П Р О Т О К О Л № 27
Днес, 27.11.2013 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 в залата присъстват 18 общински съветници.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми кметове,
Уважаеми представители на общинска администрация,
Уважаеми съграждани,
Днес преди да преминем към редовното двадесет и седмо заседание на ОбС
Провадия ще изпълним вече почти стандартната процедура по попълване на ОбС.
В залата е г-жа Стефка Пейчева - председател на Общинската избирателна комисия
Провадия. Заповядайте, г-жо Пейчева, да информирате за решението на
комисията.“
Изказване на Стефка Пейчева-председател на ОИК Провадия
„Добър ден. Имам задължението да обявя решението на Общинската
избирателна комисия №312, взето на 04.11.2013 год., с което на основание чл.277
от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Провадия обявява за избрана
за общински съветник от листата на Българската социалистическа партия Яница
Димитрова Тунчева.
Връчвам удостоверението за общински съветник на Яница Димитрова
Тунчева. Честито.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Тунчева, заповядайте на микрофона. Пристъпваме към процедурата по
заклеване на общинския съветник. Моля, всички присъстващи в залата да станат на
крака.
Г-жо Тунчева, повтаряйте след мен клетвата: Заклевам се в името на
Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във
всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община
Провадия и да работя за тяхното благоденствия. Заклех се.
Честито на г-жа Тунчева. Подпишете клетвения лист.“
Съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА г-жа Яница Димитрова Тунчева положи
клетва, подписа клетвения лист и зае мястото си сред останалите общински
съветници.
От общо 21 общински съветници на заседанието присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Дияна Стоянова Агностева
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6.Димитър Георгиев Андреев
7.Иво Райчов Гочев
8.Кръстю Василев Кръстев
9.Милена Драгиева Полизанова
10.Мустафа Али Ибрям
11.Милена Иванова Драгнева
12. Марин Пенчев Маринов
13.Недка Манолова Пенева
14.Николай Маринов Ненов
15.Радко Атанасов Костадинов
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Станислава Шидерова Налбантова
18.Христо Николаев Дянков
19.Яница Димитрова Тунчева
На заседанието не присъстват общинските съветници Диянка Александрова
Добрева и Назик Назиф Кямил.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да пожелаем успех на г-жа Тунчева и да изпълни със съдържание клетвата
на общинския съветник. Преди да преминем към проекта за дневен ред можем да
честитим и на нов наш колега, новият зам.-кмет на община Провадия: г-н
Габровски. Пожелаваме и на него всички, надявам се, успех в името на провадийци
и провадийска община.
Преминавам към връчването на отговори на питания на общинските
съветници: Боян Боев и Дияна Агностева.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2013 год. / вх.№1220
2. Информация за подготовката на община Провадия за зимните условия през
2013 / 2014 год. / вх.№1216
3. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа. / вх.№1221
4. Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция. /
вх.№1222
5. Допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия“. / вх.№1182
6. Докладни записки с вх.№1218, 1219, 1223, 1224.
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 към дневния ред на заседанието? Заповядайте г-н
Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
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Предлагаме към точка шест докладни записки да бъдат включени докладните
записки с вх.№1230, 1235, 1243. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2013 год. / вх.№1220
2. Информация за подготовката на община Провадия за зимните условия през
2013 / 2014 год. / вх.№1216
3. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа. / вх.№1221
4. Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция. /
вх.№1222
5. Допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия“. / вх.№1182
6. Докладни записки с вх.№1218, 1219, 1223, 1224, 1230, 1235, 1243.
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 19 с
19 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
……………. община Провадия за 2013 год.
а/№1220-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения? Заповядайте, г-н кмет, за разяснение по докладната записка.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Към настоящия момент изпълнението на някои от приходите в общинския
бюджет е на сто процента и очакваното преизпълнение на бюджета, приходната му
част, повтарям очакваното, до края на годината е в размер на около 200 000 лв.
Моето предложение е тези очаквани приходи да бъдат отнесени към резерва на
общината, като целта на това е следната: За изграждане и реконструкция на
Пречиствателна станция в Провадия община Провадия дължи съфинансиране в
размер на около 450 000 лв. още - парите следва да бъдат налични и около 800 000
лв. следва да получи от управляващия орган на ОП „Околна среда“. По отношение
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на проект за деинституционализация на децата в риск за изграждане на Защитено
жилище и Център за настаняване от семеен тип дължим още 160 000 лв. Нашето
намерение е да разплатим тези общо около милион и четиристотин хиляди
средства без да теглим кредит. Всички вие знаете, че в края на миналата година и
потвърдено в началото на тази година беше гласувана възможност общината да
изтегли кредит в размер на около четири милиона и двеста хиляди лева. Това
надявам се, че няма да се наложи.
По отношение на актуализацията на списъка за капиталови разходи
промените са следните: Средствата, получени от ПУДООС за изграждане на
канализационен колектор в долен индустриален квартал да станат 302 938 лв. Те
са получени и разплатени. Канализацията е изпълнена. Изграждането на
ул.“Патриарх Евтимий“ от осова точка 265 до осова точка 265 , в квартал 64 от
80 000 лв. да стане 81 600 лв., като 1 600 лв. са за строителния надзор на обекта.
Процедурата е приключила. Получени са средствата и са разплатени в размер на
9 942 лв. от ПУДООС за градинката в кв. „Север“ около параклиса. Рентгеновият
апарат, за който бяха предвидени 60 000 лв., след приключване на процедурата
стойността му е 48 000 лв., средствата ще бъдат намалени. Другото, което се
променя е: Включваме съгласно решение на ОбС закупуване на земя в село
Златина за разширение на гробищния парк и направа на една настилка в
урегулиран поземлен имот в кв.64 по плана на град Провадия. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за разясненията по докладната записка за корекциите
в бюджета и капиталовите разходи. Ваши становища колеги, питания и изказвания
по докладната записка? Няма такива. Предлагам на вашето внимание проекта за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 535
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските
бюджети и чл.45, ал.1 от Наредба №9 за съставянето, изпълнението и отчитането
на общинския бюджет, Общински съвет Провадия, променя свое Решение №18321/20.02.2013 г. в следния смисъл:
1.Приема актуализация в приходната част на бюджета на общината към
31.10.2013 г., както следва:
№ параграф
1 13-01

