брой маломерни паралелки: 12

слети класове
слети класове
слети класове
слети класове
Общ брой слети класове: 5

II.Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране със собствени
средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за издръжка на един ученик, за учебната 2013-2014 г.
III.Допълнителните средства по т. II да бъдат предвидени при изготвяне на
бюджет 2014 г. на Община Провадия съгласно чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.
IV.Възлага изпълнението на настоящето решение на кмета на община
Провадия.
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Кворум:18 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в залата.
/09.52 ч.
Осма точка - Определяне на средищни училища на територията на община
…………… Провадия за учебната 2013/2014 год.
а/№1075-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне на средищни училища на територията на община Провадия за
учебната 2013/2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Общо взето, докладната записка е травиална, но аз искам само да направя едно
пояснение и да се извиня на общинските съветници. На комисия ни бе предложено и
ние се съгласихме да прецизираме списъка, по точно приложението към докладната
записка. В приложението са описани всички населени места, от които деца пътуват
до съответните учебни заведения, но финансирането на някои става чрез субсидията
от държавата по право, на други със собствени средства от съответните учебни
заведения, някъде и общината помага. В този смисъл приложението ще бъде
оправено и така изпратено на компетентните институции, г-н Станков, за да няма
колизия. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши изказвания и питания, колеги? Заповядайте, г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги,
Аз имам едно конкретно предложение. В мотивите на докладната записка ни е
преразказано какво е средищно училище, а по смисъла на параграф 6, ал.1 от
допълнителните разпоредби от Закона за народната просвета – „Средищно училище
- е държавно или общинско училище, което се намира в най-близкото населено
място на територията на общината или на съседна община, където се обучават наймалко десет ученика до 16 годишна възраст от населените места, в които няма
училища.“ Моето конкретно предложение, което сме го правили и в предходните
години, но не се е случвало, а мотивът ми да го направим сега е, защото има ново
правителство и нов министър на образованието. Не знам той как чете закона. В
списъка на средищните училища да включим и двете професионални гимназии,
които са на територията на общината с презумцията, че ако това стане транспортът
на учениците до шестнадесетгодишна възраст няма да се плаща от бюджета на
общината, а ще бъде по национални програми, ако не се лъжа. Така, че няма да
изгубим нищо, ако опитаме това да го предложим. И да не се приеме, както е било
предходните години, ние не губим нищо. Моето конкретно предложение е този
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списък да се допълни с Професионалната гимназия по хотелиерство,
ресторантьорство и туризъм и Професионалната гимназия по селско стопанство,
където със сигурност има десет пътуващи ученици, защото едната гимназия сега
сформира в девети клас две паралелки, а другата три. Мисля, че ще бъдат изпълнени
всички критерии. Да предложим, а каквото се случи.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Агностева,
Аз на първо четете, особено, когато касае финанси, не възразявам. Добре е.
Знаем всички, че има деца от други населени места, даже от други общини, които
пътуват и учат в тези учебни заведения. Не възразявам и аз лично бих го подкрепил.
Тук, обаче в залата има по-големи специалисти от мен – г-н Станков, г-жа
Полизанова, г-жа Добрева, г-жа Недка Пенева. Принципно аз съм съгласен. Моето
становище е такова, защото ще подобри финансовата част, ще привлече евентуално
повече ученици. Това е свързано и с работни места и т.н.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Станков, ще изкажете ли професионално становище? Заповядайте.“
Изказване на Божидар Станков
„Уважаеми колеги,
Наистина ПМС № 84 дава шанс на общините да променят списъка със
средищните училища за всяка предстояща учебна година. Казано съвсем накратко,
ние имаме възможността да добавим тези две професионални гимназии без да
нарушаваме нищо в списъка за средищните училища. Дали министерството на
образованието ще утвърди това наше предложение, ще стане ясно в края на месец
август. Така или иначе, правейки това предложение, ние не нарушаваме нищо, а
използваме правото и възможността си да го направим. Аз също апелирам да
подкрепим подобно предложение. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, колеги? Няма очевидно такива. Приемаме изказването и
потвърждението на г-н кмета, че становището ще бъде изпратено с корекциите,
предложени от г-н Станков. Заповядайте, г-н Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Тъй като явно предстои гласуване. По принцип бихте могли да подкрепите
