П Р О Т О К О Л № 31
Днес, 26.03.2014 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.Дияна Стоянова Агностева
6.Диянка Александрова Добрева
7.Димитър Георгиев Андреев
8.Иво Райчов Гочев
9.Кръстю Василев Кръстев
10.Милена Драгиева Полизанова
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Пенчев Маринов
13.Мустафа Али Ибрям
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16. Радко Атанасов Костадинов
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Станислава Шидерова Налбантова
19.Христо Николаев Дянков
20.Яница Димитрова Тунчева
Общинският съветник Назик Назиф Кямил не присъства на заседанието на
ОбС Провадия.
Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 09.20 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Първоначално стартираме с процедурата, следваща проведените на 23 март
2014 год. частични избори за кмет на кметство с.Снежина. Давам думата на
председателя на Общинската избирателна комисия Провадия, г-жа Стефка
Пейчева, да ни запознае с резултатите. Заповядайте, г-жо Пейчева.“
Изказване на Стефка Пейчева-председател на ОИК Провадия
„Добър ден. След проведения на 23.03.2014 год. избор за кмет на кметство
с.Снежина Общинска избирателна комисия обявява следния резултат: Обявява за
избран за кмет на кметство с.Снежина, община Провадия, кандидатът на
„Българска социалистическа партия“ – Ивалин Георгиев Иванов.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Пейчева. Заповядайте, г-н Иванов. Г-жа Пейчева ще ви
връчи удостоверението за избор. Заповядайте на микрофона за клетвата.
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Моля, всички присъстващи в залата да станат на крака. Г-н Иванов,
повтаряйте клетвата след мен.“
Съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА г-н Иванов положи клетва. След полагане на
клетвата г-н Иванов подписа клетвения лист.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Честито. Г-н Иванов, заповядайте при кметовете.
Имам да връчвам отговор на питане на г-н Илиев, който отсъства от залата,
поради което не мога да го направя. Преминаваме към дневния ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на годишен финансов отчет за 2013 г. на „МБАЛ Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД. /вх.№1372
2.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ Провадия през
2013 г. /вх.№1340
3.Отчет на „Програма за опазване на околната среда“ на община Провадия за
2013 г. /вх.№1368
4.Отчет на „Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества“ на Община
Провадия за 2013 г. /вх.№1369
5.Отчет на „Програма за управление на отпадъците“ на община Провадия за
2013 г. /вх.№1370
6.Отчет на „Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Провадия“ за 2013 г. /вх.№1371
7.Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните
договори за предоставените на концесия язовири - собственост на община
Провадия за 2013 г. /вх.№1376
8.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда
за установяване
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти през 2013 г. /вх.№1361
9.Отчет на дейностите по изпълнение на „Общинска програма за закрила на
детето“ за 2013 г. /вх.№1363
10.Приемане на „Общинска програма за закрила на детето“ за 2014 г./ вх.№1373
11.Бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2015-2017 г. в частта за
местните дейности. /вх.№1346
12.Приемане на Наредба №21 за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконните строежи от четвърта, пета и шеста категория или части
от тях. /вх.№1378
13.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Провадия. / вх.№1377
14.Докладни записки вх.№1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1366,
1374, 1375, 1379.
15.Питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ще помоля присъстващите в залата да се съсредоточат върху работата на
ОбС. Допълнения, корекции, промени в дневния ред? Предложения? Заповядайте,
г-н Радев.“
Изказване на Валерий Иванов Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам към точка четиринадесета докладни записка да бъдат включени
докладните записки с №1381, 1387, 1388, 1389, 1390, 1397. Първите пет от така
изброените са разгледани в комисии, просто са получени по-късно след изпращане
на поканата, единствено последната, която касае възнаграждението на
новоизбрания кмет на село Снежина не е обсъждана в комисиите, но просто
наложи се внасянето й, поради преминалия избор. Това са мотивите. Предлагам да
приемете и тези материали.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев. Други предложения и корекции в дневния ред?
