П Р О Т О К О Л № 25
Днес, 26.09.2013 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.Христо Николаев Дянков
5.Диянка Александрова Добрева
6.Милена Драгиева Полизанова
7.Мустафа Али Ибрям
8.Сечкин Халил Мехмед
9.Милена Иванова Драгнева
10.Марин Георгиев Маринов
11.Иво Райчов Гочев
12.Недка Манолова Пенева
13.Николай Маринов Ненов
14.Кръстю Василев Кръстев
15.Димитър Георгиев Андреев
16.Дияна Стоянова Агностева
17.Станислава Шидерова Налбантова
18.Радко Атанасов Костадинов
Общинските съветници Марин Пенчев Маринов, Блага Калчева Петрова и
Назик Назиф Кямил не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия предостави в началото на заседанието
писмен отговор на въпрос, зададен от общинския съветник Дияна Агностева на
заседание на ОбС Провадия, проведено на 25.07.2013 год.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите на РУ „Полиция“ Провадия за
първото шестмесечие на 2013 година. /Вх.№1129
2.Приемане на „Общински план за развитие на Община Провадия за периода
2014 – 2020 год.“ /Вх.№1134
3.Информация за състоянието на детските заведения, общинските училища и
тенденции за развитието им за учебната 2013/2014 год. /Вх.№1133
4.Информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства по
програми на европейските фондове. /Вх.№1132
5.Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия. /Вх.№1135
6.Докладни записки с вх.№1103, 1124 , 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1136, 1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142.
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7.Питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения и корекции в дневния ред на заседанието?“
Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Като председател на постоянната комисия по „Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ внасям
докладна записка с вх.№1155, относно избор на съдебни заседатели при Окръжен
съд град Варна за мандат 2014-2018 год. Тя е раздадена заедно със становищата.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други допълнения в дневния ред на заседанието?“
Изказване на Валерий Радев - секретар на община Провадия
„Уважаеми госпожи и господа, общински съветници,
Предлагам в точка докладни записки да бъде включена докладна записка с
вх.№1157, относно определяне представител на община Провадия в комисия за
изработване на областна здравна карта на област Варна. Раздадена ви е също с
допълнителните материали.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите на РУ „Полиция“ Провадия за
първото шестмесечие на 2013 година. /Вх.№1129
2.Приемане на „Общински план за развитие на Община Провадия за периода
2014 – 2020 год.“ /Вх.№1134
3.Информация за състоянието на детските заведения, общинските училища и
тенденции за развитието им за учебната 2013/2014 год. /Вх.№1133
4.Информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства по
програми на европейските фондове. /Вх.№1132
5.Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия. /Вх.№1135
6.Докладни записки с вх.№1103, 1124 , 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1136, 1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1155, 1157.
7.Питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Отчет-анализ за дейността на служителите на РУ „Полиция“
…………….. Провадия за първото шестмесечие на 2013 год.
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а/№1129-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет-анализ за дейността на служителите на РУ „Полиция“
Провадия през първото шестмесечие на 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. В залата присъства представител на
РУ „Полиция“ гр.Провадия. Ваши становища, питания изказвания по докладната
записка, колеги? Няма.“
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 № 25 – 495
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема за сведение отчет-анализ за дейността на служителите от РУ
„Полиция“ Провадия през първото шестмесечие на 2013 год.
Втора точка - Приемане на „Общински план за развитие на Община
……………...
Провадия за периода 2014 – 2020 год.“
а/№1134-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предоставяне за публично обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на
„Общински план за развитие на Община Провадия за периода 2014 – 2020 год.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Проектът на „Общинският план за развитие“, който е на вашето внимание е
стратегически документ, необходим за следващия програмен период. Факт е, че ние
спазваме законови изисквания, но в ситуация, в която не са ясни оперативните
програми за следващия програмен период 2014-2020 год., като започнем от
наименованието, тяхната структура, мерките и целите, които са заложени в тях и
финансовия ресурс. Независимо от това, ние сме подготвили един документ, който
сме се старали да бъде широко обхватен, полезен на общинска администрация, на
бизнеса, на държавните структури на територията на общината и въобще на всеки,
които има някаква идея да извършва нещо на територията на община Провадия. Ако
има някакви допълнения, готови сме да ги включим сто процента. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Ваши становища, изказвания, колеги?
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми общински съветници,
След встъпителните думи на г-н Филев във връзка с плана и доклада към него
няколко конкретни предложения, които бяха направени на комисиите. Първото от
тях е да формулираме проект за решение, който следва да приемете и във връзка с
доклада и във връзка с общинския план за развитие, който е на вашето внимание, а
именно проектът за решение е следния: На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
във връзка с чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет
Провадия:
1.Приема „Общински план за развитие на община Провадия за периода 20142020 г.“
2.Възлага на кмета на община Провадия в срок до следващото заседание на
ОбС Провадия да предложи програма за реализиране на „Общинския план за
развитие“.
Това е проектът за решение. Освен това, искам да ви информирам, вие имате
протокол от проведеното на 24.09.2013 год. обществено обсъждане на „Общински
план за развитие“, имате пред вас становищата и предложенията от участниците в
публичното обсъждане. На база този протокол, на база направените предложения
предлагаме в „Общински план за развитие на община Провадия за периода 20142020 г.“ в приоритет 1.3. да бъде записана една нова мярка 1.3.9., която да гласи:
1.3.9. използване на възможностите на публично-частното партньорство в сферата
на туризма.“ Това е конкретно към самия план. И на практика това са нещата, които
имах да предложа. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев. Колеги, имате думата. Няма желаещи за изказвания.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение и така направеното допълнение
от публичното обсъждане.“
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 № 25 – 496
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.3 от Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Общински план за развитие на Община Провадия за периода 2014 2020 г.“
2.Възлага на кмета на община Провадия в срок до следващото заседание на
ОбС Провадия да предложи програма за реализиране на „Общински план за
развитие“.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Имаме три месеца по-рано приет, както е според изискването, „Общински
план за развитие“ за следващия програмен период.“
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Трета точка - Информация за състоянието на детските заведения, общинските
……………. училища и тенденции за развитието им за учебната 2013/2014
год.
а/№1133-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за състоянието на детските заведения, общинските училища и
тенденции за развитието им за учебната 2013/2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания
изказвания по докладната записка, колеги?“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
По-скоро два уточняващи въпроса. Прочетох, че всички училища са
обезпечени с медицинско обслужване от тринадесет медицински лица, лекарства и
течаща топла вода. Всички се досещате защо питам. Това е в контекст на една друга
докладна, която разглеждахме преди няколко заседания.
Другият ми въпрос е: Транспортната схема същата ли е? Каквато е била
миналата година? Имам предвид, че се налага сутрин да стават рано едни деца от
едни населени места, ако транспортната схема се променя, този график би бил добре
за тези деца в следващата календарна година те да имат възможност да тръгват
малко по-късно от населеното си място.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Радев, за отговор на поставените въпроси.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Първо, да поясня защо отговарям, за да е ясно, независимо, че за вносител е
кмет на община, изготвил Росица Пиринлиева. Със заповед на кмета на общината
съм оправомощен да отговарям временно, а всяко нещо временно е доста трайно, за
ресор образование. В тази връзка ви отговарям на поставените въпроси, г-жо
Агностева. Започвам от втория въпрос за транспортната схема. Транспортната схема
не е същата, както миналата година, предвид обстоятелството, че и децата не са
същите. Смисъл такъв, увеличен или намален е броя на децата, които пътуват от
различни населени места в посока град Провадия или съответното средищно
училище. Транспортната схема беше изготвена в края на месец август и беше
предложена на обсъждане и съгласуване с всички ръководители на учебни
заведения, които присъстваха и си изказаха мнението. На вариант, който беше
направен, като проект те направиха допълнения, които бяха отчетени и беше
променена, съобразно техните допълнения, транспортната схема. Към настоящия
момент това е оптималната транспортна схема по наша преценка, пък и по преценка
на колегите директори, която може да бъде въведена и да действа. Ако за в бъдеще
има увеличение на транспортните средства, бихме могли да я облекчим от гледна
точка на часовия пояс. Но тъй като всички учебни заведения започват в един и същ
час училище, а един автобус обслужва например две или три линии, за да докара
5

