П Р О Т О К О Л № 26
Днес, 30.10.2013 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.59
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Христо Николаев Дянков
6.Диянка Александрова Добрева
7.Милена Драгиева Полизанова
8.Мустафа Али Ибрям
9.Сечкин Халил Мехмед
10.Милена Иванова Драгнева
11.Марин Георгиев Маринов
12.Иво Райчов Гочев
13.Недка Манолова Пенева
14.Марин Пенчев Маринов
15.Кръстю Василев Кръстев
16.Димитър Георгиев Андреев
17.Дияна Стоянова Агностева
18.Станислава Шидерова Налбантова
Общинските съветници Николай Маринов Ненов, Назик Назиф Кямил и Радко
Атанасов Костадинов не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преди да започнем по същество, припомням на всички тъжната вест, че
между двете сесии почина кмета на село Снежина. Моля с едноминутно мълчание и
ставане на крака да почетем паметта на г-н Христо Радоев.
Благодаря ви. Светла му памет!
Трябва да връча и един отговор на питане на г-жа Агностева. Заповядайте.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1. Извършени промени в списъка за капиталови разходи на община Провадия за
2013 год. / вх.№1194
2. Допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия“. / вх.№1182
3. Състояние и перспектива на музейното дело в община Провадия. / вх.№1190
4. Докладни записки с вх.№1167, 1171, 1179, 1181, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187,
1188, 1189, 1191, 1192, 1193, 1195.
5. Питания и отговори на питания на общински съветници.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения и корекции в дневния ред на заседанието?“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
От името на вносителите изтегляме докладна записка с вх.№1195, поради не
достатъчно окомплектоване с материали към докладната записка. Предлагаме в
същата точка да бъдат включени докладни записки с вх.№1199, 1201. Благодаря ви.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Извършени промени в списъка за капиталови разходи на община Провадия за
2013 год. / вх.№1194
2. Допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия“. / вх.№1182
3. Състояние и перспектива на музейното дело в община Провадия. / вх.№1190
4. Докладни записки с вх.№1167, 1171, 1179, 1181, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187,
1188, 1189, 1191, 1192, 1193, 1199, 1201.
5. Питания и отговори на питания на общински съветници.
6. 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.
Кворум:17 Общинският съветник Марин Пенчев не присъства на заседанието.
Обявен конфликт на интереси по докладна записка с вх.№1194.
Първа точка - Извършени промени в списъка за капиталови разходи на
…………….. община Провадия за 2013 год.
а/№1194-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно извършени промени в списъка за капиталови разходи на
общината за 2013 год.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Промяната на капиталовите разходи се състои в следното: Няма записани нови
обекти или отпадане на такива, а просто има замяна на вида на финансирането. Тя се
състои в следното: Рентгеновият апарат, който общината закупува за болницата с
финансиране от целеви средства да стане от собствени бюджетни средства.
Изграждането на ул.“Патриарх Евтимий“, което е предвидено с целеви средства да
стане със собствени бюджетни средства, защото обществените поръчки се забавиха
малко, вече има сключени договори, но специално за ул.“Патриарх Евтимий“ може
да се случи да няма възможност за асфалтиране през зимния период, а целевите
средства трябва да бъдат усвоени до края на годината. Съответно „Разширение,
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реконструкция и модернизация на ПСОВ“ съфинансирането от собствени бюджетни
средства да стане с целеви средства. В това се състои замяната. Благодаря ви.“
Кворум:16 Общинският съветник Мустафа Али не присъства в залата./ 09.15 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения по докладната. Ваши питания,
становища и изказвания, колеги? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха проекта 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 № 26 – 516
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 18, ал.1 от Закона за общинските
бюджети, чл.12, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2013г., Общински съвет Провадия изменя свое Решение №18-321/20.02.2013 г., в
следния смисъл:
1.Одобрява компенсирани промени между показателите в поименния списък
на капиталовите разходи на община Провадия за 2013 г. от 564 917 лв. на 952 267 лв.
- завишение с 387 350 лв. в т. ч. собствени бюджетни средства 145 000 лв. и 242 350
лв. от ПУДООС, съгласно Приложение № 1.
2.Собствените бюджетни средства по т. 1 в размер на 145 000 лв. да бъдат за
сметка на гласувания по бюджета на общината за 2013 г. трансфер по § 62-02
„Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки“.
3.Общинският съвет задължава кмета на общината в качеството си на
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
Втора точка - Допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране
……………. на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия“
Кворум:17 Общинският съветник Марин Пенчев присъства в залата. / 9.20 ч.
а/№1182-Доклад от Анатоли Стоянов Атанасов - зам.-кмет на община
Провадия, относно предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет
Провадия на проект за допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преди да започнем обсъждането трябва да уведомя колегите, че в общинска
администрация и след това в ОбС е постъпило писмо от г-н Ивайло Илиев във
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връзка с правото му да изрази своето становище, като гражданин на община
Провадия, към предложените промени на наредба №8 и съответно направените от
него предложения, които ще ги съобщя, когато говорим по същество по докладната.
Има ли разяснения от страна на вносителите? Добре, в такъв случай, колеги, да
дадем думата на г-н Илиев да изрази своето становище, за да не го изразявам аз.
Надявам се, че нямате нищо против. Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря за дадената възможност.
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Преди това да запитам само г-н председателя: Това становище раздадено ли е
на общинските съветници? Мисълта ми е - Прочели ли са го? Прочели са го и не е
необходимо да ги запознавам.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, раздадено е. Дали са го прочели не знам. Раздадено е.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Добре, по-важното е да е раздадено. Това ми становище е на база на едно
предишно питане на сесия. Запознати сте. Пред вас съм идвал да питам за кабелите
на „Булсат“, които минават, както по нашата улица, така и по целия град. Останах
изумен като видях предложението за промяна по тази наредба №8. Грубо погазване
на закона. Не знам, или трябва да си толкова неук, за да не прочетеш, да не видиш
решения на съда въобще по принцип закона за електронните съобщения, за да
напишеш това. С извинение за мен това предложение е глупост. Не е издържано от
никъде. Ще кажа, че чл.286 от Закона за електронните съобщения, ал.1 казва, че
електронните съобщителни мрежи се поставят само под земята, а ал.2 казва
„Кабелни електронни съобщителни мрежи могат да се изграждат въздушно само
извън границите на урбанизирани територии и в урбанизирани територии с
население до 10 000 жители и/или с ниско жилищно застрояване.“ Т.е. не съм го