вид приход
Д-к в/у недвижимите имоти

год. план увелич./
намал.
220 000 50 000

нов план
270 000
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2
3

13-03
13-04

Д-к в/у превозните средства
255 000
Д-к при придоб. на имущество 236 000

70 000
15 000

325 000
251 000

4
5

20-00
24-08

100
2 300

900
6 300

6

24-09

22 000

38 000

7
8

27-10
28-02

-8 000
22 300

47 000
102 700

9

36-01

Други данъци
800
Приходи от лихви по банкови 4 000
сметки
Приходи от лихви по срочни 16 000
депозити
Такси за технически услуги
55 000
Глоби, санкции и наказателни 80 400
лихви
Реализ.курсови разлики от
-127
валутни операции
Други неданъчни приходи
47 500
Внесени други данъци и
-189
вноски върху продажби
Постъпления от продажба на 6 000
земя
Приходи от концесии
117 800
Постъпления от продажба на
0
дялове, акции и съучастие
Всичко:
1038184

-31

-158

8 000
-643

55 500
-832

25 000

31 000

3 000
974

120 800
974

210 000

1248184

10 36-19
11 37-09
12 40-40
13 41-00
14 70-10

2.Приема актуализация в разходната част на бюджета с 210 000 лв. като
завишава:
§ 97-00 – „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в дейност 998 „Резерв“ 210 000 лв.
3.Одобрява
извършените
промени
в
поименния
списък
за
капиталови разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по
бюджета на общината за 2013 г., съгласно Приложение №1 от 952 267 лв.
на 1 038 228 лв.
4.Възлага на кметът на общината в качеството си на разпоредител с
бюджета да предприеме необходимите действия за изпълнение на
настоящото решение.
Втора точка - Информация за подготовката на община Провадия за зимните
…………….. условия през 2013 / 2014 год.
а/№1216-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за подготовката на община Провадия за зимните
условия през 2013/2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Колеги, ваши питания, изказвания по
докладната записка. Няма такива.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 536
На основание чл.21, ал.1 т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за подготовката на община Провадия за зимните
условия през сезон 2013/2014 год.
Трета точка - Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа
…………….
а/№1221-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа
гр.Провадия за периода : м.ноември 2012 г. – м.ноември 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, ваши питания,
изказвания по докладната записка? В залата е директорът на Център за обществена
подкрепа Провадия, ако прецените можем да му дадем думата за изказвания.
Нямате въпроси.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 537
На основание чл.21, ал.1 т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр.Провадия
за периода : м.ноември 2012 г. – м.ноември 2013 г.
Четвърта точка - Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и
……………….. интеграция
а/№1222-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция гр.Провадия за периода: м.януари 2013 г. – м.ноември 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, ваши питания, изказвания
по докладната записка? Тук е директорът на Център за социална рехабилитация и
интеграция Провадия, ако прецените можем да зададем въпроси. Няма.“
6

Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 538
На основание чл.21, ал.1 т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция гр.Провадия за периода: м.януари 2013 г. – м.ноември 2013 г.
Пета точка - Допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране
…………… на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия“
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
„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,
Предметът на настоящата докладна е конкретно и точно визиран в мотивите
и предложения проект за решение. Той е определяне цена за предоставеното от
община Провадия, в качеството й на собственик на стълбове, предназначени за
улично осветление, право за окачване на електронни съобщителни устройства и
съобщителни кабели. В тази насока са налице предпоставките, обуславящи
правомощието, а не правото на ОбС Провадия да определи цена, съставляваща
еквивалент на правото, което ще ползват операторите на електронни мрежи. И сега
ще се отклоня малко от предмета на докладната записка.
Относно представеното от Ивайло Илиев становище на първо място е
необходимо да посоча, че същото не се отнася до предмета на докладната. То не
касае цената за правото за окачване на електронни съобщителни устройства и
съобщителни кабели. Това е за ползването на общинско имущество, а то касае
законността на изградените вече електронни съобщителни мрежи. Той е
пренебрегнал съществената разлика на двете правоотношения. В едното общината
участва като равнопоставен субект в търговския оборот, целейки да придобие
доход от предоставеното на трети лица право, а в другия като контролна
инстанция, извършваща проверка за съответствието на поведението на правните
субекти с правните норми. Упоритостта на поставените въпроси в посока
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законността на електронните съобщителни мрежи, а не предмета на докладната,
както и пълното игнориране от страна на вносителя на сигнала и писменото
предложение на наличието на територията и в териториалните предели на община
Провадия на други населени места, освен административния център – град
Провадия, налага неизбежни и категорични изводи, които всеки вече си е направил.
Въпреки това, с оглед необходимостта да бъдем ясни и изчерпателни, следва да
посоча, че Закона за електронните съобщения в разпоредбата на чл.286, ал.2 е
предвидил изрично възможността кабелните електронни съобщителни мрежи да се
изграждат въздушно в следните три хипотези – извън границите на урбанизираните
територии, каквито в границите на община Провадия без съмнение съществуват, в
урбанизираните територии с население до 10 000 жители, каквито също
съществуват в общината и в урбанизираните територии с ниско жилищно
застрояване, което в рамките на общината също е нелично. Законът за устройство
на територията определя, като урбанизирани само тези територии, които общите
устройствени планове и схеми определят като такива съобразно основното им
предназначение. Тези общи планове и схеми нямат никакво отношение към броя на
населението или застрояването на териториите. Параметрите на застрояването
според закона за устройство на територията се определят само с подробен
устройствен план – план за застрояване. Тези планове от своя страна могат да имат
различен обхват. От цели населени места през част от тях до отделни имоти в тях.
Преценката на параметрите на урбанизираната територия е строго индивидуална.
Във всеки случай се определя от степента на фрагментарност на действащия
подробен устройствен план и план за застрояване. Обхватът на този подробен
устройствен план определя и понятието за урбанизирана територия. Наличието на
посочените по-горе предпоставки създава законовата възможност да бъдат
прокарани въздушни кабелни електронни съобщителни мрежи включително да се
поставят електронни съобщителни устройства и съобщителни кабели на стълбовете
предназначени за улично осветление част, от които са собственост на община
Провадия. Несъмнен е изводът, че щом в границите на общината съществуват
предпоставки за предоставяне на това право то ОбС е задължен да осигури
възмезността на предоставянето му като определи цена за същото, каквато е целта
на докладната.
Искам още някои неща да кажа във връзка с писмо, което получихме от
Дирекция „Национален строителен контрол“, а това писмо е вследствие на един
сигнал, изпратен от наш съгражданин, който цитира кабелния оператор
„Булсатком“, желае името му да остане в тайна, но в същото време казва, че ми е
задавал въпроси на заседание на ОбС и, че аз съм му отговарял. В тази ситуация
Дирекция „Национален строителен контрол“, казва следното: Община Провадия
следва да издаде разрешение при следното условие – получено предварително
съгласие от собственика на стълбовната линия при съобразяването с нейните
технически възможности, състояние и сключен договор със собственика на
стълбовната линия, в който изрично са включени задължения за осигуряване
спазването на изискванията за безопасна работа при изграждане и експлоатация на
въздушната кабелна електронна съобщителна мрежа и прилежащата й
инфраструктура. Член 147, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията казва