децата съответно до училище, няма как да се сгъсти още времевия график на
тръгване на автобусите. Има деца, които наистина тръгват малко по-рано, като
казвам това по-рано от останалите, защото не могат всички едновременно с един
курс да бъдат извозени до съответните училища. Всъщност това е известно отпреди.
Така е било и в предните години. Към настоящият момент такава е ситуацията, за
съжаление. Наистина има деца, които тръгват в 6.30 ч., най-рано за училище, но
друга възможност просто няма.
Що се отнася за медицинското обслужване, за лекарствата и за топлата течаща
вода. Пропуск е в информацията, но до настоящият момент нямаме сигнали от тези
наши кадри, медицинските лица, които са в училищата, за липса на лекарства, найнеобходимите медикаменти или за топла вода. Ако има такъв, ще бъде отстранен.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, други становища и въпроси по докладната записка? Няма.“
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 № 25 – 497
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за състоянието на детските заведения, общинските
училища и тенденции за развитието им за учебната 2013/2014 год.
Четвърта точка - Информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и
………………... усвоени средства по програми на европейските фондове
а/№1132-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства
по програми на европейските фондове
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет, за допълнения и разяснения по докладната записка.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Информацията, която ви е предоставена е доста обширна. Искам да добавя
някои неща. Първо, по проект “Светът на предците“. Североизточният регион за
планиране има четири такива одобрени проекта, предполага се за дванадесет общини.
По моя информация три от проектите вече са прекратени. Нашият също е с клауза,
ако не успеем с обществените поръчки. Срокът изтече месец август, а те не са
приключили. Надеждата на управляващия орган е да се случи проекта. Аз имам
големи притеснения, тъй като в проекта има записани дати, на които следва да бъдат
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посетени няколко търговски изложения. Ако процедурите се забавят още малко, по
същия ред, както другите общини, ще уведомим управляващия орган.
По отношение на проекта за „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие Провадия“. Проектът е одобрен. Писмото пристигна
преди два дни, на стойност 199 000 лв. Ние сме кандидатствали за точно толкова. И
там има едно условие и то е: Проектът ще бъде финансиран при условие, че
Европейската комисия одобри програмата „Региони в растеж“ с 67 града. Ние сме
един от 67- те градове, които са включени в Оперативна програма „Региони в растеж“,
която в момента е на масата на преговорите. Този проект е одобрен, но зависи, не
даже от нашето правителство, а от Европейската комисия. На 20 или на 19 септември
внесохме проекта за „Реконструкция, модернизация и подмяна на 100 % на
водопреносната мрежа в с.Манастир“ и утре ще имаме проверка от фонд „Земеделие“.
Ако имате някакви въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения. Колеги имате ли въпроси?
Няма.“
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 № 25 – 498
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по
Оперативните програми и други източници на финансиране.
Пета точка - Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и
…………… сигурност на гражданите в община Провадия
а/№1135-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия на проект за
изменение и допълнение на „Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на вносителя. Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Денев,
Видно от обществената активност, предизвикана от докладната записка, а
именно депозирано писмено предложение, гласни становища, активно обсъждане и
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прочие е налице въпрос със съществена обществена значимост. На лице е проблем,
който обществеността настоява да бъде разрешен незабавно. Още повече, че той е
поставен не от един човек, не за първи път и не еднократно. Това не е резултат на
случайно стечение на обстоятелствата, на инцидентна проява или израз на
свръхчувствителност. Искам да ви кажа, че последното лято, изминалото лято при
провеждане на обичаите в кв.Запад при сватби на телефон 112 е имало средно по
осемдесет-деветдесет обаждания. Да не казвам колко в общината и съответно на
мен. Това, което излагам пред вас мотивира необходимостта от внасянето на
настоящото предложение за изменение на „Наредба №1 за обществения ред и
сигурност на гражданите в община Провадия“ с посоченото в него съдържание.
Безспорен е фактът на породеното недоволство, неговият източник и параметри.
При това предизвикано в рамките на действащия подзаконов нормативен акт, което
от своя страна налага извод за необходимостта от промяната му, щом в настоящата
си редакция не може да реализира възложената му функция - да осигури
обществения ред и спокойствие. В тази връзка и в тази насока за изходна позиция
при търсенето на подходящо разрешение е възприето съдържанието на понятието –
обществен ред, който е в състояние на обществените отношения, при което лицата
придържат своето поведение към изискванията на нормите, които обществото е
приело. Тези норми могат да бъдат правни или нравствени. Морални с една дума.
Понятието – обществен ред е много широко и включва, както съблюдаването на
правовия ред, спазването на законите, така и спазването на етиката и добрите нрави
в общуването и в личното поведение. Ето защо няма да обсъждам въпроси, свързани
с това – надвишени ли са законовите ограничения за шум, доколко, как е
констатирано, кои са тези норми, в кой закон са посочени и други. Наличието на
проблем и необходимостта от разрешаването му е породено от обективния факт на
причиненото неудобство в резултат на надвишаването на нормалните за човешките
сетивни възприятия нива на шум. От всички проведени разговори и изслушани
становища се установяват две крайни по съдържание мнения. Едното е нуждата от
пълна забрана на вдигането на шум през цялото денонощие, а другото за
запазването на настоящата редакция на наредбата. Това дава основание да се убедим
в адекватността и полезността на предложението в докланата и като същото на
практика заема позицията на т.нар. златна среда. Създаването на разумно
ограничение, предвид потребностите на жителите от почивка и спокойствие и
осигуряването на възможност за организиране на шумни събития в определен
интервал от време. Именно поради факта, че целта на докладната е да предложи
разумно, обективно и общо приемливо решение в нея не са обсъдени възможностите
за завишени санкции, за допълнителен контрол и др. Характерът на проблема сочи,
че решаването му не е по пътя на санкциите, още повече, че възможността за това
съществува към настоящия момент при това в нормативни актове с по-висок ранг от
наредбата на община Провадия. Предвид факта, че задачата и отговорността на ОбС
е да осигури опазването на обществения ред и спокойствие, относими към всички
жители на общината, от първостепенно значение е да се създадат норми спазването,
на които ще гарантира реализирането на тези задачи, а не такива, които по
съдържание да бъдат единствено основание за налагане на санкции. Предлагайки ви
това решение, което е на вашето внимание, ние сме подходили като град Пловдив.
Там е един от най-големите квартали, в които действа точно такава наредба, в този
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времеви график. В този квартал се провеждат точно такива тържества. Искам да ви
кажа. При вас вероятно е подписката с 230 подписа, които искат забрана. Миналата
година на вашето внимание беше предложено да изградим обреден дом. Независимо
от това, че има два подходящи терена - първо, не сме изготвили работен проект.
Второ, нямаше мярка, по която да кандидатстваме. Със собствени средства не
можем да се справим. Миналата година тържествата не бяха толкова шумни. Това
лято просто излязоха извън контрол. Последният път, когато се наложи аз и един от
моите заместници да се качим в квартала, около пет без петнадесет шумът беше
толкова голям, че при затворени прозорци, знаете, че моят кабинет е в
противоположната посока на шума – не се стоеше. Толкова беше силен. Отидохме
на мястото на събитието. Не знам колко стотин децибела беше шума, но когато
викаха в ухото ми, на пет сантиметра от ухото ми, аз не чувах. Имах чувството, че
силата на звука може да ме събори. Имаше над десет тонколони, разположени на
тротоара и забележете в този порядък около 45 мин. след 16.00 ч. имаше не повече
от петнадесет - двадесет човека. Помолихме ги да спрат музиката и попитахме –
Защо е тази сила? Отговорът беше, ще използвам техните изрази – „Ако ние не
надуем музиката, да чуят махалата, кой ще дойде да види булката.“ Това е, как да
кажа, някои хора ще го приемат за издевателство над останалата част на града.
Тогава реших да предложа този вариант на докладната записка. Този обичай, този
ритуал, който те извършват няма как да бъде извършен в обреден дом. Поне те ми
обясниха, че става в дома на булката. Даже и да го имаме обредния дом там може да
се проведе същинското мероприятие - самата сватба. Те и сега се провеждат извън
територията на квартала. Те се провеждат или в с.Белоградец или на „Измътец“. Два
пъти се кани оркестър - преди същинското мероприятие, преди самата сватба, при
обичая „Къна“, втория в деня, когато тръгват за същинското тържество. В една от
другите наши наредби ние имаме ограничения за децибелите на шума, но така или
иначе то не се спазва. За мен, подходящото решение е за този обичай да определим
четири часа. Като това, обаче по никой начин не означава безконтролно ползване на
оркестри с озвучителни уредби, които са с изключителна голяма мощности при
пълно натоварване. Защото това, което аз видях и усетих, то не е необходимо на
никой. Не може петнадесет човека да стоят настрани на по двадесет метра от
уредбите – те да са пуснати на максимална мощност, защото трябва махалата да чуе
и те да се съберат, за да видят булката. Това за мен е недопустимо. Има си друг ред.
Съвсем нормално би било – непълно натоварване на уредбите, които ползват
оркестрите и пак мероприятието ще се случи и ще е весело. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Преминаваме към обсъжданията, но преди тях на
всички комисии бяха изказани различни становища. Ще ви запозная съвсем
накратко и с двете постъпили в деловодството предложения във връзка с
предложения проект за изменение и допълнение на „Наредба №1 за обществения
ред и сигурност на гражданите в община Провадия“. Ще ви запозная съвсем
накратко с тях. Първото предложение е на г-н Живко Милков Славчев. В резюме
неговото предложение, тъй като е представено на общинските съветници, за