измислил аз, честно ви казвам, страшно богата е съдебната практика. Решения на
много от съдилищата в България са едни и същи. Просто ви зачитам част - По
смисъла на чл.296 законодателят свързва възможността да се изграждат кабелни
електронни мрежи въздушно в предложените от него три хипотези: извън границите
на урбанизираните територии, в урбанизираните територии с население до 10 000
жители с ниско жилищно застрояване, в урбанизираните територии без значение на
броя жителите с ниско жилищно застрояване. В настоящия случай не сме изправени
пред нито една от цитираните по-горе хипотези, както искат в момента да узаконят
поставените кабели. В община Провадия известно е, че до 10 метра е ниското
застрояване. В разговор г-н Филев спомена, че до 80% е ниско застрояването и било
възможно. Съгласно нормата на чл.7 от ЗУТ - Урбанизираните територии са
населените места и селищните образувания, поради което не може това понятие да
се осъществява за само част от съответната урбанизирана територия. Иначе казано,
за да са налице изключения по чл.286, ал.2 от ЗЕС е налице цялата територия да е
ниско, а не само на отделни участъци. Съдебно решение. Знаете, че с тази промяна
вие нарушавате закона. Не може с наредба да променяш закон. Законът е по-важен
от наредбата. В моята практика, доколкото знам аз, сключен договор в конфликт със
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законодателството по принцип е недействителен. Не можете да сключите договор с
„Булсат“ година след като е изградена мрежата. Защо казвам година след като е
изградена мрежата? Когато даден строеж се установи, че е незаконен - вие сте
сезирани и не предприемате действия. В тази връзка само да ви кажа, за изграждане
на външна тоалетна в двор се изисква да се представи, вашият гл.архитект го е
подписал, да се представи, моля, да направите паралел, за 500 лв. документи за една
външна тоалетна, която като се построи би струвала 100 лв. Колко вида документи
се изискват, а за изграждането на цяла електронна съобщителна мрежа една година
никой не си мръдна пръста да направи нещо поне да се узакони, а то няма как да се
узакони и трябва да се премахне. Напротив. Тогава защо? В този ред на мисли ще
запитам – Защо след като през 2009 год. дойдох и си пуснах молба за смяна на
предназначение в 10 ч. сутринта в 13.00 ч. община Провадия се самосезира и имаше
комисия от трима, четирима човека представители на общината пред нас с
констативен протокол? Защо? 2009 год. девет месеца не можах да си пусна офиса и
съответно дадох 4 000 лв. за една папка с документи, защото аз строителство не съм
правил, а само трябваше да пише: гараж – офис. Дадох 4 000 лв. Защо? В моя
случай на обикновен гражданин и съм на улица „Незнайна“ може община Провадия
да се самосезира и да включи целият потенциал на общината срещу дадения
гражданин, а срещу фирмата не може. Защо се прави това изключение? Защо
толкова яростно се защитават интересите на фирмата? Питам аз. Една година тя
генерира приходи. Аз лично плащам всеки месец 25 лв. Тя генерира една година
приходи, които са на база незаконно построена съобщителна мрежа. За мен
единственото обяснение е, че се плащат пари на някого на ръка. Това е.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Илиев извън, разбира се на направените епитети.
Заповядайте, г-н кмет, за отговор на поставените въпроси.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми гости,
Г-н Илиев,
Отново сме свидетели, също ще бъда сериозен, на некомпетентно ваше
изказване. Вие използвахте термина глупост, аз ще кажа некомпетентност. Съгласно
наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, глава дванадесет, характер на застояването,
височина на сградите и помещенията чл.73 – това е решение на държавата.
Характерът на застрояването на жилищните сгради е както следва : много големи и
големи градове - високо, средно и ниско, в останалите градове - средно и ниско, за
селата - ниско. Параграф 1 от същата наредба – при прилагането на тази наредба
според съществуващия брой на населението им градовете се характеризират, както
следва: малки градове – от 10 000 до 30 000 жители. Ние попадаме там директно за
средно и ниско застрояване. По отношение на разрешенията и контрола за
изграждането на съобщителни мрежи. През 2009 год. на 16.10 до община Провадия
постъпва питане от Комисията за регулиране на съобщенията до кмета на общината
във връзка с постъпила жалба по отношение на нормите на чл.286 от ЗЕС. Питането
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е: Какъв е характерът на преобладаващото застрояване на град Провадия? Отговорът
той е напълно законен. Отговорът е : Преобладаващото застрояване на град
Провадия е ниско. Освен това. Наредбата важи не само за град Провадия, а и за още
24 населени места. Такива мрежи вече се изграждат и в населените места на нашата
община. Контролът на наредбата и на този вид строителство се извършва от
комисията за регулиране на съобщенията и Министерството на съобщенията. Така,
че вашите констатации са напълно неверни, защото от 2009 год. до сега са издадени
доста разрешения за изграждане на електронни съобщителни мрежи и те са напълно
законни, защото планът и за застрояване и за регулация на Провадия съответно 69
год. и 99 год. и те са за ниско застрояване. Освен това, освен документите, найнормално е човек да се качи и да погледне от високо Провадия. На запад от линията
95% най-малко от застрояването е ниско и единични са сградите, които са над три
етажа. На изток от линията да го кажем, че е 60% на 40%. Трябва да се преброят
сградите. Преобладаващото застрояване на град Провадия е ниско и то е очевидно.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. След тези противоположни две становища,
въвеждащи към докладната. Заповядайте г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря. Кой взема пари на ръка не мога да кажа, защото това е едно
обяснение хипотетично за мен. Една година някой да пази една корпорация, не
защитава интересите на гражданите, защото цялата улица скочи и се оплака. На г-н
Валери Радев лично аз звънях и пое ангажимента да се реши въпроса. Вие в писмен
отговор шест месеца по-късно ми казахте – в едномесечен срок ще бъде отстранена
електронната съобщителна мрежа. Излъгахте за пореден път. Месец по-късно
променихте становището си и казахте - ще сключваме договор. Сега в момента
четете законите, както дяволът чете евангелието. Точно така. Всичко това, което ви
го коментирах и съм го взел от съдебни решения. Съдебни решения, които са
еднотипни. Еднотипни за цяла България. Няма ниско, няма средно, няма високо –
територията, урбанизираната територия за даденото населено място не се отнася за
ниското или високото само за части – отнася се за цялата. Искате да ми кажете, че в
целия град строителството е ниско? Това ли искате да ми кажете? Че е до 10 метра?
Вие къде живеете? В какъв блок живеете? Да не е 10 метра. Няма преобладаващо – в
чл.7 на ЗУТ е казано и вие добре го знаете. Когато се установи. Питам аз – Законна
ли е електронната съобщителна мрежа? Законна ли е? Как е законна? Вие издавали
ли сте разрешително?“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Моля ви да не водите разговори. Кметът има приемен ден, ако искате ще си
говорите с него.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Искам на микрофон да ми кажете - Вие издавали ли сте разрешително? От
кого се издава? Аз като си прекарвам газово, защо идвам при вас да ви искам
разрешително? Благодаря.“
6