Няма такива. Предполагам, че няма проблем да включим, колеги, последната
докладна в дневния ред. С така направените предложения предлагам на вашето
внимание за гласуване, следния дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на годишен финансов отчет за 2013 г. на „МБАЛ Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД. /вх.№1372
2.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ Провадия през
2013 г. /вх.№1340
3.Отчет на „Програма за опазване на околната среда“ на община Провадия за
2013 г. /вх.№1368
4.Отчет на „Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества“ на Община
Провадия за 2013 г. /вх.№1369
5.Отчет на „Програма за управление на отпадъците“ на община Провадия за
2013 г. /вх.№1370
6.Отчет на „Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Провадия“ за 2013 г. /вх.№1371
7.Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните
договори за предоставените на концесия язовири - собственост на община
Провадия за 2013 г. /вх.№1376
8.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда
за установяване
жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти през 2013 г. /вх.№1361
9.Отчет на дейностите по изпълнение на „Общинска програма за закрила на
детето“ за 2013 г. /вх.№1363
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10.Приемане на „Общинска програма за закрила на детето“ за 2014 г./ вх.№1373
11.Бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2015-2017 г. в частта за
местните дейности. /вх.№1346
12.Приемане на Наредба №21 за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконните строежи от четвърта, пета и шеста категория или части
от тях. /вх.№1378
13.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Провадия. / вх.№1377
14.Докладни записки вх.№1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1366,
1374, 1375, 1379, 1381, 1387, 1388, 1389, 1390, 1397.
15.Питания и отговори на питания на общински съветници.
16.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 – Приемане на годишен финансов отчет за 2013 г. на „МБАЛ
……………. Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
а/№1372-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на годишен финансов отчет за 2013 г. на „МБАЛ
Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Формално докладната е от мен, но всъщност касае годишната работа и
резултатите на дружеството под ръководството на общината. Тук е управителят на
дружеството – д-р Неделчев, както и счетоводителят – г-жа Налбантова.
Преминаваме направо към обсъждането. Ако вносителите имат, по тяхна
преценка? Нямат допълнения. В комисиите бяха достатъчно задълбочено
разисквани резултатите. Колеги, ваши изказвания, питания и становища по
докладната? Заповядайте, г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми кметове, зам.-кметове,
Граждани, присъстващи в залата,
Формално вносителят е г-н Денев, но моят въпрос, ако ми разрешите, колеги,
общински съветници, защото е извън правилника, е въпрос, отправен към
управителя на болницата. Още повече, че от известно време в публичното
пространство пет човека вярно пишат, другите петстотин говорят, говорят за
финансовите средства, които ще дойдат или няма да дойдат към болницата. Моят
въпрос към управителя на болницата е да ни разкаже - Каква е неговата визия за
развитието на болницата през 2014 год.? Какви са неговите очаквания? Видяхме от
отчета, че задълженията намаляват, но каква ще бъде тенденцията и как ще
продължи през годината? Бих искала да го чуя. Възползвам се от присъствието му
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в залата, защото, ако присъстваше на комисия, щях да си задам там въпроса. Моля,
за вашето разрешение.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Искам да отчета, че в двете водещи комисии
по „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и „Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални
програми и дейности“ ръководството на болницата си присъства и отговори на
въпросите, така че нямаме основания за особена критика.
Заповядайте, д-р Неделчев, да си припомните и тази трибуна.“
Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия„ ЕООД
„Уважаеми г-н председател на ОбС,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми зам.-кметове,
Уважаеми общински съветници и гости,
Благодаря за зададения въпрос. Трябва да започнем отнякъде, защото
въпросът е много широк. Всички знаете за положението, в което беше общинската
болница Провадия. Имаше тук граждански комитети за защитаване на болницата,
за спасяването й. Вярвайте, че в момента няма нужда от такова нещо. Няма нужда
гражданите да се събират, да правят подписки и обединения за спасяването на
болницата, защото тя е що-годе в добро финансово състояние. Такова, в каквото би
могла да бъде една общинска болница в условията, в които ние работим. За това
време, откакто съм управител, заедно с екипа, с който работя, държа да кажа
последното – екипа, никой не може да направи нищо сам, успяхме да намалим
разходите, бих казал, някои от разходите наполовина. Приходите също са
увеличени достатъчно, особено през последните седем месеца, след като успяхме
да направим обществена поръчка за закупуване на тръба за скенера. По този начин
пътека едно влезе в действие. Тази пътека, която носи най-много приходи на
дружеството. Пътека едно - това са мозъчните инсулти. През това време успяхме
да имаме много повече пациенти от други общини, освен от община Провадия.