предложението и да ги добавите тези две училища в списъка, само че искам да
уточня, че това ще бъде под условие. Ясно е, че към момента, сега в момента няма
как да уточним условието дали в съответните две училища има над десет ученици до
шестнадесетгодишна възраст. При положение, че не отговарят на това условие,
просто дори и да приемете решението то няма да бъде утвърдено от органа. Няма
как да го направи при положение, че са под десет. Но принципно го приемете в
приложението №1 ще ги посочим и тях.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев. Това уточнение вече е въпрос на специалистите при
проверката по потвърждаване на решението.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги,
За да се съобразим с мнението, което приемам, на г-н Радев, можем да
поставим условието – след изискване на необходимата информация от директорите.
Да се добави в списъка за средищните училища след предоставяне на необходимата
информация от директорите на средищните училища, на професионалните
гимназии.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други становища? Няма такива.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението в
списъка за средищни училища да бъдат включени ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ и
ПГСС „Земя“, като това стане след предоставяне на необходимата информация от
директорите за отговаряне на изискването в постановлението за включване в
списъка. Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 18 гласа „за“, 0-„против“
и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение и от общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 469
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и чл.7, ал.1 от Постановление № 84/06.04.2009 г. на Министерски
съвет, Общински съвет Провадия:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да се актуализира
Списъка за средищни училища на Община Провадия за учебната 2013/2014
година, съгласно Приложение №1, както следва:
1. I ОУ “Христо Смирненски”
гр. Провадия
2. СОУ „Димитър Благоев“
гр. Провадия
3. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Блъсково
4. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Градинарово
5. ОУ “Васил Левски”
с. Бозвелийско
6. ОУ “Христо Ботев”
с. Житница
7.ПГСС „Земя“
гр.Провадия
8.ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ гр.Провадия
2. Възлага на кмета на община Провадия да внесе в Министерството на
образованието, младежта и науката мотивирано предложение и решението
на Общинския съвет, към които се прилага и становище на началника на
РИО Варна за актуализиране на Списъка на “средищните училища” за
Община Провадия за учебната 2013/ 2014 година.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Каня г-н Георгиев - зам.-председател на ОбС Провадия да продължи с
ръководенето на заседанието на ОбС.“
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Марин Георгиев-зам.председател на ОбС Провадия.
Девета точка - Информация за средната месечна посещаемост на децата в
…………….. групите на детските градини в община Провадия за периода
01.01.2013 г. – 31.05.2013 г.
а/№1076- Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на
детските градини в община Провадия за периода 01.01.2013 г. – 31.05.2013 г.
Кворум:17 Бисер Денев не присъства в залата.
Изказване на Марин Георгиев-зам.председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, становища и изказвания
по докладната записка? Няма.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 470
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за средната месечна посещаемост на децата в групите
на детските градини в община Провадия.
Десета точка – Докладни записки
……………..
а/№1052- Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно предложение за изменение в „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“
Изказване на Марин Георгиев-зам.председател на ОбС Провадия
„Аз предлагам да започнем с изразяване на становищата на постоянните
комисии на ОбС Провадия и след това да преминем към обсъждане на докладната
записка. Давам думата на г-жа Петрова.“
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията не разгледа докладната записка.“
Изказване на Блага Петрова-зам.-председател на ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
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„Комисията с 2 гласа „за“ и 3-„възд.се“ не приема проекта за решение на
докладната записка.“
Изказване на Божидар Станков-председател на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“
„Уважаеми колеги, на свое заседание комисията гласува с 6 гласа „за“ вместо
предложените от вносителя промени следната редакция на чл.15, ал.2
„Продължителността на работното време на председателя на общинския съвет е 160
часа месечно при пълно работно време. Размерът на възнаграждението е 85% от
основното месечно възнаграждение на кмета, като за участие в работата на