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, моля ви. Дадох думата на г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми г-н Илиев,
Уважаеми присъстващи в залата,
Нека да не забравяме, че ние общинските съветници сме тук, за да определяме
политиката за развитие на общината и да защитаваме интересите на гражданите.
Нека да не забравяме също така, че заседанията на комисиите са открити и всеки би
могъл да изкаже там своето становище, да размени мнения и вече в тази зала да има
изградено мнение. Лично мен тази докладна и това становище на г-н Илиев ме
обърква, защото ние заседавайки в нашата комисия се позовахме на наредбата и
промяната в правилника е на база тази наредба. Тази сутрин имах възможност да си
отворя становищата и погледнах, че вие цитирате закона за електронните
съобщения. Наистина има върховенство законът е над наредбата. Това лично мен ме
обърква в момента, защото аз не знам какво решение да взема лично за себе си.
Изказвам мисли, които даже не са подредени. Това, което чух не ми хареса, защото
вчера присъствах на едно друго заседание на ОбС, където винаги казвам, че в нашия
ОбС идеално минават заседанията, спазва се правилника. Тук това беше нарушено.
Лично аз имам едно процедурно предложение да отложим разискванията за
следващото заседание, тъй като вносителят няма желание да оттегли докладната,
г-н Илиев да присъства на комисиите, нека да ни убеди в правотата на неговите
твърдения, общинска администрация също и всички да си изградим едно мнение и
да гласуваме. Мисля, че с това, че ще оттеглим нашето решение, ще отложим
вземането на нашето решение с един месец няма да е прекалено дълъг срока. За
цената не говоря. Предполагам, че общинска администрация има изготвена
калкулация, както и за всички останали промени – то се изисква по закон.
Процедурното ми предложение е да отложим разискванията за следващото
редовно заседание на ОбС.“
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али присъства в залата./09.36 ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Първо, ще посъветвам г-н Илиев, като чете законите да види кой ги
контролира. Разрешение за строеж за изграждане на електронни съобщителни
мрежи кметът на общината или архитектът на общината не издават. Просто то там
накрая си го пише. Ако съответните изградени вече на територията на общината
съобщителни мрежи - те са няколко, са незаконни има си съответните органи. По
отношение на неговото двуличие ще му заявя следното. Той преди дни в един от
хранителните магазини на Провадия ми каза „Вие наредбата ще си я приемете. Мен
ме касае нашата улица и ме интересува личното ми спокойствие.“ Това беше в
магазина. Благодаря.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Ще ви помоля да се съсредоточим, колеги, всички
към докладните. Моля ви, г-н Илиев. Моля ви, да не се възползвам от правата си,
като председател. Преди да продължим разискванията ще подложа на гласуване
предложението на г-жа Агностева, като най-отдалеченото.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
докладната записка с вх.№1182, относно проекта за допълнение на наредба №8 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Провадия да се отложи за разглеждане за следващото редовно заседание на
ОбС Провадия, след като отново се разгледа от постоянните комисии.
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 10 гласа „за“,
4-„против“ и 4-„възд.се“ приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 517
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отлага за разглеждане докладна записка с вх.№1182, относно проект за
допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия за следващото редовно
заседание на ОбС Провадия, след като отново се разгледа от постоянните комисии.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Пенчев за обяснение на отрицателен вот.“
Изказване на Марин Пенчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Аз гласувах против, защото ако приемем хипотетично, че г-н Илиев ще дойде
пак на всички комисиите при разглеждането на тази докладна и ще се формира едно
мнение. На следващото заседание на ОбС друг гражданин може да подаде друго
становище и да дойде тук, да му дадем думата. Тогава пак ли ще отложим
заседанието на ОбС, ако той има коренно противоположно мнение на това на г-н
Илиев? Благодаря. Това е обяснението ми.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Аз тъй като не съм гласувал отрицателно, нямам право на обяснение, но ще ви
кажа едно изречение. Не вярвам да има други обяснения и други съображения извън
направените до момента от двете страни. Смятам, че общинските съветници им
мърдат мозъците достатъчно бързо и могат да си формират становището в рамките на
това време, което беше необходимо, но очевидно това си е мое мнение. Колеги,
продължаваме нататък с разглеждането на следващата докладна записка.“
Трета точка - Състояние и перспектива на музейното дело в община Провадия
……………
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а/№1190-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно състояние и перспектива на музейното дело в община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя. Няма. Има предложения от
постоянните комисии. Давам думата на Блага Петрова – председател на ПК
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ да изрази становището на комисията.“
Блага Петрова – председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията с 5 гласа „за“ прие предложението да се създаде комисия в състав
от 15 членове, в която да влязат: председателя на ОбС Провадия, зам.председателите на ОбС, зам.-кметовете на община Провадия, двама представители
от общинска администрация, секретаря на НЧ „Алеко Константинов“, директора на
Исторически музей - Провадия, проф.В.Николов, четирима общественици.
Комисията трябва да обсъди и предложи сграда за създаване на „Музей на солта“ в
гр.Провадия в срок до 30.11.2013 год.
Комисията с 5 гласа „за“ приема информацията за състоянието и
перспективите на музейното дело в община Провадия с гласуваното предложение.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, абсолютно идентични са предложенията и на другите постоянни
комисии за създаване на комисия. Казвам го това аз. Има ли други становища,
изказвания по докладната? Няма такива. Подлагам на гласуване предложението.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението да се
създаде комисия в състав от 15 членове, в която да влязат: председателя на ОбС
Провадия, зам.-председателите на ОбС, зам.-кметовете на община Провадия, двама
представители от общинска администрация, секретаря на НЧ „Алеко
Константинов“, директора на Исторически музей - Провадия, проф. В.Николов,
четирима общественици. Комисията трябва да обсъди и предложи сграда за
създаване на „Музей на солта“ в гр.Провадия в срок до 30.11.2013 год. Общинските
съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 18 гласа „за“, 0-„против“, 0„въздържали се“ предложението се прие.
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетото предложение
и от общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 518
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за „Състоянието и перспективите на музейното дело в
община Провадия“.
2.Създава комисия от 15 членове в състав: председателя на ОбС Провадия,
зам.-председателите на ОбС, зам.-кметовете на община Провадия, двама
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представители от общинска администрация, секретаря на НЧ „Алеко Константинов“
гр.Провадия, директора на Исторически музей гр.Провадия, проф. В.Николов,
четирима общественици. Комисията трябва да обсъди и предложи сграда за
създаване на „Музей на солта“ в гр.Провадия в срок до 30.11.2013 год.
Четвърта точка - Докладни записки
………………...
а/№1167-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 519
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев-кмет на община Провадия за времето от 01.07.2013 год. до 30.09.2013 год. в
размер на 341.30 лв.
б/№1171-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно Приемане на график за прием по населените места в общината от
председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските съветници
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Аз нямам допълнение към докладната записка. Колеги, питания и становища
по докладната записка?
Кворум: 17 Общинският съветник Мустафа Али не присъства в залата./09.49 ч.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
16 гласа „за”, 1 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 520
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.13 от
“Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”,
Общински съвет Провадия приема:
ГРАФИК
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за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и
общинските съветници :
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