обществеността, той предлага забраната със съответните текстове в наредбата за
провеждането на тези мероприятия, тъй като няма възможност за реализиране на
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адекватен контрол. В последствие дойде към предложението подписка от 230 наши
съграждани в подкрепа на така направеното предложение на г-н Славчев. Ще ви
предложа неговите предложения за гласуване.
Следващото предложение е от трима наши съграждани – Ибрям Османов
Тасмов, Орлин Младенов Христов, Младен Кирилов Алексиев, което е в обратния
смисъл – да не се създава нова ал.2 в чл.13 и да се определи часови диапазон от
16.00 - 21.00 ч./ 22.00 ч. летен сезон/.
Постоянните комисии имат своите становища, тъй като г-жа Блага Калчева
отсъства, а зам.-председателят на комисията по “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“ г-н Ненов не присъства на заседанието на комисията, ще си позволя да ви
запозная аз със становището на комисията. Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“
приема предложението за промяна на записаните часове в предложението за
изменение на Наредба №1 в чл.22, ал.3 – часовете да станат от 16.00 - 21.00 през
зимния сезон / 22.00 ч. през летния сезон/. Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“
приема докладната записка с приетото предложение за промяна.Давам думата на г-н
Станков да изрази становището на комисията.“
Божидар Станков - ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 5 гласа „за“ приема предложението в докладната записка в
часовите пояси, в които е предложена от 16.00 - 20.00 през зимния сезон / 21.00 ч.
през летния сезон/. Така като е предложена без корекции. Благодаря.“
Сечкин Мехмед- ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 4 гласа „за“ и 2-„възд.се“ при кворум 6 приема предложението
за промяна на записаните часове в предложението за изменение на Наредба №1 в
чл.22, ал.3 – часовете да станат от 16.00 - 21.00 през зимния сезон / 22.00 ч. през
летния сезон/. Комисията с 4 гласа „за“ и 2-„възд.се“ приема докладната записка с
приетото предложение за промяна.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Марин Пенчев - председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“ отсъства, а зам.-председателят г-н
Христо Дянков не присъства на заседанието, затова аз ще прочета становището:
Комисията с 4 гласа „за“ и 1-„възд.се“ приема предложението за промяна на
записаните часове в предложението за изменение на Наредба №1 в чл.22, ал.3 –
часовете да станат от 16.00 - 21.00 през зимния сезон / 22.00 ч. през летния сезон/.
Г-н Георгиев, заповядайте да съобщите становището на вашата комисия.“
Марин Георгиев - ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии“
„Комисията с 4 гласа „за“ и 2-„възд.се“ при кворум 6 приема предложението
за промяна на записаните часове в предложението за изменение на Наредба №1 в
чл.22, ал.3 – часовете да станат от 16.00 - 21.00 през зимния сезон / 22.00 ч. през
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летния сезон/. Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ приема докладната записка с
приетото предложение за промяна.“
Изказване на Марин Георгиев
„Г-н Денев, ще продължа с обсъждането и разискването. Колеги, наистина
този проблем е много остър пред обществото. Наистина шумовото замърсяване е
високо. В тази връзка, този часови пояс, който е определен от 16.00 до 20.00 ч. или
до 21.00 няма да решим проблема, според мен, с това замърсяване. Аз имам
конкретно предложение, г-н Филев, евентуално да се закупят два апарата за
замерване на шумовото замърсяване. Единият от тях да се връчи на РПУ, а другият
на инспектората на община Провадия и при такива мероприятия да се замерва шума
и да се налагат съответните санкции. По този начин, аз смятам, че ще има респект у
хората, които организират тези мероприятия. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Георгиев за направеното предложение, както и за обявяване
на становището на комисията. С неговото изказване практически стартирахме
изразяването на мнения и становища по докладната записка. Колеги, имате думата.
На комисиите дебатите бяха достатъчно горещи и продължителни. В залата
присъства гражданин. Колеги, да му дадем ли думата да изкаже своето становище
по разглеждания обществено важен въпрос? Заповядайте. Моля, да се представите
се за протокола.“
Изказване на Живко Славчев
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Внесох тази подписка, за да изразя своята гражданска позиция и позицията на
не малка част от нашите съграждани. Подписката е подписана до момента само от
230 човека само за ден, ако разполагах с още един ден щяха да бъдат поне 2 300. От
поканените да я подпишат ми отказаха само двама. Един поради опасения, че ще му
пострада бизнеса. Вторият с дълбока резерва, че може нещо да се промени, който
искаше, настояваше за кардинална промяна в държавата. Той не иска да променим,
да направим опит да променим нещата в собственото си село, а иска да променим
държавата. По същество. Предполагам, че не се заблуждавате, че тези подписи искат
само едно – да се забрани този звуков, шумов терор и това издевателство на
сравнително малка част от нашите съграждани към града. За справка жителите на
общината са около 23 000. 13 000 от тях живеят в града, като роми при последното
преброяване са се определили само 3 000 в цялата община. Ако така продължават
нещата, скоро време и кучето ми ще играе кючек.
По отношение на закупуването на апаратура. Предполагам, г-н Георгиев и г-н
Филев, като инженери са наясно, че става въпрос за специализирана измервателна
апаратура, която е придружена със съответните сертификати. Направих справка –
фирма „Тесто“ предлага два такива модела, съответно по 230 евро и 550 долара.
Значи, това измерване не се прави от бай Иван. Прави се от специализирана
лаборатория, лицензирана под ръководството на РИОКОЗ. Следва по строго
установен протокол констатация и следва съответно санкция. Санкции по Наредба
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№1 до 200 лв. или по Наредба №7 до 500 лв. В Столична община са до 2 000 лв.
Какво са 200 лв. и 500 лв.? При положение, че за ромското тържество само за
музиката за тридневна сватба се плаща 10 000 лв. Трябва ли в крайна сметка цял
град да бъде съпричастен на едно събитие, случващо се в ромско семейство? След
като всички етноси в страната могат да празнуват на съответните установени за
целта места аз не виждам проблем. В крайна сметка, дори и да се приеме
закупуването на съответната апаратура, докато тя се закупи и се сработят
съответните институции, ще мине известно време, през което контролът ще остане
на абсолютно същото ниво. За това предлагам до въвеждането на тези ефективни
действия да бъдат забранени ромските тържества, защото, ако горе кънти тридневна
ромска сватба, долу в града могат да вървят три погребения. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Славчев. Той е вносител на материала с подписката. Други
изказвания, колеги, по докладната записка? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Славчев,
Преди да коментирам вашето изказване искам да отговоря на г-н Георгиев. Аз
съм съгласен. Ние ще закупим съответната апаратура. Това е най-лесната част. Потрудната ще бъде да синхронизираме нашите наредби със законите в България, така
че нашият инспекторат и полицията да могат да извършат този контрол ефективно –
да констатират шумовото замърсяване, да идентифицират причината и да съставят
съответния акт, а в последствие да бъде издадено наказателно постановление. В тази
насока общината и администрацията ще започне да работи веднага. По отношение
на пълната забрана аз съм малко скептичен. В смисъл такъв – едно такова събитие
не може да бъде предотвратено само с говорене. Там ще трябва физическо
присъствие и физическа разправа. Не ми се ще ние да дадем законова възможност
това да се случи, защото миналата година при мен лично дойде един от ромите,
който е с по-висок финансов статус, да го кажа така, и той каза така :“Аз съм
планирал – 3000 лв. за оркестър, 500 лв. за сцената на оркестъра, няколко хиляди
лева за рокли. Кажи ми – колко лева ще е глобата? Да я платя предварително и да
не идва полицията, за да не стане някакъв физически конфликт.“ Аз апелирам, още
повече, че предстои есенно-зимен период, ОбС да приеме наредбата във вида, в
който съм я предложил и през това време ние да закупим съответната апаратура, за
да можем да контролираме нивото на шума, но по никакъв начин да не провокираме
и да не даваме възможност за физически конфликт в нашия град. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения след изказванията.
Заповядайте инж. Георгиев.“
Изказване на Марин Георгиев
„Колеги, аз само искам да допълня нещо в моето предложение. Както каза и
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г-н Филев, предлагам ОбС да вземе едно такова решение да задължи общинска
администрация да направи проект, да изработи проект за бъдещо изграждане на
един такъв ритуален дом за ромите. В тази връзка имайки проектна готовност да
изчакаме стартирането на еврофондовете и от 2014 год. да започнем изграждането
или 2015 год., зависи от мярката, която ще се отвори, да започнем да изграждаме
един такъв дом и смятам, че тогава вече този проблем завинаги ще отпадне.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Друг наш съгражданин, колеги, иска да изкаже своето становище.
Предполагам, че нямате нищо против да му дадем думата. Заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Благодаря ви за дадената възможност. Искам да ви запитам : При положение,
че едно такова мероприятие явно е нарушение на обществения ред и без да има дори
технически средства за замерване, редно ли е, след като всички сме свидетели как
целия град кънти през уикендите три дни, то да бъде разрешавано? Макар че досега,
след като е било записано в Наредбите, че са необходими такива средства, такива не
са били осигурени. Това означава, че сме разрешавали – хем има закон, хем няма
възможност да бъде спазван. След като няма възможност да бъде спазван, как е
приет този закон? Няма технически средства за замерването на децибелите.
Единствената възможност е от Варна - ХЕИ или службата, както там се нарича.
Докато дойде тази институция да замери мероприятието ще е свършило. Как ние
осигуряваме спазването на този закон? В същото време надали има човек, който да
се нуждае някой да му каже, че шумът е висок. Мисля, че на границата пише Република България. Не пише - саморазправи, ромски общности, български
общности. Пише – Република България. Във всяка една такава еднонационална
държава законите са за всички. Кой кого интегрира? Ние тях или те нас. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, колеги? Преди да преминем към сложното гласуване, аз
ще сляза на другия микрофон, за да изкажа собственото си мнение.“