заседанията на общинския съвет и неговите комисии няма да получава такова.“ Това
предложение влиза в сила от 01.08.2013 год.“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Същото предложение беше направено и в комисията по „Икономическо
развитие, европейски фондове, общинска собственост и приватизация“. То беше
гласувано и беше прието с 6 гласа „за“ и 1-„против“ вместо предложените от
вносителя промени за изменение в правилника на ОбС Провадия.“
Изказване на Марин Георгиев-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията гласува с 6 гласа „за“ вместо предложените от вносителя промени
следното предложение за изменение в правилника на ОбС Провадия: ал.2 на чл.15
да се измени в следния смисъл – чл.15, ал.2 „Продължителността на работното
време на председателя на общинския съвет е 160 часа месечно при пълно работно
време. Размерът на възнаграждението е 85% от основното месечно възнаграждение
на кмета, като за участие в работата на заседанията на общинския съвет и неговите
комисии няма да получава такова.“Предложените промени да се извършат в рамките
на утвърдения бюджет на ОбС Провадия и да влязат в сила от 01.08.2013 год.
Комисията гласува с 6 гласа „за“ предложението платения годишен отпуск на
председателя да бъде в размер на 30 дни.
Комисията гласува с 6 гласа „за“ за изменение в правилника с приетите нови
предложения.“
Изказване на Марин Георгиев-зам.председател на ОбС Провадия
„Колеги, чухте становищата на комисиите. Имате думата за становища,
изказвания и предложения по докладната записка.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н председателстващ,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Уважаеми колеги,
Ще гласувам с „против“. Защо? Ще обясня след това, защото считам, че е
безсмислено да губя в момента времето. Но ще зачета част от мотивите на
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докладната на г-н Денев, за да стане ясно на тези, които са в залата и тези, които
слушат пред микрофона, той какво иска от нас и ние цитирам ОбС, какво решение
ще вземе. Мотивите към докладната записка са следните: „Взаимоотношенията с
председателя на Общинския съвет са утвърдени в ЗМСМА и „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“. В ал.2 на чл.26 от
ЗМСМА е указано.“ Аз твърдя, че законите не указват, а задължават.
“Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение
освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
В чл.15 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“ са регламентирани директните условия на трудовото правоотношение с
председателя на Общинския съвет Провадия. Към настоящият момент, освен
регламентираното основно месечно възнаграждение, в размер на 35 % от основното
месечно възнаграждение на кмета, председателят има и други права с белег на
трудово правоотношение. На практика в настоящия момент председателят има друг
основен трудов договор и според мен не е редно да се възползва от допълнителните
условия, бележещи трудовите правоотношения - отпуск, СБКО, работно облекло и
др. За тази календарна година тези допълнителни условия не са използвани.
Въпреки известното закъснение, според мен, има всички основания към настоящия
момент, тези допълнителни условия да бъдат заличени, като права на председателя
на Общинския съвет.“ Следва искане за отмяна на разпоредби от ЗМСМА. Г-н
председателят от нас иска да няма допълнителни възнаграждения, а ние му
увеличаваме възнаграждението от 35% на 85%. Питах за мотивите - не ми се казаха.
Той иска да няма дванадесет работни дни отпуск-ние ще му гласуваме тридесет
работни дни. Не знам дали? Снощи разбрах, че г-н Денев е освободен от Дирекция
„Социално подпомагане“ поради това, че не е декларирал работата си, като
председател на ОбС. Прочетох Закона за държавния служител и в Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси текстът е един и същ. Той е
длъжен в седемдневен срок да декларира това обстоятелство пред всеки от органите.
Няма го председателят в залата, за да го попитам дали това е направил пред нашата
комисия, чиито член съм аз и ще проверя. И в двата случая комисията трябва да
заседава. В единия случай, ако е декларирал и не е предприел в едномесечен срок
действия, трябва да заседава. Ако не е подал декларация, също трябва да заседава.
Благодаря ви.“
Изказване на Марин Георгиев-зам.председател на ОбС Провадия
„Г-жо Агностева, аз не разбрах имате ли някакви конкретни предложения?
Вие дословно прочетохте мотивите. Нямате, благодаря ви.“
Изказване на Блага Петрова
„Последната комисия е гласувала предложение за платения годишен отпуск.
Редно е да уточним: 30 дни, какви дни - календарни или работни? По принцип
отпускът е в работни дни.“
Изказване на Марин Георгиев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Петрова, това аз го предложих на нашата комисия по ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“ и се оказа, че това е записано в