кога се издава разрешение за строеж, а чл.147 и цитираната алинея и точка гласят
следното: “Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на
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разрешение за строеж“, точка 2 „При монтаж на инсталации, съоръжения и уредби
с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на
технически надзор от главна дирекция инспекция „Държавен технически надзор“.
С една дума, ако който и да е от четирите оператори, в случая интернет оператори
на територията на община Провадия – „Булсатком“, „Камчия нет“, „Алекс ескейп“
и „Айснет“ има лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията, има договор
със собственика на стълбовната линия ние сме длъжни да му издадем разрешение
за строеж. За да му издадем разрешение за строеж трябва да има и договор с
общината, за това е необходима и наредбата.
По отношение на застрояването има една Наредба №7 за правилата и
нормативите за устройство на отделните видове територии в устройствените зони.
Чл.72 казва, че характерът на застрояването в зависимост от височината на
сградите на основно застрояване, на основното застрояване, пак го повтарям, се
определя съгласно чл.23 от Закона за устройство на територията, като ниско с
височина до 10 м., средно с височина до 15 м. и високо с височина над 15 м. Член
73 от същата наредба казва „Характерът на застрояването на жилищните сгради е
както следва: „т.1 в големите и много големите градове – високо, средно и ниско, в
останалите градове – средно и ниско, в селата – ниско“. Параграф 1 от същата
наредба казва „При прилагането на тази наредба според съществуващият брой на
населението им градовете се характеризират, както следва“, за нашия конкретен
случай „малки градове от 10 000 до 30 000 жители.“ При нас застрояването е ниско
и средно. „Много малки градове до 10 000 жители.“ Там е само ниско – каквито са
и нашите населени места – двадесет и четири на брой. В тази ситуация, когато
наредбата е действаща тя е неразделна част от Закона за устройство на
територията. Комисията за регулиране на съобщенията ползва един термин
преобладаващо застрояване. В нашата община в двадесет и четирите населени
места застрояването е ниско, независимо например, че в село Блъсково имаме
няколко сгради като училището, къщата на единия от жителите, няколко
промишлени силоза, които са по-високи от 10 метра - там застрояването си е ниско.
В село Бозвелийско например църквата е по-висока от 10 метра - там застрояването
е ниско. За град Провадия основното застрояване е ниско. На базата на това са
издадени и съответните разрешения от Комисията за регулиране на съобщенията.
Казвайки всичко това, аз не виждам никаква дилема. От нас се иска да спазваме
законите, още повече, че Законът за устройство на територията до вчера даваше
възможност за узаконяване на строежи. Няма как ние да извършим едно
самоуправство с кабели, окачени на не повече от петдесет общински стълба, ние
сме ги броили, и да лишим гражданите от основното им право за получаване на
някаква услуга. Законното и задължителното според нас е да дадем възможност
тези кабелни съобщителни мрежи да бъдат узаконени. Веднага след дебатите, през
месец май тази година, съответните кабелни оператори през месец май подадоха
документи за узаконяване на техните кабелни линии, разположени въздушно, но за
да се случи е необходима промяната в наредбата.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направените разяснения по докладната записка
и неговото становище. Колеги, преди да започнем разискванията, трябва да ви
уведомя, както предния път така и сега, в ОбС съответно адресирано до всички
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комисии и предложено на вашето внимание е становището на г-н Илиев, относно
разглеждания въпрос, като предварително ще ви зачета неговото предложение:
Оттегляне на докладната и предприемане на други неща, които нямат абсолютно
никакво касателство с разглежданата докладна. Да се предприемат други мерки,
които са извън обсега на предложените корекции за наредба №8. Ваши изказвания,
становища и мнения по докладната. Заповядайте, г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми присъстващи в залата,
Миналия път аз предложих да се отложи докладната. Благодаря на г-н кмета
за разясненията, защото мисля, че това е начинът, по който когато има спорни
докладни трябва да се процедира, за да не остава съмнение в нито един от
гражданите. От всичко, което чух аз и това, което прочетох, но то, обаче ни беше
дадено на самото заседание на комисията и нямаше как да се запознаем с всички
тези материали по време на заседанието на комисията, разбирам, че няма пречка
кабелните оператори да си плащат наем и да си поставят своите съоръжения на
стълбовете, които са общинска собственост. Всичко е добре, но мисля, че оттам
нататък общината има едни задължения, които ще спази, относно височината,
заземяването на тези кутии по наредбата, така че те да изглеждат във вид различен
от този на тези кутии на „Е.он“, който са поставени по стълбовете и са
изключително грозни и опасни.„