месец
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември

дата
06
06
06
06
07
07
07
13
13
13
14
14
14
20
20
20
21
21
21
27
27
27
28
28

час
9.15 - 9.45
10.00 - 10.30
10.45 - 11.15
11.30 - 12.00
9.30 - 10.00
10.15 - 10.45
11.00 - 11.30
9.30 - 10.00
10.15 - 10.45
11.00 - 11.30
9.30 - 10.00
10.15 - 10.45
11.00 - 11.30
9.30 - 10.00
10.15 - 10.45
11.00 - 11.30
9.30 - 10.00
10.15 - 10.45
11.00 - 11.30
9.30 - 10.00
10.15 - 10.45
11.00 - 11.30
10.15 - 10.45
11.00 - 11.30

населено място
с.Златина
с.Венчан
с.Петров дол
с.Староселец
с.Бързица
с.Бозвелийско
с.Тутраканци
с.Добрина
с.Манастир
с.Житница
с.Кривня
с.Равна
с.Неново
с.Снежина
с.Славейково
с.Черноок
с.Градинарово
с.Блъсково
с.Китен
с.Чайка
с.Черковна
с.Комарево
с.Овчага
с.Храброво

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жа Агностева. Обяснение на отрицателен вот.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Гласувах против. Така гласувах и на заседание на комисията. Тогава попитах
дали не е твърде кратко времето от половин час, което г-н председателя отделя за
населено място. Не мога да се съглася, че в с.Кител и в с.Блъсково трябва по
половин час да се отдели. Тогава не получих никакъв отговор и гласувам отново
против, защото си мисля, че това е една съвсем формална докладна записка за
изпълнение на решението. Търся причините за това. Ако причините са във времето
на председателя, той би трябвало да разполага с такова при условие, че работи на
осем часа, а има и двама зам.-председатели на четири часа. При добро
разпределение и съгласуваност между тях може да се отдели и повече време. Ако
причината е икономия на гориво и в един ден да се минат три или четири села в края
на годината ще поискаме справка за изминатите километри и горивото, за да
преценим дели е така. Ако причината е в липса на интерес, аз знам, че такъв интерес
може да се създаде. Знам, че кметовете са различно работещи и има такива, които се
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обаждат да питат дали ще има приемен ден, защото гражданите проявяват интерес.
Има и такива, които трябва да ги провокираш, за да съобщят и да кажат на
гражданите в населените места за тази среща. Още повече, че това е един график за
месец ноември и малко преди графика за последното тримесечие, малко преди
съставянето на бюджета на общината, когато започват много, много искания от
всички да се включат през следващата година ремонтите на тази улица, на този
покрив и т.н. В крайна сметка, вярно е, че ние не сме изпълнителната власт, която ги
върши тези неща, ние сме законодателната власт, но ние сме хората, които да
искаме какво да се направи през следващата година. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Въпреки, че не е предвидено в Правилника на ОбС ще дам един
кратък отговор на г-жа Агностева.“
Изказване на Бисер Денев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Уважаеми присъстващи,
Уважаеми съграждани,
Ще бъда много кратък. Само един епитет ще си позволя. Демагогията не бива
да надделява над хладния разум, тъй като, ако сте прочели заглавието на докладната
записка тя е - график за посещение на председателя на ОбС Провадия, зам.председателите и общинските съветници. Тъй като няма нито един общински
съветник, за изтеклия двегодишен период да е посетил нито едно село, от хора, които
не са изпълнили никаква част от ангажимента си не приемем забележки. Благодаря
ви.“
в/№1179-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно съгласуване на изработен проект за подробен устройствен планпарцеларен план
Кворум:16 Общинският съветник Станислава Налбантова не присъства в
залата./ 09.56 ч.
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 № 26 – 521
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, §52, ал.5 от преходните и
заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение към Закона за
устройство на територията -Държавен вестник, брой 66 от 2013 год. и чл.129, ал.3 от
Закона за устройство на територията /в редакцията от 06.03.2009 год. -Държавен
вестник, брой 17 от 2009 год./, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява подробен устройствен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен проект за
обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, включващ парцеларни планове за трасето на
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газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата
инфраструктура и план за застрояване на възел за разпределение на газта „Провадия“,
през землищата на с.Бозвелийско, с.Тутраканци, с.Житница, гр.Провадия,
с.Комарево, с.Кривня, с.Златина, с.Петров дол на територията на община Провадия,
съгласно Приложение №1.
г/№1181-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян - председател на
ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Между комисиите и заседанието на ОбС Провадия при мен дойде г-жа Дияна
Мирчева Дочева, на която комисията предлага да бъде отпусната помощ от 70 лв.
При нея има допълнително възникнала необходимост от средства, които в
продължение на, поне аз откакто си спомням, последните четири години й ги даваме
средствата за тези ампули. Нали така, д-р Гочев? В тази връзка тя представи и
необходимите документи и аз предлагам сумата от 70 лв. да бъде завишена на 200
лв. Наистина е необходим този разход за г-жа Дочева, а и ако се върнем в годините
назад ще видим, че ОбС е подпомагал точно този разход преди зимата. Благодаря
ви.“
Изказване на Сечкин Мехмед
„Не съм член на комисията. Във връзка с изказването на г-н кмета. Тогава да
оттеглим за тази сесия това име от самата докладна записка и да го оставим за
следващата сесия. Евентуално, след като си внесе документите, да не се бъркаме на
работата на комисията. Това ми е идеята. Да извърши разхода. Ако ще ги гледаме
така нещата, не може за едните по единия начин да ги разглеждаме, а за другите по
друг начин. Нека да си извършат разходите, да си внесат документите и ще им се
плати.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ваши становища. Моля, представители на комисията да дадат
становище по казуса, тъй като те са гледали документите и те най-добре могат да
кажат в каква посока да наклоним решението си.“
Изказване на Марин Пенчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Аз предлагам една почивка от 10 минути, в която да се събере комисията и да
разгледа казуса. Защо трябва да го отлагаме? Ние не знаем колко остра е нуждата на