правилника на ОбС. Затова го няма в проекта за решение.“
Изказване на Блага Петрова
„Дните са работни? Добре“
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Изказване на Марин Георгиев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Да.“
Председателстващият заседанието на ОбС Провадия подложи на гласуване
предложението за изменение в „Правилника за организацията и дейността на ОбС
Провадия“ ал.2 на чл.15 да се измени в следния смисъл – чл.15, ал.2
„Продължителността на работното време на председателя на общинския съвет е 160
часа месечно при пълно работно време. Размерът на възнаграждението е 85% от
основното месечно възнаграждение на кмета, като за участие в работата на
заседанията на общинския съвет и неговите комисии няма да получава такова.“
Предложените промени да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на ОбС
Провадия и да влязат в сила от 01.08.2013 год. Общинските съветници гласуваха и
от общо 17 с 15 гласа „за“, 1-„против“ и 1-„възд.се“ приеха предложението.
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-15
„против“-1
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 15 гласа „за”, 1 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 471
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 3 и чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общински
съвет Провадия, реши:
1.Изменя „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“, както следва:
§ 1. В чл. 15, ал. 2, текстът „до 60 часа месечно” в изречение първо се заменя с
„160 часа месечно при пълно работно време”, а цифрата „35 %“ в изречение второ
се заменя с „85 %“, като текстът на чл. 15, ал. 2 придобива следното съдържание:
„Продължителността на работното време на председателя на общински съвет е
160 часа месечно при пълно работно време. Размерът на възнаграждението е 85 % от
основното месечно възнаграждение на кмета, като за участие в работата на
заседанията на общинския съвет и неговите комисии няма да получава такова”.
2.Промените по т.1 да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на
Общински съвет Провадия.
3.Промените по т.1 влизат в сила от 01.08.2013 г.
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми присъстващи в зала 119,
Току-що направихме едни промени, казвам направихме, защото това, че аз съм
гласувала „против“, не означава, че не се приеха, в един правилник, който спокойно
можем да наречем „Правилникът Денев“, защото той се изменя в зависимост от
удобството на председателя. Нямам нищо против председателят да получава не 85%,
а и 90%, какъвто е таванът, но има и двама зам.-председатели, които работят на
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четири часов работен ден и получават по 30% от кметската заплата. Защо при така
създалата се ситуация? Току-що вие приехте, че продължителността на работното
време на председателя ще бъде пълно, но 160 часа месечно. В българското
законодателство в Кодекса на труда измерителната единица е работно време -дневно
или седмично. То е 40 часа седмично или 8 часа дневно. Август месец има 22
работни дни. Шестнадесет часа извънреден труд ли ще бъде? А когато са
деветнадесет работни дни? Какво става с часовете? Това трябваше да се прецизира.
Поне това. Освен това, решението влиза в сила по това, което вие приехте, от първи
август. Срокът за изготвяне на протокола е седемдневен. В седемдневният срок
протоколът даже няма да бъде изпратен на Областният управител. Има
четиринадесет дни, в които Областният управител може, е времето, в което той
извършва проверка на законност на приетите от нас решения и е в правото си да ги
потвърди, да ги внесе в Административния съд и да ги върне за доразглеждане. Ние
отново не се съобразихме със закона. Законът е един и същ за всички. Той има
задължителен, а не указателен характер.
По мои сметки, уважаеми колеги, при така създалата се ситуация средно
месечно председателят и зам.-председателите ще получават около 3 100 лв., а ние
всички останали осемнадесет общински съветници 3 900 лв. с осигуровките. Груби
сметки, не съм. Затова казвам, че аз ще инициирам промяна в „Правилника на ОбС“,
има и други неща, които трябва да се променят. Аз ги казах и на комисиите, едно от
тях, а и не само заплащането. Моето предложение ще бъде ние всички, общинските
съветници да получаваме толкова, колкото да ни се покриват разходите за
осигуряване, които са за сметка на лицето, независимо от това в колко комисии
участваме и заседанието на ОбС. Благодаря ви.“
Кворум:18 Бисер Денев присъства в залата./10.21 ч/
б/№1058-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната продажна
цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ I /първи/, в кв. 30 /тридесет/ по РП на с.Кривня,
Община Провадия с площ 1060,00 кв.м. /хиляди и шестдесет/, по АОС № 1041 от
15.01.2004 г.
Кворум:17 Общинският съветник Дияна Агностева не присъства в залата.