Изказване на Бисер Денев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Вероятно винаги истината е някъде по средата. Няма да бъда дипломатичен
така, както кмета, за да кажа, че въпреки риска да натрупам неуважение, меко
казано, на част от нашите съграждани, не приемам крайните изказвания по
отношение на религиозни и етносни тържества. В края на краищата ние не можем на
никого да забраняваме тогава когато на него му идва да го направи, освен когато
това нещо е извън закона. Законите не ги пишем ние. Нито пишем ние законите,
нито ние съблюдаваме тяхното спазване. Има контролни органи, които са
упълномощени в държавата – специализирани и такива, които могат и трябва да си
извършат служебните задължения.Така или иначе тези контролни органи, за които
говорим тук не са в нашата юрисдикция и по никакъв начин не можем да окажем
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никакво влияние върху тяхната работа. Говорим за – РИОСВ, РИОКОЗ, които в
почивните дни - събота и неделя или извън работно време просто по никакъв начин
няма да излязат извън територията на град Варна да реализират своите функции.
Има, обаче резон, но не в момента на това, което предлага г-н Георгиев.
Инспекторатите в другите обикновено по-големи областни градове, говоря за
София, Варна, Пловдив, са облечени в много функции. Те имат много права и
задължения, но те имат правила за действия. Нашият инспекторат няма такива. Той
не е изписан никъде като контролен орган, освен в структурата на общинска
администрация и не произтичат никакви права за неговите дейности. Аз ще се
опитам да направя едно такова предложение, което ще гласувам по съвест и по
докладната и по направените предложения към настоящия момент. Ще направя едно
такова предложение, което няма как да бъде гласувано в промените в наредбата, но
ще инициирам изготвяне от общинска администрация на статут на инспектората,
който да се съгласува с юристите на общината, общинска администрация и ОбС,
който да бъде свързан с прилагането на Наредба №1, която обсъждаме в момента и
когато те ще могат да реализират тези функции и те ще бъдат законни. Защото в
момента дали ще има инспекторат или ще мерим ние двамата с вас, г-н Георгиев,
няма никакво значение. Все едно, че никой нищо не е измерил. А да забраняваме на
някого, да отиде да си види булката малко, меко казано, не е прилично. Надявам се,
че разбрахте моето изказване. Още на следващото заседание ще се опитам. То няма
да може да влезе, вероятно, толкова бързо и да се реализира – да се изготви статут
на инспектората. Той е нужен, между другото, и за други неща не само за музиките
и за височината. Той може да санкционира и това, което г-н Илиев, той присъства в
залата, като наблюдател на нашата работа, и частни мероприятия, и фирмени и т.н.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ако няма други изказвания, колеги, ще преминем към гласуване, което ще
бъде много сложно. Ще ви чета всички предложения едно по едно, не абсолютно
хронологично на най-отдалеченото, като последователност, но всички ще бъдат
подложени на гласуване.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението,
гласувано в постоянните комисии за промяна на записаните часове в проекта за
изменение и допълнение на „Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия“ в чл.22, ал.3 – часовете да станат от 16.00 - 21.00
през зимния сезон / 22.00 ч. през летния сезон/. Общинските съветници гласуваха
предложението и от общо 18 с 8 гласа „за“, 0-„против“ и 10-„възд.се“ не приеха
предложението.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението от г-н
Живко Славчев, подкрепено с подписите на 230 граждани на град Провадия за
създаване на нова ал.2 към чл.13 от „Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия“ с текст : чл.13, ал.2 „Забранява се: използването на
озвучителни системи и други електронни устройства при провеждането на шумни
увеселения, сватбени и други семейни тържества в частни имоти, както и такива
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публична и частна общинска собственост.“ Общинските съветници гласуваха
предложението и от общо 18 с 0 - гласа „за“, 3-„против“ и 15-„възд.се“ не приеха
предложението.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението от г-н
Живко Славчев, подкрепено с подписите на 230 граждани на град Провадия за
създаване на нов чл.13а от „Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия“ с текст:„Разрешава се използването на озвучителни
системи и други електронни устройства при провеждането на шумни увеселения,
сватбени и други семейни тържества в частни имоти, както и такива публична и
частна общинска собственост в часовете от 16.00 до 20.00 часа /21.00 часа през
летния сезон/ при спазване на изискванията на чл.6, ал.4 от Наредба №7 на община
Провадия.“ Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 2 гласа „за“, 0-„против“ и 16-„възд.се“ не приеха предложението.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението от
Ибрям Османов Тасмов, Орлин Младенов Христов, Младен Кирилов Алексиев да не
се създава нова ал.2 към чл.13 от„Наредба №1 за обществения ред и сигурност на
гражданите в община Провадия“ с текст: ал.2., чл.13„Провеждането на сватбени,
семейни и други частни събирания на нерегламентирани места – тротоари, площади,
улици, междублокови пространства, градини, паркове и други територии общинска
собственост, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на
гражданите”. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 2 гласа „за“, 1-„против“ и 15-„възд.се“ не приеха предложението.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„След направените гласувания на предложенията и практически отхвърляне на
всички предложения предлагам на вашето внимание проект за решение във вида, в
който е предложена докладната записка от вносителя. Г-н Георгиев, да аз си записах
вашите предложения. Гласуваме предложенията на Марин Георгиев.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Марин Георгиев да се закупят два апарата, които да бъдат
предоставени на инспектората към общината и РУ „Полиция“ Провадия, с които да
бъдат извършвани необходимите измерванията и да бъдат реализирани съответните
санкции. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 5- гласа
„за“, 0-„против“ и 13-„възд.се“ не приеха предложението.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Марин Георгиев да бъде изготвен идеен работен проект за
ритуална зала. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 9гласа „за“, 0-„против“ и 9-„възд.се“ не приеха предложението.
Общинските съветници гласуваха проекта за решение за изменение и
допълнение на „Наредба №1 за обществения ред и сигурност на гражданите в
община Провадия“ в доклад с вх.№1135 и от общо 18 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 2
-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 499
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация вр. с чл.8 от Закон за нормативните актове, Общинският съвет
Провадия:
1.Приема допълнения и изменения в „Наредба № 1 за обществен ред и
сигурност на гражданите в община Провадия”, както следва:
§.1. Досегашният чл.13 става чл.13, ал.1 със следния текст:
Чл.13. „Забранява се:
ал.1. „провеждането на открито на събрания, митинги, манифестации,
публични протести, религиозни служби и лекции, които не са организирани по реда
и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и
манифестациите”.
§.2. В чл.13 се създава нова алинея 2 със следния текст:
Чл.13..............................
ал.2. „провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на
нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междублокови пространства,
градини, паркове и други територии общинска собственост, водещи до нарушаване
на обществения ред и спокойствието на гражданите”.
§.3. Допълва и изменя ал.3 на чл.22, като текстът на чл.22, ал.3 добива следния
вид:
Чл.22..........................................
ал.3. „използването на озвучителни системи и други електронни устройства
при провеждане на шумни увеселения, сватбени и други семейни тържества, на
открито в частни имоти, както и в такива публична и частна общинска собственост,
с изключение на часовете от 16.00 до 20.00 (21.00 през летния сезон.).
Председателят на ОбС Провадия обяви 15 мин. почивка по искане на
общински съветник.
Почивка от 10.15 ч. до 10.30 ч.
Кворум: 15 /Общинските съветници Дияна Агностева, Марин Георгиев и
Христо Дянков не присъстват в залата./
Шеста точка - Докладни записки
……………..
а/№1103-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Питания и становища от ваша
страна, колеги? Няма.“
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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 № 25 – 500
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 5 вр. с ал. 1 и чл.
124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия, реши:
1.Разрешава изработването на проект за ПУП /подробен устройствен план/ –
ПЗ /план за застрояване/ с обхват следния недвижим имот частна държавна
собственост, находящ се в землището на село Петров дол, община Провадия, област
Варна, ЕКАТТЕ 56143, а именно: поземлен имот № 000271, с площ 0.624 дка, начин
на трайно ползване – обслужване на горско стопанство, попадащ в териториалния
обхват на дейност на Териториално поделение на Държавно горско стопанство
Провадия, отдел 3009, подотдел „а“ по Карта на възстановената собственост, при
граници и съседи: имот №000281 на Министерство на земеделието и горите –
Държавно лесничейство, за изграждане на съоръжение на техническата
инфраструктура - Базова станция на „Космо България Мобайл“ ЕАД, ЕИК
130460283, ведно със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на
телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на GSM антени и контейнери
за телекомуникационно оборудване.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
3. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
б/№1124-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен
план
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги? Няма. Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
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 № 25 – 501
На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, ОбС Провадия, реши:
1.Одобрява ПУП /подробен устройствен план/ – ПП /парцеларен план/ с
обхват, следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Петров дол,
община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 56143, а именно: ПИ №002023 –
държавна собственост, ПИ № 002026 – ведомствен път на Община Провадия, ПИ №
002011 – собственост на „ Оранжерии – Петров дол” ООД, ЕИК 813208144, ПИ №
002013 – собственост на „ Оранжерии – Петров дол” ООД, ПИ № 002019 –
собственост на „ Оранжерии – Петров дол” ООД, ПИ № 002027 – местен път на
Община Провадия, за прокарване на трасе на подземен електрически кабел 20 кV, с
17