тази жена от тези средства. Това е напълно възможно.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Предложението е напълно резонно. Обявявам 10
минути почивка и през това време да заседава комисията.“
Почивка / 10.00 - 10.10 ч./
Кворум:15 Общинските съветници Марин Георгиев, Христо Дянков и
Станислава Налбантова не присъстват в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев, заповядайте да съобщите становището на комисията.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Искам, за да ме разберете по-правилно, да не казвам веднага становището на
комисията, а защо е такова, за да ме разберете. Сумата, която се раздава, вие я
знаете, гласували сме я - 20 000 лв. Навремето в правилника беше записано и ние
помагахме освен на хора със здравословен инцидент и на хора, които имат проблем,
който е възникнал и с къщите им и т.н. Обаче оказа се, че с напредването на
медицината много от нещата, които се лекуваха сега не се лекуват и за съжаление
НЗОК не изплаща сложените консумативи и импланти, а те струват страшно много
пари. На първо време какво направихме? Премахнахме плащания на хората, които
имаха инцидент с жилището. Оставихме само за тези, които имат здравен инцидент.
Плащахме по 700-800 лв. Пациентите, обаче се увеличиха и ние направихме една
корекция да плащаме не повече от триста лева. Сложихме таван от триста лева,
защото пациентите са все повече и повече. На какво сме свидетели като комисия?
Имплантът, който се слага при счупване на гръбначен прешлен струва 5 000 лв., ако
пациентът си вземе фактура трябва да плати още 1 000 лв. ДДС. Т. е. да даде 6000
лв., а ние да му дадем 300 лв. Много от пациентите спряха да си вземат фактури.
Същият е проблемът с тази жена. Тази жена дава 270 лв. всеки месец за инжекции,
просто не взема фактури. Когато миналия месец поиска помощ нямаше
разходооправдателни документи. Казахме й да вземе поне една фактура. Само, че
ние забравихме, че това е на всеки месец. Просто ни излезе от ума. Като видяхме, че
е 270 лв. решихме да дадем 30% - 70 лв., защото на 2 000 лв. даваме 300 лв. Сега се
оказа, влязохме в час, че това са фактически 3 000 лв. на годината тя дава за тези
инжекции и затова сме склонни да дадем тези 200 лв. това ще е еднократно, повече
не. Следващата година ще и дадем пак 200 или 300 въпреки, че тя дава 3 000 лв.,
защото сумата от 20 000 лв. е крайно недостатъчна. Ние подкрепяме това становище
еднократно да дадем пак 200 лв. Сумата, която тази жена дава на година е 3 000 лв.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на д-р Гочев. Колеги, удовлетворително ли е това решение?“
Изказване на Сечкин Мехмед
„За настоящият момент сякаш удовлетворително ми се струва. Ставаше
въпрос за нарушаване на някои принципи, отправени от трибуната. В крайна сметка,
комисията се е събрала, взела е решение, за това моето предложение беше
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евентуално да се отложи, да не се избързва с вземането на решение, а за следващия
път. Самото лице просто да се изкара от докладната , за да може следващия път да
се вземе коректното решение. Това е. Иначе няма никакъв проблем за отпускането
на средствата.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Надявам се, че тук все пак сме стигнали до единомислие, тъй като точно по
помощите да имаме различно отношение ще бъде грехота. Предлагам на вашето
внимание проекта за решение.“
Кворум:16 Общинският съветник Христо Дянков присъства в залата. /10.15 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 –522
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 Георги Кръстев Ангелов от гр.Провадия, кв.“Север“, бл. 11, вх.Г,
ет.4, ап.89 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Изабела Димитрова Славчева от с.Блъсково, общ.Провадия,
ул.“Първа“ № 142 се отпуска парична помощ в размер на 50.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Пембе Ахмедова Мехмедова от гр.Провадия, ул.“Петко
Шидеров“ №3 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни
документи.
1.4.На лицето Диана Мирчева Дочева от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.1, вх.В,
ет.3, ап.9 се отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Михаил Николаев Ников от гр.Провадия, ул.“Ген.Скобелев“ №2
се отпуска парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Теодора Николаева Койчева от гр.Провадия, ул.“Безименна“
№5 се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети с Решение № 19-357/28.03.2013 г. на следните лица:
2.1.На лицето Абибе Назифова Алиева от гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ №
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29 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/.
2.2.На лицето Румяна Руменова Иванова от гр.Провадия, ул.“Пирин“ № 20 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 Желез Йорданов Митков от с.Снежина, общ.Провадия 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/.
2.4.На лицето Нешо Радев Миндилов от гр.Провадия, ул.“Хаджи Димитър“ №
37 не се отпуска парична помощ. Право на парично подпомагане имат гражданите
веднъж в календарната година, независимо от размера на отпуснатата помощ.
2.5.На лицето Алтънай Тасимов Аптараманов от гр.Провадия, кв.“Север“
бл.12,вх.А ет.4 ап.12 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.
д/№1183-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална
продажна цена на общински недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ /парцел/ І-139 в кв.17 по плана на с.Черковна с площ от 5330
кв.м. ведно с построените в него масивна сграда на бившето основно училище със
застроена площ от 370.27 кв.м. и сграда физкултурен салон със застроена площ от
212.92 кв.м.
Кворум: 17 Общинският съветник Станислава Налбантова присъства в залата./
10.20 ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Общинска администрация и аз подкрепяме всякакви инвестиционни
намерения, които се заявяват пред нас. Имаше желание за закупуване на този имот в
село Черковна. В селото бе проведено обсъждане с гражданите. Общо взето във
всички населени места се наблюдава желание на хората бившите училища, детски
градини, селски бани и т.н. да не се рушат, а по някакъв начин да се стопанисват. В
тази връзка аз ви предлагам и настоящата докладна записка с проекта за решение.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направеното разяснение. Колеги, питания, становища
и изказвания по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
16