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Искам само да вметна, че г-н Илиев, който
току-що влезе в залата, предостави на вниманието на общинските съветници и
внесе в деловодството на ОбС неговия материал преди първата комисия и нямаше
как да ги имате по-рано. Въпреки, че неговото становище, като и становището на
г-н кмета, по моето скромно мнение е, че по същество по нищо не се различава от
предното им. Разясненията и разискванията, разбира се, са необходими. Предлагам
да дадем, колеги, преди вашите становища, думата на г-н Илиев. Той така или
иначе има право на това. Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Гледах сесията и крайно афектиран дойдох за това. По-голяма наглост не съм
виждал. Предлагам ви, понеже от общинските съветници зависи, има образувани
преписки в Комисията за регулиране на съобщенията и в ДНСК - София, и във
Варна. Писмото, което г-н Филев цитира, че е разрешено ви вкарва в заблуждение.
РДНСК не е разрешил. РДНСК казва какви са вариантите и какви са случаите, но
това е при спазване на чл.286 от Закона за електронните съобщения. След като те
са. Законът за електронните съобщения е нарушен, съответно няма основание,
момент да се сетя, няма основание да сключва договори и да поставя кабели по
стълбовете. Казахме, градът е над 13 000 съответно няма преобладаващо. В
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българското законодателство няма преобладаващо застрояване. Има ниско, средно
и високо. В Провадия застрояването е различно от ниското. Предлагам ви да
оставите докладната до произнасяне на двете институции, ако те се произнесат, че
е разрешено на драго сърце приемете. Няма проблем. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Илиев. Вие всъщност преформулирате предложението си
по материала. Така, това последното да го гласувам. Едното е – предлагам
докладната да бъде изтеглена. Другото ви предложение е това. Те съвпадат. До
произнасянето, защото трябва да го зачета предложението.
Колеги, можем да преминем към други обсъждания, становища и мнения по
докладната записка. Говорите по между си, хубаво е, ако имате нещо го споделяте
на микрофон. Аз само едно изречение ще кажа в присъствието на г-н Илиев.
Опасенията по отношение на законността на взетото решение – има органи, които
контролират. Въпреки и колективен орган ОбС не е абониран за истината и не е
задължително да не допусне грешка. Има си областен управител, има начини
решението да бъде спряно и ние да бъдем извадени от заблуждението евентуално, в
което се намираме.Така, че няма драма. Заповядайте, инж. Пенчев.“
Изказване на Марин Пенчев
„Благодаря г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми колеги и гости,
Аз мисля, че ще изпаднем в нарушение на Правилника за работа на ОбС,
защото ние разглеждаме една докладна, която е внесена от общинска
администрация. Всяка една друга докладна и вмъкване от граждани, и гласуване на
предложение на граждани мисля, че не се допуска в този случай. Благодаря за
вниманието.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Извинявам се г-н Пенчев, не можах да разбера, тъй като касае
процедурата.“
Изказване на Марин Пенчев
„Мисля казвам, че обсъждаме една докладна, която е внесена от община
Провадия в ОбС. Мисля, че нарушаваме процедурата, като ще гласуваме
предложение на граждани по тази докладна. Коя докладна разглеждаме в момента?
Това, което той внася или това, което се внася от общината в ОбС?“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„За да не губим време ще ви цитирам правилника по памет без да навлизаме
в детайли. Това е така в общия случай. Не касае, обаче случаите, в които ние
разглеждаме, променяме, гласуваме определяме основни нормативни документи
като правилници и наредби, по които гражданите са страна, имат право на
становище и поради тази причина има определена процедура, заложена пак в
нашия правилник - в десет дневен срок преди това да се постави на страницата на
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общината, за да може гражданите да реагират по този начин. Друг е въпросът дали
гражданин има право да предлага корекция на докладната или съдържанието по
докладната, касаещо съдържанието на съответната наредба или правилник, което
може би трябва да ми кажат юристите. Дотук ми стига компетентността. Надявам
се, че отговорът ми ви удовлетворява. Ако трябва, ще го търсим да го прочета, но
определено той, както и всички 23 000 души имат право на становище по всяка
докладна, която касае наредбите на ОбС. Предложение и го гласуваме
задължително предложението. Заповядайте, г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Аз мисля, че правилника наистина трябва да погледнем, защото и предния
път казах, че заседанията на комисиите са отворени точно гражданите да си правят
предложенията. Ако ОбС реши, да ги приеме там. В случая дадохме думата, не се
сещам по правилник дали можем да даваме думата на заседанието на ОбС, или в
края.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Може, само трябваше да го гласуваме. Аз мислех, че няма да имате нищо
против.“
Изказване на Дияна Агностева
„Нека да спазваме правилника и наистина да бъдем точни в случая. Както е