дължина 129,8 метра за присъединяване към електропреносната мрежа на
предвидената за изграждане от „Оранжерии – Петров дол” ООД, ЕИК 813208144 в
собствения на дружеството поземлен имот №002019, находящ се в землището на
село Петров дол, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 56143, местност
„Долни Алчак”, с площ 0.161 дка, когенераторна инсталация за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия чрез използване на природен газ
за нуждите на оранжерийния комплекс.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Кворум: 16 /Общинският съветник Христо Дянков присъства в залата. 10.37 ч.
в/№1125-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална продажна цена
на общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ дворно
място от 3 640 кв.м., находящо се в кв.57, парцел ІІ-146 по РП на с.Петров дол,
община Провадия по АОС №304 от 01.06.1999 год.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
В деловодството на общинска администрация има от двама наши съграждани
заявление за закупуване на терен или закупуване правото на строеж на терен в село
Петров дол с цел някакво инвестиционно намерение. Както е обичайно, в
населеното място е проведено Общо събрание. Няма граждани, които да са против
молбата за бъде процедирана. Защо предлагам на вашето внимание продажбата на
имота, а не продажба на правото на строеж? При последните промени в
законодателството при едно погасяване право на строеж, каквото ние имахме в
началото на този мандат, ОбС обяви за погасени правата върху 17 дка за
„Хвостохранилище“ и 400-600 дка територия в землището на с.Златина, все още
договорите не са заличени в съда по вписванията. За да ги заличим следва да има
дело, което не е безплатно. Например за теренът, който е в землището на с.Златина
разходите биха били между 20 000-50 000 лв. Таксата за делото е 20 000 лв. – част от
материалния интерес, а по-нататък вече съдебни разноски. Какъв ще е размерът на
съдебните разноски? Това зависи от реакцията на ответната страна. Това, за което
говоря е теренът, който беше с отстъпено право на строеж за изграждане на голф
игрище. В настоящият момент считам, че продажбата е по-удачна, не заради друго, а
защото, ако продадем право на строеж то ще бъде вече с по-ниска стойност.
Фактически ще се извърши пак едно закупуване на земята, но на по-ниската
стойност, защото даже и да не се реализира инвестиционното намерение, за да се
стигне до разваляне на договора пак общината трябва да направи необходимите
процедури и да ги плати естествено. Още повече, че това, което забелязвам при
събранията в нашите населени места – хората предлагат терените, които са в
регулация, за които има интерес по някакъв начин да се стопанисват и общината да
се разпореди с тях. Нещо да се случи в тези населени места. Там има пустеещи
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училища, детски градини други терени с разрушени постройки, бивши хлебарници,
бани и т.н. Те искат нещо да се случва с тези имоти, защото селата все повече и
повече запустяват. Факт са и последните търгове. Независимо, че наши съграждани
казват, че цените са ниски интерес няма. Последно, търговете в с.Чайка са обявени
повторно, защото на първия нямаше достатъчно участници. Моето предложение е да
дадем възможност имотът да бъде обявен на търг, но ако решите нещо друго аз ще
го приема, защото молбата на желаещите за закупуване на терена или право на
строеж е в точно този смисъл. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, г-н Филев прави тези разяснения, защото на част от комисиите беше
обсъждан въпроса за евентуално отстъпване правото на строеж, но на практика
официално такова предложение не е постъпвало и няма да бъде подложено за
гласуване, ако не бъде направено в зала, разбира се. Имате думата за становища и
изказвания по докладната записка. Няма такива. Подлагам на гласуване проекта за
решение.“
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 № 25 – 502
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот-частна
собственост на община Провадия, съгласно АОС №304 от 01.06.1999 год., вписан
под №992 от 11.04.2002 год., входящ регистър №68, том ІІІ, дело №484 в Служба по
вписванията към Агенция вписвания към Районен съд Провадия, находящ се в
с.Петров дол, община Провадия, област Варна, при граници и съседи: улица, улица,
УПИ ІV-144, УПИ ІІІ-143, УПИ І-147 , а именно: дворно място с площ 3 640 кв.м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ в квартал 57 по плана на
с.Петров дол.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 11 690
/единадесет хиляди и шестстотин и деветдесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
г/№1126-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за възмездно придобиване право на собственост, чрез
закупуване на урегулиран поземлен имот ІІ-18, находящ се в с.Златина с площ 1 980
кв.м. от физическо лице, необходим за разширяване на гробищния парк в селото и
утвърждаване на пазарна цена на същия
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги? Няма. Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
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 № 25 – 503
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Закупува следния недвижим имот, находящ се в село Златина, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ 1980 кв.м, включено в
УПИ № ІІ – 18, квартал 20 по плана на селото, при граници: улица, УПИ № І – 21,
улица, УПИ № ІІІ – 16, подробно описан в Нотариален акт № 102, том І, дело № 110/
2006 г., входящ регистър №597/03.02.2006 г. от Стефан Николов Стефанов в
качеството му на собственик.
2.Определя покупна цена за имота описан в т.1 от настоящото решение в
размер на 3 192 лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение, както и след придобиване от община Провадия на правото на собственост
на имота по т.1 да предприеме необходимите действия за промяна на
предназначението на имота от „за жилищно строителство“ в „Гробищен парк“.
д/№1127-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна предназначението на имот-общинска
собственост от публична в частна
Кворум:17 /Общинският съветник Марин Георгиев присъства в залата./10.50 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 504
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
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1.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот,
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична собственост № 55/
19.12.1997 г., вписан в Агенция вписвания Служба вписвания при Провадийски
районен съд под №112, том V, входящ регистър № 3903 / 08.10.2001 г., находящ се
село Манастир, община Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ
3940 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот № ХІІ, в квартал 10 по плана на
селото, при граници: улица, улица, УПИ № ХІІІ – 128, УПИ № ХІ – 129, едноетажна
сграда, със застроена площ 818 кв.м.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
е/№1128-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на продажна цена на
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 130 /сто и тридесет/
кв. придаваема част към урегулиран поземлен имот ІІ, с планоснимачен номер 45, в
кв.21 по плана на с.Златина, община Провадия по АОС №1630 от 14.08.2013год. на
Кръстина Тодорова Стоянова, Елена Стоянова Томова и Таня Стоянова Тодоровасъсобственици на имота
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги? Няма. Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
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 № 25 – 505
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Кръстина Тодорова
Стоянова, Елена Стоянова Томова и Таня Стоянова Тодорова, по отношение на
следния недвижим имот, находящ се в село Златина, община Провадия, област
Варна, а именно: дворно място, цялото с площ 1,320 кв. м, включено в УПИ № ІІ –
45, в квартал 21 по плана на селото, при граници улица, УПИ № ІІІ – 46, УПИ № Х –
45, УПИ № І, чрез продажба на притежаваните от Община Провадия 130 кв. м.
идеални части от описания имот, посочени в АОС № 1525/14.02.2013 г., вписан в
Агенция вписвания Служба вписвания при Провадийски районен съд под №43, том
ІІ, вх.регистър №662 от 18.02.2013 год., поправен с Акт за поправка на акт за частна
общинска собственост №1630/14.08.2013 г., вписан в Агенция вписвания Служба
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вписвания при Провадийски районен съд под № 37, том ІХ, входящ регистър №3969
от 15.08.2013 г., двоен входящ регистър №3944, на съсобствениците Кръстина
Тодорова Стоянова, Елена Стоянова Томова и Таня Стоянова Тодорова,
притежаващи 1,190 кв.м. идеални части от имота, съгласно Нотариален акта №107,
том І, дело №249/1994 год.
2.Определя продажна цена за имота по т. 1 в размер на 450 лева, без ДДС.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
ж/№1130-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-председател на
ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди, относно
отпускане на еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги?“
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 № 25 – 506
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 Ангел Димитров Ангелов от с.Житница общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Стефка Тодорова Проданова от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ № 52, вх.А, ап.7 се отпуска парична помощ в размер на 150.00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.3. На лицето Севдалина Ангелова Ивайлова от с.Градинарово общ.Провадия, се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4. На лицето Тунчо Михалев Маринов от с.Овчага, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 150.00 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:
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2.1.На лицето Катя Иванова Кьосева от с.Градинарово, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.2.На лицето Йордан Георгиев Начев от с.Житница, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.3.На лицето Донка Ангелова Начева от с.Житница, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4.На лицето Юлиян Янков Шидеров от гр.Провадия, ул.“Кривненско шосе“ № 37
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 /фактура/.
2.5.На лицето Недялка Асенова Стефанова от с.Бозвелийско, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.6.На лицето Зорница Андреева Казакова от гр.Провадия, ул.“Лозница“ № 7 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.7.На лицето Димитричка Иванова Манолова от гр.Провадия, кв.“Север“, бл.10,
вх.А, ет.3, ап.11 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в
община Провадия.
2.8.На лицето Розалина Асенова Йонкова от гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ №82А
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.9.На лицето Златко Михайлов Стефанов от с.Златина, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.10.На лицето Гюлтен Сейфулова Хюсеинова от с.Бозвелийско, общ.Провадия не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.11 .На лицето Диана Мирчева Дочева от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.1, вх.В, ет.3,
ап.9 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.12.На лицето Васил Господинов Георгиев от с.Добрина, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.13.На лицето Тошко Атанасов Тодоров от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.10, вх.Г,
ет.7, ап.105 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.14.На лицето Божанка Герчева Апостолова от с.Градинарово, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
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2.15.На лицето Янко Ивайлов Радев от с.Градинарово, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
з/№1136-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за награждаване на бронзовия медалист от световното
първенство по борба за юноши – 2013 год., град София – Радослав Красимиров
Василев
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Преди обсъждането и
разискванията ще си позволя да обобщя предложението от всички постоянни
комисии на ОбС Провадия. На всички комисии единодушно беше гласувано
предложението паричната наградата да бъде в размер на 500 лв. Други становища и
изказвания по докладната записка? Няма такива.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
постоянните комисии за парична награда да бъде в размер на 500 лв. Общинските
съветници гласуваха и от общо 17 с 17 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ приеха
предложението.
Кворум:17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетото предложение
– парична награда в размер на 500 лв. поименно и от общо 17 с 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 507
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Награждава с грамота, плакет и парична награда в размер на 500 /петстотин/
лева - Радослав Красимиров Василев – бронзов медалист от Световното първенство
по борба 2013 год., гр.София.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
и/№1137-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно застраховане на сгради-частна общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги? Няма.“
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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 № 25 – 508
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие имотите - сгради частна общинска собственост да бъдат
застраховани, считано от 28.09.2013 год. за срок от една година, както следва:
№