/10.22 ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Георгиев,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Аз ще направя изказване, които ще се отнасят за няколко докладни записка за
продажба на имоти в населени места на нашата община. Предложенията ми целят
следното: Видимо от демографските преброявания населението на общината пада.
Селата се обезлюдяват. Ако има каквато и да е малка надежда, инициатива да се
случи нещо в дадено населено място - дали да се построи къща, дали да се построи
навес или друга стопанска сграда, свързана със селско стопанство или
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промишленост, ние да го подкрепим. Преди двадесет години си спомням в тази зала
се говореше да не се продава нищо, за да има за нашите деца и внуци. Преди десет
години същото. Сега пак. Поне така се коментира в мрежите. В същото време, обаче
в мрежите казват „Търсете инициативните хора. Търсете инвестиции.“ и т.н. Една
инициатива при всички случаи е свързана с помощ от държавата, от
администрацията - дали със земя, дали с някакво право, дали с лицензионни или
регистрационни режими някакви и ние максимално трябва да способстваме
инициативата и инициативните хора, предприемачите, а и гражданите. На
комисиите ние обсъждахме, че например в Провадия няма жилищно строителство.
Извършват се само ремонти. Ако има някаква инициатива, следва да я подкрепим.
Има какво да предложим. Има на две места нулеви цикли за изграждане на
жилищни блокове, има терени собственост на Министерството на отбраната, които
можем да поискаме. Въпросът е да има инициатива и евентуално после ние да
подкрепим тази инициатива. В тази връзка искам да ви помоля да подкрепите тази
докладна записка, следващите за с.Градинарово, а и за отдаване на имотите под
наем, тъй като са част от управлението и разпореждането с общинско имущество.
Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Колеги, имате думата. Питания и становища от ваша страна? Няма.“
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 № 23 – 472
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 Акт за общинска собственост № 1041 от
15.01.2004 г., вписан под №55, том IV, дело №671, входящ регистър №1959/
25.03.2005 г. в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен съд
Провадия, находящ се в село Кривня, община Провадия, област Варна, при граници
и съседи: УПИ II-167, УПИ ХV-168, улица, улица, а именно: дворно място, с площ
1060 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ I в кв. 30 по плана на с.
Кривня.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 4 600 /четири
хиляди и шестстотин / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решението.
Председателстващият заседанието обяви 15 минути почивка.
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Почивка /10.30 – 10.45 ч./
Кворум:15 Общинските съветници Марин Пенчев, Димитър Андреев и Марин
Георгиев не присъстват в залата.
След почивката заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Бисер Деневпредседател на ОбС Провадия.
в/№1059-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Кривня, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, становища има ли? Няма. Това са познати докладни записки.“
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 473
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000120, представляващ земеделска земя с площ от
26,025 дка, категория ІХ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Кайряка “ в землището на село Кривня , ЕКАТТЕ 39829, Община Провадия при
граници и съседи: имот с №000121-дере, имот №000125-полски път, имот №000293полски път, имот №000125-полски път, имот №000121-дере, имот №000110-нива,
имот №000383-нива, №000110-нива, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1621 от 12.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под №190, том VІ, входящ регистър 2822, дело №1229 от 13.06.2013 г. за
срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
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г/№1060-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Кривня, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 474
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000165, представляващ земеделска земя с площ от
528,287 дка, категория ІХ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Стърмост “ в землището на село Кривня , ЕКАТТЕ 39829, Община Провадия, при
граници и съседи: имот с №000401-друг продуктопровод, имот №000402-ведомствен
път, имот №000166-полски път, имот №000029-горски път, имот №000414-нива,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1618 от 12.06.2013 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №187, том VІ, входящ
регистър 2819, дело №1226 от 13.06.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг
с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
д/№1061-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Кривня, община Провадия
Кворум:16 Общинският
залата./10.54 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16