по правилник, така да процедираме.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Добре, колеги, аз съм абсолютно сигурен, че всеки гражданин на нашата
община има право да си изкаже становището за всеки документ, който ние
приемаме. Обявявам 10 минути почивка за изясняване на казуса.“
Председателят на ОбС Провадия обяви 10 мин.
Почивка /09.50 – 10.00 ч./
Кворум:18 Общинският съветник Дияна Агностева не присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становището на юристите, което е, трябваше и ние да се сетим, разбира се.
Процедурни предложения по внасяне и изтегляне на докладните имат право само
хората, които са оторизирани да внасят докладни в ОбС. Гражданите нямат право
да внасят предложение за изтегляне на докладна. Имат право направо по същество
да изказват своето становище за определените наредби и материали на ОбС. При
това положение, такъв вид предложение, което е цитирано в материала, предложен
от г-н Ивайло Илиев не мога да ви предложа, тъй като дословно той е следния „ С
оглед на гореизложеното … ви предлагам докладна записка с №РД-0700221/15.10.2013 г. да бъде оттеглена.“ Не мога да подложа такова предложение. При
това положение можем да гласуваме единствено материала, тъй като нямаме
законно внесено предложение, можем да гласуваме материала само предложен ни в
докладна записката на законния вносител. Извинявам се. Заповядайте, г-н кмет.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Аз искам, независимо, че се отклонявам от предмета на докладната да
направя едно разяснение, за нашите съграждани и да кажа, че Закона за устройство
на територията, и да го повторя, чрез своята Наредба №7 от 22.12.2003 год. за
правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, глава десета - характер на застрояването, чл.72 казва „Характерът на застрояването в зависимост от височината на сградите на
основното застрояване …“, пак го казвам, закона ползва термин – основно
застрояване, „Основното застрояване може да бъде ниско с височина до 10 метра,
средно с височина до 15 метра и високо с височина над 15 метра.“ Това е
наредбата, неразделна част от закона. Знаете, че прилагането на един закон става
чрез неговите правилници и наредби. По отношение на сигнала в ДНСК. ДНСК ще
извърши своите проверки. Ние сме изпратили писма до четирите оператора на
интернет в нашия град да предоставят необходимите документи. На вашето
внимание аз съм дал лиценза на една от фирмите и договора с „Енерго-про“ вече,
независимо, че договора е с „Е.он“ за ползване на стълбовната линия. На
комисиите на ОбС ми бе предложено да проверим и други монополисти на кабелни
съобщения. Става въпрос за „БТК“ или „Виваком“, защото те са най-масовия
ползвател на нашите стълбовни линии и в Провадия, и по селата. Независимо, че се
отклонявам от характера на докладната, предмета на докладната много е важно да
има яснота по въпроса. Ако има незаконно строителство съответно ние или РДНСК
в зависимост от това към коя категория ще бъде причислен обекта, защото за
национални мрежи, когато е лиценза, мисля, че закона за устройството казва, че
строежът е от трета категория. Предоставил съм на общинските съветници и тази
част от Закона за устройство на територията. Предоставил съм сигнала, писмото на
дирекция „Независим строителен контрол“, части от наредбата за характера на
застрояването, писмата на комисия за регулиране на съобщенията, очевидно по
сигнал през 2010 год. Факт е, че комисията за регулиране на съобщенията ползва
не термина основно застрояване, а термина преобладаващо застрояване. Отговорът
на община Провадия и т.н.
Още веднъж искам да повторя ОбС в момента ще гласува не разрешението за
поставяне на съобщителни мрежи, а таксата, която следва да бъде платена на
собственика на стълбовната линия, ако има такова разрешение за поставяне.
Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Други становища, колеги, ваши след всички
разяснения, които ви бяха направени. При положение, че няма такива преминавам
към предлагането на вашето внимание на проекта за решение. Допълвам към
проекта, че всички се обединиха на постоянните комисии, цената за предоставяне
на правото за окачване на електронни съобщителни устройства и съобщителни
кабели на стълбове, предназначени за улично осветление да бъде 0.70 лв. без ДДС
/на стълб/ на месец.“
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Поименно гласуване:
Кворум:
„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 № 27 – 539
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.9 във връзка с чл.6, ал.2 от Закон за местните данъци и такси,
чл.5, ал.1, т.6 от „Правилник за организацията и дейността на ОбС Провадия“,
Общинският съвет Провадия:
1.Приема допълнения в „Наредба № 8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”, както
следва:
§.1. Създава в Приложение № 1 към чл.53, раздел „Технически услуги” нова
точка №042 със следния текст:
„предоставяне на правото за окачване на електронни съобщителни устройства
и съобщителни кабели на стълбове, предназначени за улично осветление” - 0.70 лв.
без ДДС /на стълб/ на месец .
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Срок: 01.12.2013 г. и постоянен.