СГРАДА

№ ……. АКТ

ДЕЙНОСТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сграда клуб на пенсионера с.Равна
Сграда офис общински пазар
Сграда бившо к-во с.Петров дол - кл.
Сграда бившо врем. к-во с.Манастир
Сграда склад за пестициди с.Житница
Сграда Селска здрав. служба с. Черковна
Сгради опитно поле - озеленяване
Сграда - клуб на БСП
Клуб на пенсионера ул. „Дунав“

946/ 22.08.2002
1336К/ 12.12.2010
1191/26.09.2006
1/25.11.1996
861/07.05.2011
286/05.05.1999
1128/ 19.11.2004
248/ 12.03.1999
69/05.03.1998

частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Сграда „Ламбова къща“
Сграда ритуална зала „ Вароша“
Сграда - читалня
Сграда - библиотека
Клуб на пенсионера кв.“Север“
Склад за материали Петров дол
Сгради плувен басейн+филтърно
Читалище с. Тутраканци
Сграда кметство с.Бързица
Сграда Селска здрав. служба с.Златина
Златина
Клуб
на пенсионера ул.“Ц.Освободител“
ВСИЧКО:

192/11.11.1998
70/31.03.1998
239/12.03.1999
236/12.03.1999
1253/ 19.01.2009
1354/ 16.05.2011
883/30.07.2001
868/08.06.2001
63/18.02.1998
1435/11.04.2012
68/05.03.1998

частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ

7300,00
7500,00
12200,00
1200,00
43500,00
10500,00
8500,00
27600,00
21960,00
80600,00
17100,00
19600,00
18700,00
5800,00
9671,00
21574,00
13520,00
4000,00
1597,00
19560,00
351982,00