„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 № 26 – 523
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 следния недвижим имот частна собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост
№11/08.04.1997 год., вписан под №18, том V, дело №865/01, входящ регистър №3804
от 04.10.2001 год. в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен съд
Провадия, коригиран с Акт за поправка на акт за общинска собственост №
1633/01.10.2013 г., вписан под №13, том XI, дело №2063, входящ регистър №
4695/02.10.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен съд
Провадия, находящ се в село Черковна, община Провадия, област Варна, а именно:
дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ І-139 в кв.17 по
плана на с. Черковна с площ от 5330 кв.м. ведно с построените в него масивна сграда
със застроена площ от 370,27 кв. м. и сграда със застроена площ от 212,92 кв. м., при
граници за дворното място: улица, УПИ ІІ, УПИ ІІІ.
2.Определя обща начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на
40 270 лева/четиридесет хиляди двеста и седемдесет лева, от които:
-за дворното място - 9 509,69
/девет хиляди петстотин и девет лева и
шестдесет и девет стотинки / лв. без ДДС.
-прилежащ терен към сградите - 2 490,35 /две хиляди четиристотин и
деветдесет лева и тридесет и пет стотинки/ лв. без ДДС.
-за сгради - бивше училище и физкултурен салон – 28 270,00 лв.
/двадесет и осем хиляди двеста и седемдесет лева/, без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
е/№1184-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XIIІ /тринадесет/, в кв. 30
/тридесети/ по регулационния план на с. Бозвелийско, община Провадия с площ
1010,00 /хиляда и десет/ кв. м., по Акт за общинска собственост № 1538 от 10.04.2013
г.
Кворум:18 Общинският съветник Марин Георгиев присъства в залата./10.30 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнение от страна на вносителя. Заповядайте г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
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Следват няколко докладни записки с проект за решение предложение за
продажба на поземлени имоти, които са средно около декар всеки, отредени са за
жилищно строителство и са в с.Бозвелийско. В селото е направено обсъждане,
включително е присъствал и евентуалния инвеститор. Имотите, още веднъж искам
да повторя, са отредени за жилищно строителство. Аз не знам какви са намеренията
на купувача, ако е този, който прояви интерес. За ваше сведение и за сведение на
гражданите, ще кажа, че на търговете, които са провеждани в последните четири,
пет месеца, общо взето се явяват само проявилите интерес, заради които са
направени съответните оценки, докладни записки и решения на ОбС. Те общо взето
се явяват на 50% от търговете. Някои чакат следващо решение на ОбС за намаляване
на цената, ако има такова, ако не то просто интересът отпада. Независимо от
коментарите, искам да кажа, че интересът към земята в нашите населени места и в
град Провадия е нисък. Няма го този състезателен елемент, който да повиши цената,
както примерно 2005 г. и 2006 г. се стигаше до десетки хиляди за даден парцел в
с.Кривня, с.Чайка, с.Староселец и т.н. Независимо от всичко ние трябва да
стимулираме строителството, каквото и да е в нашите населени места. Дали ще е
жилищно или някакъв тип стопанско, или промишлено аз не знам, но предлагам да
подкрепите докладните записки. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 524
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 следния недвижим имот частна собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост
№1534 от 04.03.2013 год., вписан под №183, том ІІ, входящ регистър №1015 от
05.03.2013 год., дело №400, в Служба по вписванията към Агенция вписвания при
Районен съд Провадия, коригиран с Акт за поправка на Акт за общинска собственост
№1538 от 10.04.2013 г., вписан под № 46, том IV, дело №671, входящ регистър
№1849/11.04.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен
съд Провадия, находящ се в село Бозвелийско, община Провадия, област Варна, а
именно: дворно място, с площ 1010,00 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ XIII в кв. 30 по плана на с. Бозвелийско, при граници и съседи: УПИ XII,
земи извън регулация, УПИ XIV, улица.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 130 /три хиляди
сто и тридесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
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ж/№1185-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XVІ /шестнадесет/, в кв. 30
/тридесети/ по регулационния план на с. Бозвелийско, община Провадия с площ
985,00 / деветстотин осемдесет и пет/ кв. м., по Акт за общинска собственост № 1537
от 10.04.2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 525
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 следния недвижим имот частна собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост
№1533 от 04.03.2013 год., вписан под №182, том ІІ, входящ регистър №1014 от
05.03.2013 год., дело №399/2013 в Служба по вписванията към Агенция вписвания
при Районен съд Провадия, коригиран с Акт за поправка на Акт за общинска
собственост №1537 от 10.04.2013 г., вписан под № 45, том IV, дело №670, входящ
регистър №1848/11.04.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при
Районен съд Провадия, находящ се в село Бозвелийско, община Провадия. област
Варна, а именно: дворно място, с площ 985,00 кв.м., съставляващо урегулиран
поземлен имот /парцел/ XVI в кв. 30 по плана на с. Бозвелийско, при граници и
съседи: улица, УПИ XV, земи извън регулация, УПИ XVІІ.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 040 /три хиляди
сто и четиридесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
з/№1186-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XV /петнадесет/, в кв. 30
/тридесети/ по регулационния план на с. Бозвелийско, община Провадия с площ
1140,00 / хиляда сто и четиридесет/ кв. м., по Акт за общинска собственост № 1536 от
04.03.2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
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Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 526
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 следния недвижим имот частна собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост
№1536 от 04.03.2013 г., вписан под №184, том IІ, дело №401, входящ регистър
№1016/05.03.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен
съд Провадия, находящ се в село Бозвелийско, община Провадия. област Варнаа
именно: дворно място, с площ 1140,00 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен
имот /парцел/ XV в кв. 30 по плана на с. Бозвелийско, при граници и съседи: улица,
УПИ XІV, земи извън регулация, УПИ XVІ, улица,
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 550 /три хиляди
петстотин и петдесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Кворум:17 Общинският съветник Дияна Агностева не присъства в залата./10.40
ч.
и/№1187-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XVІІ /седемнанадесет/, в кв. 30
/тридесети/ по регулационния план на с. Бозвелийско, община Провадия с площ
900,00 /деветстотин/ кв. м., по Акт за общинска собственост № 1535 от 04.03.2013 г.
Кворум:18 Общинският съветник Дияна Агностева присъства в залата./10.42 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 527
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската,
Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване следния недвижим имот частна собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост
№1535 от 04.03.2013 г., вписан под №185, том IІ, дело №402, входящ регистър
№1017/05.03.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен
съд Провадия, находящ се в село Бозвелийско, община Провадия. област Варна, а
именно: дворно място, с площ 900,00 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ XVІІ в кв. 30 по плана на с. Бозвелийско, при граници и съседи: УПИ XVІ,
земи извън регулация, земи извън регулация, улица.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 2 790 /две хиляди
седемстотин и деветдесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
й/№1188-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XІІ /дванадесет/, в кв. 30
/тридесети/ по регулационния план на с. Бозвелийско, община Провадия с площ
1070,00 /хиляда и седемдесет/ кв. м., по Акт за общинска собственост № 1531 от
04.03.2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 528
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост №1531 от
04.03.2013 г., вписан под №180, том IІ, дело №397, входящ регистър №1012
/05.03.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен съд
Провадия, находящ се в село Бозвелийско, община Провадия, област Варна, а
именно: дворно място, с площ 1070,00 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен
имот /парцел/ XІІ в кв. 30 по плана на с. Бозвелийско, при граници и съседи: улица,
УПИ XІ, земи извън регулация, УПИ XІІІ, улица.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 330 /три хиляди
триста и тридесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
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к/№1189-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната
продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XІV /четиринадесет/, в кв. 30
/тридесети/ по регулационния план на с. Бозвелийско, община Провадия с площ
1020,00 /хиляда и двадесет/ кв. м., по Акт за общинска собственост № 1532 от
04.03.2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 529
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 следния недвижим имот частна собственост на община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост
№1532 от 04.03.2013 г., вписан под №181, том IІ, дело №398, входящ регистър
№1013/05.03.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен
съд Провадия, находящ се в село Бозвелийско, община Провадия. област Варна, а
именно: дворно място, с площ 1020,00 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен
имот /парцел/ XІV в кв. 30 по плана на с. Бозвелийско, при граници и съседи: УПИ
XІІІ, земи извън регулация, УПИ XV, улица.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 150 /три хиляди
сто и петдесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
л/№1191-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска
собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, питания и становища по
докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
22

Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 530
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години следната част от имот – публична
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за общинска собственост №1335 от
07.12.2010 год., вписан под №198, том ХІІ, входящ регистър №4888, дело №2418 от
09.12.2010 год. в Агенция по вписванията при Районен съд Провадия, коригиран с
Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №1632/01.10.2013 год.,
вписан в Агенция по вписванията при Районен съд Провадия под №14, том ХІ,
входящ регистър №4696, дело №2064 от 02.10.2010 г., находящ се в град Провадия,
община Провадия, област Варна, целият с площ от 5610 м2 / пет хиляди шестстотин и
десет кв.м./съставляващ УПИ ІV /четири/ – озеленяване, благоустройство и
параклис, в квартал 7 /седем/ по плана на града, при граници: УПИ ІІ, улица, УПИ І,
а именно 20 м2 /двадесет кв.м./, обособени, като позиция №1 от схема №28 за
поставяне на преместваеми обекти, съставляваща част от приета с Решение № 19-364
/28.03.2013 г. на ОбС Провадия, цялостната схема за разполагане на преместваеми
обекти на територията на град Провадия и одобрена на 25.04.2013 г. от гл. архитект
на Община Провадия за поставяне на павилион за търговска дейност.
2.Отдаването под наем на обекта по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, с начален месечен наем, определен по тарифа за отдаване под наем
на общински терени, приета с Решение № 22- 254/24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
м/№1192-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и управление на
православен храм-параклис в гр.Провадия, кв.“Север“ – кв.7, парцел ІV за
„озеленяване, благоустройство и параклис“
Кворум: 17 Общинският съветник Мустафа Али не присъства в залата./10.52 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Искам да кажа няколко думи за параклиса, който е изграден в кв.“Север“.
Идеята на общинска администрация е той да бъде осветен и да започне да
функционера, като част от Българската православна църква. В тази връзка по една
програма, финансирана от Предприятието за управление на дейностите по околната
среда и община Провадия ние облагородяваме района. Ще бъде завършена и
чешмата, която е до параклиса. Самият параклис е напълно узаконен с разрешение
за ползване. Има ток и вода. Имаше някои ремонти, които трябваше да бъдат
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извършени и те са извършени. Искам да ви кажа, че отец Георги и църквата на този
етап също помогна със собствени средства. Предложението и нашата надежда е найкъсно до Гергьовден догодина параклисът да бъде осветен и да започне да
функционира. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев. Колеги, питания и становища по докладната
записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 531
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, вр. чл.39, ал.5 от Закон за общинската собственост и чл. 21, ал.3 от
Закон за вероизповеданията, Общинският съвет Провадия:
1.Учредява
безвъзмездно
право
на
ползване на
Църковното
настоятелство при храм „Свето Благовещение“, вписано с ЕИК №103314893 в
Агенция вписвания, регистър Булстат и удостоверение №75/27.08.2013 г. за
регистрация по чл.19, ал.1 и 2 от Закон за вероизповеданията, върху следния
недвижим имот – публична общинска собственост на община Провадия, съгласно
Акт за общинска собственост №1335 от 07.12.2010 год., вписан под №198, том ХІІ,
входящ регистър №4888, дело №2418 от 09.12.2010 год. в Агенция по вписванията
при Районен съд Провадия, коригиран с Акт за поправка на Акт за публична
общинска собственост №1632/01.10.2013 год., вписан под №14, том ХІ, входящ
регистър №4696, дело №2064 от 02.10.2010 год. в Агенция по вписванията при
Районен съд Провадия, находящ се в град Провадия, община Провадия, област Варна,
а именно: сграда, на един етаж, със застроена площ от 123 кв. м., представляваща
ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВЕН
ХРАМ
ПАРАКЛИС
„СВЕТИ
ГЕОРГИ
ПОБЕДОНОСЕЦ“, изградена в УПИ ІV в кв.7, в кв.“Север“ с площ 5610 кв.м. при
граници за целия имот: улица, УПИ - I; УПИ - II; УПИ - ІІ; улица и УПИ I.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Срок: 30.11.2013 год.
н/№1193-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на програма за реализация на „Общински план за
развитие на община Провадия за периода 2014 - 2020 година“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнение от страна на вносителя няма. Знаете, че в едномесечен срок
трябваше да внесе кмета програма след приемане на самия общински план. Колеги,
питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
24

Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 532
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, вр. чл.13, ал.3 от Закона за регионално развитие, Общински съвет
Провадия:
1.Приема Програма за реализация на „Общински план за развитие на община
Провадия за периода 2014-2020 година“.
о/№1199-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия, относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
Снежина, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнение от страна на вносителя няма. Колеги, питания и становища по
докладната записка? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 533
На основание чл.42, ал.4, чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Избира Нели Димитрова Георгиева, ЕГН ……………, за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство Снежина, община Провадия, считано от
01.11.2013 год. до полагане клетва от новоизбрания кмет.
2.Определя на Нели Димитрова Георгиева, временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Снежина, община Провадия, основно месечно трудово
възнаграждение в размер на 464 /четиристотин шестдесет и четири/ лева.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али присъства в залата./11.00 ч.
п/№1201-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно промяна по бюджета на община Провадия за 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Докладната записка е във връзка с докладната записка, която ви бе внесена в
комисиите. Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмете.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На заседанието на комисията по „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и
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веднага на следващото заседание на комисията по „Образование, здравеопазване
…“ д-р Неделчев внесе една докладна записка във връзка с последното решение на
националния съвет на НЗОК да заплаща само 80% от заработеното през месеците –
септември, октомври, ноември и декември и показа един сериозен недостиг на
средства. В тази връзка аз предлагам завишение на субсидията на болницата с
25 000 лв., което да се финансира от резерва. Искам да кажа и няколко думи. На
двете комисии в разговор с мен д-р Неделчев пое ангажимента да направи нова
организация на работното време в болницата и някакви други промени, които да
доведат до икономии на 2000-3000 лв. средно месечно. От преди двадесет месеца аз
имах спор с бившия управител на болницата г-жа Лилкова и тя каза, че 2 000-3000
лв. на месец не решават въпроса. Ако се върнем сега назад и двадесет месеца по
2 000 лв. са 40 000 лв., сега този дефицит щеше да е покрит. Всяка една икономия,
която може да направи дружеството следва да я направи тази икономия, защото тя
ще помогне на самото дружество. Иначе месец декември ние пак ще разглеждаме
недостиг на средства. Няма провадиец или член на администрацията, или на ОбС,
който да иска болницата да е в тежко финансово състояние или да бъде затворена.
Когато има пари ОбС и администрацията ще помагат. Въпросът е – Какво ще
правим, ако няма пари? В момента има и ще ги дадем. Надяваме се и за бъдеще да
можем да помагаме, но още веднъж искам да повторя и самото дружество трябва да
помисли за икономии. Освен това, надявам се и правителството да намери средства
за изплащане на 100% на заработеното от болниците в България. Тогава тези
средства предполагам, че ще отидат за покриване на стари задължения за лекарства.
Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев. Колеги, ваши питания и становища по докладната
записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 – 534
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 18, ал.1 от Закона за общинските
бюджети, Общински съвет Провадия променя свое Решение №18-321/20.02.2013 г.,
в следния смисъл:
1.Завишава субсидията за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ
„Царица Йоанна Провадия“ ЕООД гр.Провадия с 25 000 лв.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат за
сметка на резервирания бюджетен кредит в дейност“Резерв“.
3.Задължава кмета на общината в изпълнение на своите правомощия да
извърши налагащите се корекции по бюджета на общината за 2013 год.
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Пета точка – Питания и отговори на питания на общински съветници
……………
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми дами и господа,
Беше ми връчен отговор на мое питане от заседание, проведено на 25 юли 2013
год., тъй като през август нямахме заседание, а през септември отсъствах от
заседанието, но тогава е коментиран. Тогава ми беше връчен в началото на
заседанието, когато бях в залата, част от отговора и той е коментиран в зала. Искам да
изразя моето мнение, относно питането ми – то беше съвсем кратко. Ще прочета
какво съм попитала. Едното е, относно Програма за развитието на туризма, на която
програма сега ми отговориха, а другото е за публикуване на декларациите за
конфликт на интереси на страницата на ОбС и на община Провадия. Отговорът,
който получих миналия път беше учудващо от г-н Денев. За мен е учудващо, защото
питането е към кмета и би трябвало да го получа чрез кмета, но не съм доволна от
питането, в писмен вид изразено, а това, което е казано на микрофон се различава. На
микрофон е казано, че вече са качени декларациите. И то е така и се е случило след
моето питане. А отговорът, който получих е, че декларациите са публикувани на
интернет страницата на община Провадия, че община Провадия е малкото от
общините, които е изпълнила това тяхно задължение. По-скоро отговорът би
трябвало да бъде – декларациите вече са качени на страницата на община Провадия
след ваше питане отправено от еди кога си, за да бъдем точно коректни. Който чете
само отговорът на питането излиза, ще си мисли, че питам за нещо, което е било
свършено и е безсмислено да се пита. Относно програмата за развитие на туризма.
Моето питане наистина беше в ход. За това какво се е случило предния мандат
предлагам вече да не говорим. Искрено се надявам да потръгнат нещата с „Музей на
солта“ и развитието на Провадия, като туристическа дестинация.
Едно много кратко питане, така и така съм на микрофон. Нещо, което също
казах на комисиите. Изобщо всичко, което казвам на микрофон съм го споделила с
колегите на комисиите. Всеки ден минавам по улица „Дунав“ по два пъти в новия
участък от Черния мост до стадиона. Едната сутрин бяха сложени плочките, а
следобед колите спрени върху плочките. Моето предложение, докато общината
вземе, това го обсъдихме с г-н кмета на заседания на комисии, докато общината реши
кардинално въпроса, да вземе краткосрочни или временни мерки да могат
собствениците да спират на платното, а родителите и децата да се движат по тези
новоизградени тротоари. Предложих да бъде еднопосочно организирано движението
по тази отсечка, като се даде възможност на собствениците да паркират в едната част
на платното, а не по тротоарите. Ако има други възможности, предполагам, че
общинска администрация ще ги предложи, защото е хубаво да се изграждат и това,
което се прави е хубаво. Виждам, че и до Ловен дом са започнали да полагат плочки,
но опазването е много важно. Догодина ще имаме пак същия проблем. Благодаря.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева,
Искам да кажа, по-късно ще информирам и гражданите, ние наистина ще
направим такава регулация на движението, че съоръженията да се използват по
предназначение, а не за паркинги. Но, се ползват . Всички тротоари се ползват.
Местата за паркиране, за съжаление, са малко. Така или иначе около училищата и
детските градини те задължително трябва да се ползват по предназначение и ще
направим необходимото.
Аз на г-н Георгиев искам да кажа, че във връзка с неговото питане ние нещата
ги извършихме при пенсионерския клуб.
По отношение на моста. Знаете, че при моста до Скалните манастири част от
парапетите и от носещата конструкция са ограбени. Ние възложихме на фирмата,
която го изгради да го прегледа. Имаме предложение за възстановяване на
съоръжението и средствата ще са около 6 000 лв. В момента моите заместници
преговарят с фирмата да ги намалят. Това, което ще кажа е - Ние ще възстановим
моста за ползване, но няма как да назначим охрана на моста. Трябва да има добра
воля у нашите съграждани по опазването му, за да няма вандалщина по него. За
съжаление, мостът е железен, ще го възстановим и се надяваме на съвестта на нашите
съграждани. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Други питания? Заповядайте, д-р Гочев.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз няма да задавам въпрос. Просто ме помолиха от ръководството на Спешна
помощ да се обърна към администрацията на общината. През нощта стават големи
неразбории и причините за това, че линейките закъсняват е, че не могат да намерят
адреса, който е подаден. Мисля, че и в последния брой на вестника се обърнахме с
молба към населението да си сложат номера на къщите. Подава се адрес. Снощи, в
момента дежурен е управителят на центъра д-р Костадинов, казва „Въртяли сме се 15
мин. не можем да намерим къде е адреса.“ Не излизат навън да посрещат линейката, а
след това вдигат скандали. Нещо да се направи и да се накарат гражданите да си
сложат номера на къщите. Ако общината успее да намери пари да направи табелки за
улиците, още по добре, защото текучеството в Бърза помощ е голямо. От първи април
започват двама нови лекари, нов шофьор, не познават града, а като ги няма и
номерата на къщите и наименованието на улиците някой път става отлагане на
оказването на спешната помощ. Само това е молбата, която трябва да изразя, от
името на ръководството на Спешна помощ.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на д-р Гочев. Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Уважаеми г-н кмет,
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Едно кратко питане. Основната ни грижа е да опазваме живота и здравето на
хората и тяхната безопасност. Пешеходците започнаха често да използват
пешеходните пътеки по предназначение вече. Лошото е това, че тези пешеходни
пътеки, освен хоризонталната маркировка, която е добре все още, трябва да бъде
дублирана и с вертикална такава. През мъгливото време по третокласния път, който
се използва усилено от превозните средства и за тези, които не познават града,
защото ние го познаваме шофьорите в Провадия и знаем къде са пешеходните пътеки,
се създава опасност в тъмната част на денонощието, особено когато е дублирано с
уличен стълб, на който лампата е изгоряла и не е сменена веднага, което може да
стане, да стане непоправимото. Моето питане към вас е - Кога ще успеем да сложим
пътните знаци, знаете кои са – А18, Г17 и т.н., от които единия предупреждава, а
единия указва, че следва пешеходна пътека? Това е важно и трябва да го направим.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Боев. Показа завидно знание на Закона за движение по
пътищата. Други изказвания колеги? Няма такива.“
Шеста 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 11.15 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 №1194
решение №26-516
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

30

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1167
решение №26-519
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

31

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1181
решение №26-522
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
32

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

Против

Възд. се

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1183
решение №26-523
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
33

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1184
решение №26-524
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
34

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1185
решение №26-525
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
35

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1186
решение №26-526
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

36

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1187
решение №26-527
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

37

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1188
решение №26-528
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

38

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1189
решение №26-529
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

39
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1191
решение №26-530
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
40

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Против

Възд. се

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1192
решение №26-531
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

41
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V
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V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1201
решение №26-534
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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V
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V
V
V
V

Против

Възд. се