Отг.: кмет на община

Шеста точка – Докладни записки
…………….
а/№1218-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост
Кворум:19 Общинският съветник Дияна Агностева присъства в залата./10.12
ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши становища и питания,
колеги към докладна записка с вх.№1218? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание проекта за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:
„за“- 19
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 540
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора следната част от недвижим имот, находящ се в с.Житница, общ.
Провадия, област Варна, а именно: четири помещения /лекарски кабинет,
манипулационна, чакалня, санитарен възел/ с обща застроена площ от 39.31
/тридесет и девет цяло и тридесет и един/ кв.м., разположени на първия етаж от
двуетажна сграда - здравната служба на с. Житница, общ. Провадия, изградена в
урегулиран поземлен имот № XVI - парк в квартал 18 по плана на селото, целият с
площ 7 670 кв.м., при граници за УПИ: улица; улица, УПИ XIV, УПИ XV; улица;
улица и при граници за помещенията - зъболекарски кабинет; парк; парк; улица,
публична собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1474 от 03.09.2012 г. вписан в Агенция по вписвания при Районен
съд Провадия под № 26, том XII, входящ регистър № 4450 от 05.09.2012 година за
извършване на услуги.
II.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален
размер на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем
на общински имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
б/№1219-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/ XII /дванадесет/, в кв.46
/четиридесет и шест/ по РП на гр. Провадия, Община Провадия с площ 23,46
/двадесет и три цяло и четиридесет и шест/ кв. м., по АОС № 1403 от 05.12.2011г.
Кворум:18 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова не
присъства в залата. /10.15 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становища и изказвания, колеги, по докладна записка? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
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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 № 27 – 541
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 №1403 от
05.12.2011г., вписан под № 55, том XIII, входящ регистър №5079/06.12.2011 г., в
Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен съд Провадия,
находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, а именно: дворно
място с площ 23,46 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ XII в
кв. 46 по плана на гр. Провадия при граници и съседи: УПИ Х-897, УПИ ІХ-896,
улица, УПИ X.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 660.00
/шестстотин и шестдесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№1223-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев – председател на
Общински съвет Провадия, относно попълване състава на ПК ”Финанси, бюджет,
местни данъци и такси” и ПК „Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становища и изказвания, колеги, по докладна записка? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 542
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 от „Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия”, Общински съвет Провадия:
1.Освобождава Марин Георгиев Маринов от състава на ПК ”Финанси,
бюджет, местни данъци и такси” и ПК „Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“.
2.Избира за член на създадената с решение №2-10/28.11.2011 год. на ОбС
Провадия, потвърдено с решение №3-31/22.12.2011 год. ПК ”Финанси, бюджет,
местни данъци и такси” общинския съветник Яница Димитрова Тунчева.
3.Избира за член на създадената с решение №2-12/28.11.2011 год. на ОбС
Провадия, потвърдено с решение №3-33/22.12.2011 год. ПК „Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“ общинския съветник Яница Димитрова
Тунчева.
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г/№1224-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно ползване на графично-скопичен рентгенов апарат-втора
употреба от МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД
Кворум: 19 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова
присъства в залата. /10.21 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища и изказвания, колеги,
по докладна записка? Няма такива. Предлагам на вашето внимание проекта за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 543
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Предоставя безвъзмездно за ползване от МБАЛ „Царица Йоанна –
Провадия“ ЕООД графично-скопичен рентгенов апарат, марка Сименс Сиреграф
CF на стойност 40 000,00 лева без ДДС или 48 000,00 лева с ДДС.
2.Издръжката на графично-скопичния рентгенов апарат да бъде за сметка на
МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:18 Общинският съветник Дияна Агностева не присъства в залата./
10.22 ч.
д/№1230-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална
продажна цена на общински недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ в кв.10 по плана на
с.Манастир с площ 3940 кв.м. ведно с построените в него училищна сграда на един
етаж със застроена площ от 755,77 кв.м., постройка със застроена площ от 11,49
кв.м., постройка със застроена площ от 87,78 кв.м. и постройка със застроена площ
от 17,92 кв.м.
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 общински съветници,
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Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
В населените места на нашата община има доста пустеещи и рушащи се
общински имоти с бивше социално предназначение. Това са детски градини,
училища, селски бани и др., които ние по никакъв начин не можем да охраняваме,
да предотвратим набезите в тях, а и саморазрушаването им. В тази връзка, когато
има някакъв интерес към съответния имот, аз предлагам на вашето внимание
разпоредителни сделки. В случая единственото, което беше коментирано в част от
комисиите е цената, понеже след земетресението през 2003 год. в училището в
Манастир бяха вкарани доста средства от комисията тогава за защита на
населението от бедствия, аварии и катастрофи, но имотът от много години не се
ползва по предназначение, а той се руши. Отоплителната инсталация, мисля, че
вече я няма. Ако продължава така сигурно ще стане, както с други имоти в нашия
град. Такива имоти държавна собственост бяха и са все още – хижата и ПТУ, което
беше държавно и ни беше дадено, и ние придобихме 3 000 лв. от строителни
материали от него. Съборихме училището, за да няма инциденти с децата, които
играеха в него. В тази връзка аз предложената цена няма да я коментирам. Тя е
около 40 000 лв. Предложението е на база оценка от лицензиран оценител. Ще си
съобразя с вашето решение каквото и да е то. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направените разяснения. Становища и питания
от ваша страна колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание проекта за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 544
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 №
1636/15.11.2013 г., вписан под № 110, том XIII, дело №2566, входящ регистър №
5521/15.11.2013 г., в Служба по вписванията към Агенция вписвания при Районен
съд Провадия, находяш се в село Манастир, община Провадия, област Варна, а
именно: дворно място с площ 3 940 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен
имот /парцел/ ХІІ в кв.10 по плана на селото при граници: улица, улица, улица,
УПИ ХІІІ-128, УПИ ХІ-129 ведно с построените в това дворно място сграда със
застроена площ 755,77 кв.м., постройка със застроена площ 28,30 кв.м., постройка
със застроена площ 11,49 кв.м., постройка със застроена площ 87,78 кв.м. и
постройка със застроена площ 17,92 кв.м.
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2.Определя обща начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на
30 690 /тридесет хиляди шестстотин и деветдесет/ лева, от които:
-за дворното място - 5 584,08 /пет хиляди петстотин осемдесет и четири