2.Общински съвет възлага на кмета на община Провадия изпълнението на
настоящото решение.
Кворум:16 /Общинският съветник Станислава Налбантова не присъства в
залата. 11.10 ч.
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й/№1138-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за промяна статута на поземлен имот №000184 с
площ 33,694 дка, находящ се в землището на с.Равна, общ.Провадия, област Варна
от публична в частна общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, 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 № 25 – 509
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.6 ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на следния недвижим имот №000184,
собственост на Община Провадия, съгласно АПОС №1351 от 04.05.2011г., вписан в
Агенция вписвания при Районен съд Провадия под №105, том IV, вх.регистър
№1998 от 05.05.2011г., целия с площ от 33,694 дка, ІІІ категория, находящ се в
землището на село Равна, ЕКАТТЕ 61073, община Провадия, област Варна при
граници и съседи: имот № 027007 – нива, имот № 000185 – ПП, имот № 027006 –
пасище мера, имот №000188 – ПП, имот № 010241 – нива, имот №010242 – нива,
имот №010244 – нива, имот №010243 нива, имот № 030060 – ПП, от „сметище“ в
„изоставена нива”, съгласно скица-проект с №Ф00285 от 28.5.2013 г., съставляваща
неразделна част от настоящото решение.
2.Обявява за частна общинска собственост имот №000184, собственост на
Община Провадия, съгласно АПОС №1351 от 04.05.2011г. вписан в Агенция
вписвания при Районен съд Провадия под № 105, том IV, вх.регистър №1998 от
05.05.2011г., целия с площ от 33,694 дка, ІІІ категория с начин на трайно ползване
“изоставена нива”, находящ се в землището на село Равна, ЕКАТТЕ 61073, община
Провадия, област Варна при граници и съседи: имот № 027007 – нива, имот №
000185 – ПП, имот № 027006 – пасище мера, имот №000188 – ПП, имот № 010241 –
нива, имот №010242 – нива, имот №010244 – нива, имот № 010243 нива, имот №
030060 – ПП.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия
к/№1139-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна на вида собственост на поземлен имот №000077, находящ се в
землището на с.Блъсково, общ.Провадия
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, 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 № 25 – 510
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Обявява за частна общинска собственост имот №000077, собственост на
община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост №1328 от
02.12.2010 год., вписан под №170, том ХІІ, входящ регистър 4820, дело №2390 от
07.12.2010 г. в Агенция вписвания при Районен съд Провадия, с площ от 0,207 дка.
по начин на трайно ползване „друга територия заета от селското стопанство“,
категория ІV, находящ се в землището на село Блъсково, ЕКАТТЕ 04457, Община
Провадия, област Варна при граници и съседи: имот №027007 -нива, имот №000185полски път, имот №027006-пасище, мера, имот №000048-жилищна територия, имот
№078003-нива, имот №000076-пасище, мера.
2.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
л/№1140-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и определяне на продажна цена на
недвижим имот №000139 общинска собственост на Ганчо Михалев Тодоровсобственик на изградена стопанска постройка-овцеферма в имота
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 511
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинска собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава следния недвижим имот собственост на Община Провадия,
съгласно АОС №1275/14.04.2009 г., вписан в Агенция вписвания Служба вписвания
при Провадийски районен съд под №9, том ІV, входящ регистър № 2861/ 15.04.2009
г., дело №602/2009 г., находящ се в землището на град Провадия, община Провадия,
област Варна, ЕКАТТЕ 58503, а именно: имот с №000139, по плана за земеразделяне
на селото, при граници и съседи: имот № 000164 - храсти на Община Провадия,
имот №000163 - полски път на община Провадия, целият с площ 1.000 дка, начин на
трайно ползване „храсти“, местност „Айкъна“, десета категория на Ганчо Михалев
Тодоров в качеството му на собственик на законно построена върху описания имот
сграда, съгласно Нотариален акт № 193, том ХІ, дело № 2212/2010 г., входящ
регистър № 4410 / 16.11.2010 г.
2.Определя продажна цена за имота по т.1 от настоящото решение в размер на
66.00 лева.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
м/№1141-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки под определения
минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната
2013-2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя допълнения? Заповядайте, г-н Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми колеги,
Едно предложение за промяна в текста на решението. Тази докладна е
изготвена на база докладни записки от директорите на І ОУ „Христо Смирненски“ и
СОУ „Димитър Благоев“, освен техните докладни записки се изискват и становища
от РИО-Варна. В становището, което е относно паралелките в СОУ „Д.Благоев“ е
посочено, няма да чета цялото, а само това, което ни интересува: „Съгласно чл.9,
ал.3 от Наредба №7/29.12.2000 год. паралелката в ХІІ а клас може да съществува при
минимален брой 13 ученика.“ Тъй като в докладната е посочено – „ХІІ а клас
маломерна паралелка от 16 ученици“ на практика след това становище се оказва, че
тази паралелка не попада в категорията маломерни паралелки. Предлагам от текста
на решението да отпадне следното: „ХІІ а клас маломерна паралелка от 16 ученици“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становища и изказвания от ваша страна, колеги по докладната записка? Няма
такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 512
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На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2 и
ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общински съвет Провадия:
1.Утвърждава съществуването на маломерни паралелки под определения
минимум за учебната 2013 / 2014 год., както следва:
В СОУ „Димитър Благоев“ гр.Провадия:
в
VІІІ клас – маломерна паралелка от 15 ученици
в
ХІ клас – маломерна паралелка от 16 ученици
В І ОУ „Христо Смирненски“ гр.Провадия:
б
І клас – маломерна паралелка от 15 ученици
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
н/№1142-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение №23-485,
обективирано в Протокол №23 от 25.07.2013 год. от заседание на ОбС Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги? Няма.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 513
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 децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена и чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет Провадия:
1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.І от решение №23-485
от 25.07.2013 год., прието от ОбС Провадия в частта, касаеща броя на децата в
маломерната група във филиал ПДГ с.Славейково към ЦДГ „Мария Момчева“
с.Градинарово, като същият се чете не „осем деца“, а „шест деца“ и решението
придобива следния смисъл:
І.Утвърждава съществуването на една маломерна група във филиал ПДГ
с.Славейково към ЦДГ „Мария Момчева“ с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна
с минимум шест 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.
о/№1155-Докладна записка от Сечкин Халил Мехмед-председател на ПК
„Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
29