съветник

Димитър

Андреев

присъства

в
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„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 475
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000175, представляващ земеделска земя с площ от
81,027 дка, категория ІХ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Козина могила“ в землището на село Кривня , ЕКАТТЕ 39829, Община Провадия,
при граници и съседи: имот с №000078-полски път, имот №000179-полски път,
имот №000180-полски път, имот №000166-полски път, съгласно Акт за публична
общинска собственост №1620 от 12.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията
при Районен съд Провадия под №189, том VІ , входящ регистър 2821 , дело №1228
от 13.06.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
е/№1062-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Кривня, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 476
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия:
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1.Отдава под наем имот №000224, представляващ земеделска земя с площ
от 150,732 дка, категория ІІІ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“,
местност „Калина могила “ в землището на село Кривня , ЕКАТТЕ 39829, Община
Провадия, при граници и съседи: имот с №000225-полски път, имот №036001нива, имот №000226-дере, землищна граница, имот №000222-полски път, имот
№034007-нива,
имот
№034012-нива,
имот
№000223-полски
път,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1619 от 12.06.2013 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №188, том VІ , входящ
регистър 2820 , дело №1227 от 13.06.2013 г. за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок:м.септември
ж/№1063-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Добрина, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 477
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №031040, представляващ земеделска земя с площ от
39,224 дка, категория Х, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Около гората “ находящ се в землището на село Добрина , ЕКАТТЕ21484, Община
Провадия, при граници и съседи: имот с №000032-полски път на община
Провадия, имот №000008-залесена територия на Министерство на земеделието и
горите - държавно лесничейство, имот №000040-полски път на община Провадия,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1624 от 12.06.2013 г., вписан в
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Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №193, том VІ , входящ
регистър 2825, дело №1232 от 13.06.2013 г. за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
з/№1064-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Добрина, община Провадия
Кворум:15 Общинският съветник Димитър Андреев не присъства в залата.
/11.04 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 478
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №031027, представляващ земеделска земя с площ от
10,000 дка, категория Х, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Около гората “, находящ се в землището на село Добрина , ЕКАТТЕ21484,
Община Провадия, при граници и съседи: имот с №000041-полски път на община
Провадия, имот №031029-пасище, мера – земи по чл.19 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, имот №000008-залесена територия на
Министерство на земеделието и горите-Държавно лесничейство, имот №000047полски път на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1625 от 12.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под №194, том VІ, входящ регистър 2826, дело №1233 от 13.06.2013 г. за
срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
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3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
и/№1065-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Добрина, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 479
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №036001, представляващ земеделска земя с площ от
206,707 дка, категория /Х - 197, 521 дка, V - 9,186 дка/, по начин на трайно
ползване „пасище, мера“, местност „Канаричката“, находящ се в землището на село
Добрина, ЕКАТТЕ21484, Община Провадия, при граници и съседи: имот с
№000251-дере на община Провадия, имот №036009-пасище, мера на община
Провадия, имот №000221-залесена територия на Министерство на земеделието и
горите-Държавно лесничейство, имот №036004-пасище, мера на община Провадия,
имот №000028-полски път на община Провадия, имот №013046-пасище, мера, имот
№000028-полски път на община Провадия, имот №000039-полски път на община
Провадия, имот №000259-пясък на община Провадия, имот №000258-дере на
община Провадия, имот №000062-полски път на община Провадия, имот №000022полски път на община Провадия, имот №000220-исторически паметник на
държавата, имот №000022-полски път на община Провадия, имот №000221залесена територия на Министерство на земеделието и горите-Държавно
лесничейство, съгласно Акт за публична общинска собственост №1623 от
12.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№192, том VІ, входящ регистър 2824 , дело №1231 от 13.06.2013 г. за срок от пет
години чрез публичен търг с явно наддаване.
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2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
й/№1066-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Добрина, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 480
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №036004, представляващ земеделска земя с площ от
241,747 дка, категория Х, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Канаричката “, находящ се в землището на село Добрина , ЕКАТТЕ21484, Община
Провадия, при граници и съседи: имот с №013032-нива, имот №013033-нива, имот
№013035-нива, имот №013062-нива, имот №013063-нива, имот №013040-полски
път, имот №013042-пасище, мера, имот №000028-полски път, имот №036001пасище, мера, имот №000221-залесена територия, имот №036007-храсти, имот
№036006-храсти, имот №000221-залесена територия,съгласно Акт за публична
общинска собственост №1622 от 12.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията
при Районен съд Провадия под №191, том VІ , входящ регистър 2823 , дело №1230
от 13.06.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
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5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
к/№1067-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот публична общинска собственост в
землището на с.Петров дол, община Провадия
Кворум:16
залата./11.15 ч.

Общинският

съветник

Димитър

Андреев

присъства

в

Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 481
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000026, представляващ земеделска земя с площ от
248,889 дка, категория ІХ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Полето “, находящ се в землището на село Петров дол , ЕКАТТЕ56143, Община
Провадия, при граници и съседи: имот с №000025-дере, землищна граница, имот
№000027-полски път, имот №000030-автомагистрала, съгласно Акт за публична
общинска собственост №1617 от 03.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията
при Районен съд Провадия под №128, том VІ, входящ регистър 2669 , дело №1167
от 04.06.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга трябва да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок:м.септември
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л/№1070-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Кворум:15 Общинският съветник Мустафа Али не присъства в залата.
/11.17 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 482
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев-кмет на община Провадия за времето от 01.04.2013 год. до 30.06.2013 год. в
размер на 1628.58 лв.
м/№1071-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване подробна схема за разполагане
преместваем обект на територията на с.Градинарово
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма такива.“
Кворум:16 Общинският съветник Мустафа Али присъства в залата. /10.20 ч.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и общо16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 483
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 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 реши:
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1.Съгласува подробна схема за разполагане на преместваем обект от 20,00
м за търговска дейност върху общински терен между улица с о.т.29-о.т.140, улица
с о.т.28-о.т.38 и улица с о.т.28-о.т.29 - северозападно от улица с о.т.29-о.т.140, по
плана на с.Градинарово, съгласно Приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
2