лева и осем стотинки / лв. без ДДС.
-прилежащ терен към сградите - 3 285.92 /три хиляди двеста осемдесет
и пет и деветдесет и две стотинки/ лв. без ДДС.
-за сгради в имота - 21 820,00 лв. /двадесет и една хиляди осемстотин и
двадесет лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
e/№1235-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян – зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Аз ще направя изказване извън конкретния предмет на докладната записка и
цитираните вътре граждани на нашата община. Преди известно време в община
Провадия до мен постъпи искане от родителите на три деца, болни от
муковисцидоза за, как да го нарека, получаване на целева помощ. Един вид здравна
стипендия. Правя това изказване не заради друго, а защото вчера имаше
публикация в един местен сайт, че аз съм отказал еднократна помощ. Аз
еднократни помощи, вие знаете, не мога еднолично да раздавам. Това е
правомощие на общинския съвет в рамките на утвърдения бюджет на общината,
предложено от комисията, която е по решение на ОбС. В нашата община, освен
деца, болни от тази болест, има и такива болни от детска церебрална парализа,
аутизъм и мн. такива. Има хора в икономически активна възраст, пенсионери,
които са онкоболни – всички те се нуждаят от периодични лекарства, процедури и
т.н. Аз искам и бих помогнал, ако мога. Разпореждането, всички вие знаете,
нормално е и гражданите да го знаят, с общински средства не става еднолично от
кмета на общината. То става по решение на ОбС. Тежкото в случая е, че ОбС не
може да се разпореди така със средствата, че да даде тези здравни стипендии.
Средствата за здравеопазване в България са концентрирани в бюджета на НЗОК.
Той се приема от Народното събрание. Средствата за социално подпомагане са
концентрирани в бюджетите на Дирекциите „Социално подпомагане“. Средствата
на безработица са концентрирани в бюджетите на „Бюрата по труда“
Общинският съвет в рамките на своите правомощия и администрацията, като
изпълнител на решенията на ОбС, могат много малко да се намесят в този процес
за осигуряване здравето на хората в нашата община. Искам да ви кажа, а чрез вас и
на гражданите от общината, че по никой начин аз не бих възпрепятствал каквото и
да е такова решение. Благодаря.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направеното разяснение. То има пряка връзка с
докладната и точно тук му е мястото да бъде казано, очевидно. Друг е въпросът, че
нашата наредба за отпускане на еднократни помощи от едно известно време е само
по медицински критерии, което лично за мен, като човек, имащ известни познания
по социални дейности, не обхваща целия спектър от нещата. По смисъла на
социалното подпомагане – социална помощ е помощ при възникнал инцидент от
здравен, битов, образователен и всякакъв друг характер. Може да бъде например
за превенция от изоставяне на дете, за превенция за спиране на посещаването му на
училище, но тъй или иначе такъв е нашият материал и така ще работим, докато не
излезе предложение за промяната му. Становища други ? Преминавам към проекта
за решение.“
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 № 27 – 545
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 Абибе Назифова Алиева от гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ № 2 се
отпуска парична помощ в размер на 60.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Димитра Стоянова Василева от с.Венчан, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Марийка Димитрова Петкова от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.11, вх.Б,
ет.8, ап.52 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети с решение №19-357/28.03.2013 г. на следните лица:
2.1.На лицето Елена Димитрова Славова от с.Комарево, 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 е
налице здравословен инцидент.
2.2.На лицето Огнян Миланов Христов
от гр.Провадия, ул.“Никола
Калипетровски“ № 19А 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.
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ж/№1243-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно осигуряване на разходите за храна на бездомни хора по време на
минусовите температури през зимния период на 2013/2014 година и настаняването
им в обособено помещение в бившето неврологично отделение на МБАЛ „Царица
Йоанна“ – Провадия, ул.“Желез Йорданов“ №1
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 – 546
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава настаняването на бездомни лица през зимния период от
01.12.2013 год. до 31.03.2014 год. в обособено помещение в бившето неврологично
отделение на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“, ул.“Желез Йорданов“ №1.
Разходите по осигуряване на топла храна, както и за заплащане на
електрическа енергия и вода да са за сметка на бюджета на община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
Седма точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
…………….
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Отговорите на въпросите ги раздадох в началото на заседанието.
Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Боев,
За информация на нашите съграждани ще зачета отговора на вашия въпрос.
В община Провадия има направени 26 пешеходни пътеки около училищата,
детските градини, обществените сгради, там където масово преминават пешеходци.
На повечето пешеходни пътеки има поставени знаци, а на тези, изпълнени през
тази година, все още не са поставени такива. В момента има обявена процедура за
доставка на пътни знаци. След избор на доставчик ще бъдат съгласувани с Пътна
полиция – КАТ гр.Провадия и закупени съответните пътни знаци за сигнализиране
на пешеходните пътеки.
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Искам да ви кажа, че процедурата не е за много пари. За осем хиляди лева, но
няма как да избегнем Закона за обществените поръчки.
Относно питането на г-жа Дияна Агностева, която отсъства, искам да кажа,
че в момента има обявена процедура за доставка на пътни знаци. След избор на
доставчик движението по ул.“Дунав“ ще бъде организирано по следния начин:
-Дунав-запад, двупосочна улица, забранена за товарни автомобили в двете
посоки;
-Дунав-изток, влизането в района на училището от ул.“Средна гора“ до
жилищен блок на „Георги Димитров“- забранено влизането на автомобили в двете
посоки;
-от ул.“Сергей Румянцев“ до кръстовището на ул.“Васил Коларов“ с
ул.“Средна гора“ – движението става двупосочно.
Съгласно чл.96, ал.3 от Закона за движение по пътищата паркирането на
моторни превозни средства с допустима маса до 2,5 тона върху тротоарите,
успоредно на оста на пътя е разрешено, ако откъм страната на сградите остава
разстояние 1,5 метра за преминаване на пешеходци. В конкретният случай по
ул.“Дунав“ тротоарната настилка е с площ 1,5 метра и паркирането не е разрешено.
Правомощията за контрол и издаване на актове има Пътна полиция – КАТ
гр.Провадия.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за отговорите на питанията на общинските
съветници. Нови питания има ли, колеги? Няма такива. Преминаваме към
следващата осма точка от дневния ред.“
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 10.40 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 №1220
решение №27-535
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1182
решение №27-539
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1218
решение №27-540
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1219
решение №27-541
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1224
решение №27-543
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1230
решение №27-544
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
28

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1235
решение №27-545
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
29

/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1243
решение №27-546
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
30

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