предложение на граждани“, относно предложение за съдебни заседатели при
Окръжен съд град Варна за мандат 2014-2018 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя, колега? Няма. Преди да изкажете
становища, ако има такива или направите допълнения, само ви уведомявам, че
квотата на ОбС Провадия е 10 човека, а тук са посочени 8 човека. Това ни дава
възможност на следващото заседание на ОбС Провадия за нови две предложения,
ако разбира се, прецените така. Срокът е първи ноември. Ваши становища по
докладната записка, колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 514
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от
Наредба №1 от 03.02.2011 год. за съдебните заседатели, издадена от Висшия
съдебен съвет, Общински съвет Провадия:
Избира за мандат 2014-2018 год. за Окръжен съд град Варна следните съдебни
заседатели:
1. Силвия Миткова Боева-Радева
2. Галина Иванова Недялкова
3. Теодора Маринова Маринова
4. Петранка Иванова Кирова
5. Хюлия Ахмедова Мустафова
6. Валентина Димитрова Белева
7. Димитричка Великова Георгиева
8. Светлана Тодорова Стоева - Димова
п/№1157-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия, относно определяне на представител на община Провадия в комисията за
изработване на областна здравна карта на област Варна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Становища и изказвания от ваша
страна, колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 – 515
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, вр. чл.29, ал.3 и
ал.4, изр.1 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Провадия:
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1.Определя за представител на община Провадия в комисия за изработване на
областна здравна карта на област Варна – инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на
община Провадия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Срок: постоянен
Седма точка – Питания и отговори на питания на общински съветници
…………….
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Аз връчих отговор на питане на г-жа Агностева. С две думи ви уведомявам за
това, въпреки че не съм длъжен да го направя. В качеството си на председател на
комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, отговорих,
че вече всички декларации са качени на сайта на община Провадия и съответно ще
бъдат актуализирани, когато това е необходимо.
Заповядайте, г-н кмет, да отговорите на другите питания от предното
заседание на ОбС Провадия.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Само ще допълня г-н Денев, че освен декларациите на общинските съветници,
качени са и декларациите на общинските служители и на държавните служители,
които следва да бъдат на сайта. Това задължение общината изпълнява близо пет
години след приемане на закона. Законът е приет през 2008 год. Целият преден
мандат и сега една година не бяха качени.
По отношение отговорите на въпросите, поставени от г-н Марин Георгиев.
Първият, относно изграждане на „Музей на солта“.
Уважаеми г-н Георгиев,
Археологическият проект „Провадия – Солницата“ е културно-исторически
паметник, който всички ние имаме историческия шанс да се намира тук, да разкрива
своите тайни и предизвиква интереса на специалисти, а в бъдеще и все повече на
обикновени туристи на територията на община Провадия. Както ви е известно на
обекта това лято, а и през следващите години се предвижда да продължи
проучвателната дейност на съответните специалисти - археолози, историци и
антрополози. За привличане интереса и вниманието на неспециалистите е
необходимо находките от обекта, осъществявания процес, а и самия обект,
доколкото е възможно, да бъдат поставени, експонирани, съгласно изискванията на
музейното дело. С други думи, да се представи научно, но в същото време достъпно
и атрактивно за масовия посетител. В тази връзка е и идеята на научния екип,
работещ на обекта, подкрепен от ОбС и от мен, в посоченото от вас решение №42572 за създаване в община Провадия на „Музей на солта“. Тази идея е намерила
израз и в „Общинския план за развитие на община Провадия“, който вие току-що
приехте. Оттук нататък предстои окончателното формиране, материализиране на
съответната проектна форма, осигуряване на финансиране, което е най-важното.
Чрез избор на съответната Оперативна програма и сесия за набиране на проекти или
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от други източници. Едва тогава можем да пристъпим към окончателното
реализиране. Вариантите за конкретното местоположение и оформление на тази
нова забележителност в град Провадия зависят от всичко, изброено по-горе. Ние с
вас, с г-н Боев, с г-н Христов-директорът на музея, с част от администрацията сме
обсъждали четири или пет сгради. Сега тук не бих ги назовал, за да не предизвикам
излишни емоции, но личното ми виждане е, че в момента, в който се види
възможност за финансиране, защото от Министъра на културата беше заявено, че от
държавата на този етап трудно биха могли да се отпуснат средства за изграждане
или реконструкция на сграда, която да послужи за „Музей на солта“, едва тогава да
пристъпим към това да кажем – „тази сграда ще е.“ Дали ще бъде библиотеката, или
една от другите три сгради е друг въпрос. Или, ако оперативните програми дават
възможност за изграждане на цяло помещение на съответен терен. На този етап
предлагам обсъждането и конкретното решение да го отложим с около минимум
половин година, докато видим съответните оперативни програми. Ако сега
определим една сграда, ние ще я изпразним, ако е използвана, ще стигнем до
някъде. Например общината задели 10 000 - 15 000 лв., ако ги има и тя ще остане на
това ниво. Въпросът е важен от гледна точка на това, че нещата са и взаимосвързани
със самия факт, че селищната могила е на концесионното тяло. Ръководството на
„Соловей соди“ има виждане как да се направи достъп до самата могила до
солницата, но предстои неговото съгласуване с борда на директорите, който не е в
България. Там процедурата е бюрократична като при нас. Това е моят отговор в
момента. Конкретизирането на сградата да го отложим с няколко месеца. Поне с
шест месеца, за да видим откъде ще бъде финансирането.
По отношение на другия ви въпрос, относно дейността и представяне на
доклад пред ОбС на комисия, избрана с решение №19-369 на ОбС Провадия,
отговорът ми е следния:
Уважаеми г-н Георгиев,
В посоченото по-горе решение на заседание на 28.03.2013 год. ОбС Провадия
създава временна комисия за преглед на дейността и финансовото състояние на
„МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД в състав от седем членове – четири
общински съветници и трима граждани. За председател на комисията е избрана г-жа
Мехмед. Определен е срок на комисията до един месец след датата на създаването.
Комисията е задължена да изготви и представи пред ОбС доклад за резултатите от
дейността си. Контролът върху тяхната дейности изпълнението на решенията, които
ги касаят не е в правомощията на кмета на общината. В тази връзка искам само да
кажа, че аз от един от общинските съветници и от г-жа Кадрия Мехмед получих
информация за констатациите. Самата г-жа Мехмед е била няколко пъти в
болницата, разгледала е голяма част от документите, предоставени са и условия.
Болницата не е възпрепятствала проверката. Към момента при мен не са постъпили
данни и сигнали за установени или констатирани нарушения. Така или иначе аз
нямам информацията комисията да е завършила работата си с доклад. Имам само
констатациите. Оттук нататък, пак искам да кажа, въпрос на ОбС е да реши дали да
прекрати дейността на тази комисия, както е по правилник или не, но е извън моите
компетенции. Това е отговорът ми. Моята информация, още веднъж искам да
повторя, че комисията е работила на територията на общинската болница, има
направени констатации, обсъдени са, но няма изготвен доклад. Констатациите ги
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има. Няма нещо различно от това, което е констатирано от един по-предишен
доклад от вътрешния одит на община Провадия. Благодаря.“
Изказване на Марин Георгиев
„Благодаря ви, инж.Филев, за отговорите. Само имам една реплика към първия
отговор, относно „Музей на солта“. Вие казахте, че може би ще отложим това
решение за около шест месеца. Аз се притеснявам за процедурите, които следват
след това, защото знаете по-добре и от мен, че след като се отвори дадена мярка по
дадена програма, ние трябва да имаме проектна готовност. В тази посока, мисълта
ми е, няма ли да закъснеем евентуално, ако за реализиране на съответния обект не
сме готови за работен проект. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Георгиев,
Напълно съм съгласен с вас. Можем да закъснеем само в ситуация, ако
мерките се отварят, както сега по „План за развитие на селските райони“, само за
десет дни. Ако нямаме предварителна информация, няма как да изработим работен
проект, да го съгласуваме с необходимите институции, да извадим разрешението за
строеж и да кандидатстваме. Да се надяваме, че през новия програмен период
индикативната таблица ще излиза поне три месеца по-рано. Ще се посочват в кой
период коя мярка ще се отвори и съответно бенефициентите да са готови. В другия
случай няма как да сме готови. На деветнадесети беше входиран проектът за село
Манастир. Същият ден беше и заверката, същият ден е издадено и разрешението за
строеж. Ако са къси периодите, 100% закъсняваме. Ако се спазват нормативите,
които са приети в нашата държава, ще имаме поне три месеца напред информация
коя мярка кога ще се отвори. За три месеца ние сме в състояние да сменим
предназначението, да изготвим работен проект за дадена сграда. Ако има
възможност за изграждане на дадена сграда, е малко по-дълго. Това е моят отговор.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„ Г-н Георгиев, заповядайте да зададете въпроса си.“
Изказване на Марин Георгиев
„Колеги, мен ми е неудобно да ставам тук и да задавам въпроси, защото нямам
от моите колеги никаква помощ. Г-н Филев, при мен постъпи едно предложение,
бих казал хуманно, от група инвалиди за инвестиционно предложение за направа на
рампа към клуба за пенсионери на ул.“Дунав“. Там няма такава рампа и хората
просто искат достъп до това помещение. В тази връзка ви питам – Ще има ли
финансова възможност община Провадия до края на този есенен период да
направим една такава рампа? Не се налага проектно решение, за да може да
осигурим достъп на тези хора до клуба. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаем г-н Георгиев,
От 2008 г., ако не се лъжа, има работен проект за изграждане на такава рампа.
Трябва да го погледнем в какво състояние е, ако има нещо за преработка да го
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преработим и да го запишем в капиталовите разходи. Това е във вашите
правомощия. Ние да ви кажем количествено-стойностната сметка. От вчера е готов
парапета, аз не съм го виждал, защото вчера бях в София. Сега ми казаха, че
парапетът вчера е направен и боядисан. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други питания, колеги? Няма такива.“
Осма точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
……………
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма изказвания по тази точка.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.45 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 №1125
решение №25-502
№
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

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 №1126
решение №25-503
№
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

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

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1127
решение №25-504
№
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

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

37

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1128
решение №25-505
№
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

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

38

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1130
решение №25-506
№
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

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 №1136
решение №25-507
№
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

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 №1128
решение №25-505
№
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

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 №1137
решение №25-508
№
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

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

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1138
решение №25-509
№
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

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

43

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1139
решение №25-510
№
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

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 №1140
решение №25-511
№
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

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

45