н/№1073-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
Кворум:15 Общинският съветник Дияна Агностева не присъства в
залата./11.20 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 484
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години следната част от недвижим имот,
находящ се в село Бозвелийско, община Провадия, публична собственост на
Община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост № 333 / 25.06.1999 г.,
вписан в Служба по вписванията Агенция по вписвания при Районен съд
Провадия под № 948 / 09.04.2002 г., входящ регистър № 30, том 3, дело № 446 /
2002 г., а именно: 20 кв. м. от дворно място, цялото с площ от 640 кв.м.,
съставляващо УПИ №4-155, в кв. 38а по плана на селото, при граници за дворното
място: улица, улица, дере, улица, обособени, като позиция, предназначена за
поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съгласно схема,
съгласувана с решение № 21 - 405 / 30.05.2013 г. на Общински съвет Провадия и
одобрена на 27.06.2013 г. от главния архитект на Община Провадия.
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 отдаване под
наем на общински терени, приета от Общински съвет Провадия с решение № 22254 / 24.02.2009 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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о/№1077-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване маломерна група в полудневна детска градина в
с.Славейково, община Провадия за учебната 2013-2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с
15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 485
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.2, ал.8 от
Наредба №7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващи звена, Общински съвет Провадия:
І.Утвърждава съществуването на една маломерна група във филиал ПДГ
с.Славейково към ЦДГ «Мария Момчева» с.Градинарово, общ.Провадия,
обл.Варна с минимум осем деца за учебната 2013-2014 год.
ІІ.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия и
директора на ЦДГ «Мария Момчева»-филиал ПДГ с.Славейково, общ.Провадия,
обл.Варна.
п/№1079-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на „Декларация за достъп на младите хора до култура“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с
15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 486
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1. Приема „Декларация за достъп на младите хора до култура в Община
Провадия“.
р/№1082-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма.“
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Кворум:16
Общинският съветник Марин Георгиев присъства в залата. /11.25 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 487
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 Силвия Данаилова Атанасова от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“
№2 се отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Емилия Снежева Андонова от гр.Провадия, ул.“Рила“ №7 се
отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Ивелина Младенова Стоянова от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ №47 се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Йонко Димитров Йовев от гр.Провадия, ул.“Христо Смирненски“ №
11 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Здравко Андонов Георгиев от с.Добрина, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.6. На лицето Милан Иванов Радев от гр.Провадия, ул.“Люляк“ №12 се отпуска
парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.7. На лицето Назик Назиф Кямил от гр.Провадия, ул.“Георги Димитров“ № 59 се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.8. На лицето Живка Николова Желязкова от гр.Провадия, ул.“Дунав“ № 23, вх.А
ет.1, ап.2 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
Критериите, приети с Решение № 19-357 / 28.03.2013г. на следните лица:
2.1. На лицето Янко Манолов Манолов от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия. Не са приложени разходооправдателни документи.
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3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
с/№1083-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна в Наредба №8 - такси по чл.53, приложение №1
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 488
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия :
Извършва промяна в Наредба №8, чл.53, приложение №1, дейност „Култура“,
както следва:
001- Вход за градски исторически музей и художествена галерия
- За възрастни – 2.00 лв.
- за учащи, хора с увреждания и пенсионери – 1.00 лв.
002 - Беседа в градски исторически музей и художествена галерия – 10.00 лв.
002.1 - /нова/ - беседа на крепостта „Овеч“ – 10.00 лв.
т/№1086-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Градинарово, община Провадия
Кворум:17 Общинският съветник Дияна Агностева присъства в залата.
/11.32 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
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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 № 23 – 489
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на Община Провадия, находящ се в землището на
село Градинарово, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 17508, съставляващ
имот №000054, с площ от 14,405 дка, при граници и съседи: имот № 000037 –
напоителен канал на Министерство на земеделието и горите-ХМС; имот № 000053
-животновъдна ферма на Министерство на земеделието и горите-Държавен
поземлен фонд, имот № 0034006 – полски път на Община Провадия с начин на
трайно ползване изоставена нива.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
9 363,00 лв./девет хиляди триста шестдесет и три лева/ без ДДС.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
у/№1087-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Градинарово, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Няма.“
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 № 23 – 490
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на Община Провадия, находящ се в землището на
село Градинарово, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 17508, съставляващ
имот №000056, с площ от 1,430 дка, при граници и съседи: имот № 034006 –
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напоителен канал на Министерство на земеделието и горите-ХМС; имот № 000053
– животновъдна ферма на Министерство на земеделието и горите-Държавен
поземлен фонд, имот №000045-път ІІІ клас на държавата, имот №0034007-полски
път на община Провадия, начин на трайно ползване изоставена нива.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
787,00 лв. /седемстотин осемдесет и седем лева/ без ДДС.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
ф/№1088-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Градинарово, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Също няма.“
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 № 23 – 491
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на Община Провадия, находящ се в землището на
село Градинарово, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 17508, съставляващ
имот №000072, с площ от 25,000 дка, при граници и съседи: имот №000071-пасище,
мера на община Провадия, имот №000053- животновъдна ферма на Министерство
на земеделието и горите-Държавен поземлен фонд, имот №000045-път ІІІ клас на
държавата, с начин на трайно ползване изоставена нива.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
16 250,00 лв. /шестнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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х/№1089-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по компонент 2 „Деца в риск“ на Програма
BG06 „Деца и младежи в риск“, по финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания и питания,
колеги? Също няма.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 – 492
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да участва в изготвянето и
кандидатстването с проектно предложение по Компонент 2 „Деца в риск“ на
Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, по финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.
2.Дава съгласие в проекта да бъдат включени 5 /пет/ детски градини на
територията на община Провадия.
3.Дава съгласие за поемане на ангажимент за изпълнение на проект от
Община Провадия.
4.Дава съгласие да не се променя предназначението на сградите
/помещенията, обект на финансиране на проекта, за период не по-малък от 10
години след приключване на дейностите по проекта.
5.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Единадесета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
……………………
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма отговори на питания. Заповядайте за питане, инж.Георгиев.“
Изказване на Марин Георгиев
„Уважаеми инж.Филев, имам две питания към вас. Първото ми питане е
относно развитието на културно-историческия туризъм в общината. Става въпрос
за една атрактивна дестинация и това е „Най-ранният солодобивен център
Провадия-Солницата“ т. нар. праисторическа могила. В тази връзка още от предния
мандат през 2010 год. има едно решение на ОбС Провадия №42-572, цитирам „Найранният солодобивен център Провадия-Солницата“ създаване на музей на солта. Аз
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доколкото си спомням, това решение, естествено, не е изпълнено предния мандат
на ОбС. В тази връзка си спомням, че ние дискутирахме този проблем дали в
комисия, дали в заседание на ОбС, не мога да цитирам точно, но така или иначе
коментирахме евентуално сградата, която се използва, като архив на библиотеката
до комплекс „Ламбова къща“ в квартал „Вароша“. В тази връзка, имайки предвид,
че библиотеката е вече пусната – каква е вероятността евентуално с решение на
ОбС тази къща да бъде превърната евентуално в един музей на солта? Имате
предвид, че предстоят вече и археологическите разкопки на тази праисторическа
могила през месец август. Това ми е първият въпрос.
Вторият ми въпрос е във връзка с едно решение на ОбС от 28.03.2013 год. за
създаване на комисия за преглед на дейността и финансовото състояние на „МБАЛ
Царица Йоанна Провадия“. С решение №19-369 ние създадохме една временна
комисия от седем души с председател Кадрия Мехмед и определихме срок на
действие до един месец след датата на създаването да изготви комисията и
представи пред ОбС Провадия доклад за резултатите от дейността си. В тази връзка
въпросът ми е : Тази комисия ще докладва ли пред ОбС? Защото с голям патос
бяха приели някои хора от обществото това решение. Прегърнаха силно тази идея,
но в крайна сметка резултат от тяхната дейност не сме получавали. Затова ви моля
да отговорите на следващото заседание. Благодаря.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми колеги,
Две много кратки питания. Щеше да бъде само едно, но г-н Марин Георгиев
ме наведе на мисълта, за още едно. През месец март се промени Закона за туризма
и ние като община имаме задължението да приемем Програма за развитието на
туризма точно на общинските си обекти. Цитирам по памет, без да имам готовност
в момента. Това е едното питане.
Другото ми питане е чрез кмета, защото такъв е редът, до председателите на
комисиите за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в общинска
администрация и в ОбС. Защо и кога ще бъдат публикувани на сайта на общината
декларациите при спазване на съответните закони - закона за личните данни и др.
закон?“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други питания колеги? Няма такива.“
Дванадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
…………………… граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма изказвания по тази точка.“
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Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.48 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 №1069
решение №23-462
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V

V

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

39

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1068
решение №23-463
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V

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

40

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1074
решение №23-468
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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

41

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1052
решение №23-471
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За

Против

Възд. се

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

V

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Марин Георгиев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1058
решение №23-472
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

V

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Марин Георгиев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

43

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1059
решение №23-473
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V

V

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

44

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1060
решение №23-474
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V

V

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

45

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1061
решение №23-475
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1062
решение №23-476
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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

47

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1063
решение №23-477
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1064
решение №23-478
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V

V

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1065
решение №23-479
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V

V

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

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1066
решение №23-480
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V

V

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

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1067
решение №23-481
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1070
решение №23-482
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V

V
V
V
V

V

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

53

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1073
решение №23-484
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V

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

54

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1082
решение №23-487
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

55

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1083
решение №23-488
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

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 №1086
решение №23-489
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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

57

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1087
решение №23-490
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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

58

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1088
решение №23-491
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

V

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