Имам предвид – община Ветрино, община Дългопол, община Аврен и бих казал
Вълчи дол и Суворово. Друго, което трябва да се отбележи, че същевременно с
движението напред на провадийската болница, болницата, която ни е конкуренция
- Девня върви надолу. Утре ще има събрание на Девня специално за решаване на
това каква ще бъде съдбата на девненската болница. Почти всекидневно идват
молби за работа на лекари и сестри, работещи в Девня. Аз смятам в близко бъдеще
тези молби да ги удовлетворя и в общинската болница в Провадия да работят
повече лекари и повече специалисти. По този начин ние можем да минем на повисоко ниво, за пътеките имам предвид, на второ ниво при някои пътеки и така
постъпленията в дружеството да бъдат по-добри. На този етап не е възможно да се
откриват нови отделения в общинската болница в Провадия. Имам предвид
носталгията за Родилно и за Хирургическо отделение. Не е възможно по много
причини. Първата причина е материалната база, която имаме. На мястото на тези
отделения, които бяха в момента са настанени други. Втората, може би най-важна
причина е липсата на кадри. Ние няма от къде да вземем трима хирурзи и трима
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акушер гинеколози. Повярвайте ми. С встъпването ми в дейност пуснах обява в
почти всички всекидневници във Варна, Добрич, Шумен, Разград, Бургас, както и
във форум „Медикус“ – най-четения лекарски вестник. Вярвате ми, няма нито едно
обаждане за работа. Една единствена млада колежка от Варна дойде, попита, но
повече не я видях. Единствената ни възможност е лекарите, които работят в Девня,
които вече питат да ги приемем и да започнем да работим с повече лекари в
Провадия. За целта общината ни даде една кола, един микробус бих казал, на който
след един малък ремонт ще можем да возим лекарите, които вече от Варна ще
станат шест, седем. Много по-изгодно ще бъде за дружеството вместо да плащаме
пътните на всеки по отделно да ги возим всеки ден, както го правят някои други
болници. Виждам тази година едно увеличаване на приходите на дружеството.
Разходите, както казах, те вече са намалени, най-вече за абонаментно обслужване
на техника, там паднаха наполовина. За съжаление, разходите за транспорт няма да
паднат, защото понякога ходим за един подпис по два пъти във Варна до Здравната
каса, много често се случва , по два пъти на ден. При тези условия, в които работят
общинските болници това е, което може да се направи за сега. Важното е, както
каза г-н Андреев на комисиите, да съществува болницата. Аз мога да ви уверя, че
тя е съществувала, съществува и ще съществува в близкото бъдеще. Въпросът е.
Вярно, вие говорите, искате да ме попитате за парите от министерството? Това ли
искате? Смятам, че приходите ще бъдат по-големи, разходите по-малки. Смятам, че
това е достатъчно. За външната помощ от министерството - за сега очакваме
такава. Все още има някои въпросителни, защото знаете, че има възможност до
10 000 лв. на месец някои общински болници, които са отдалечени на 50 км. от
областния център, да получават. Ние се надяваме все още, че може и нашата
болница да се включи в този списък, защото отговаряме 100% на всичките условия
за това. Ако това нещо стане, мисля, че въпросителните към дружеството и към
болницата ще отпаднат на 100%. Вече въпроси няма да има. 10 000 лв. на месец са
една много сериозна финансова инжекция за дружеството. Не виждам оттам
нататък какви проблеми ще имаме, защото, пак казвам, ако тези лекари, които
смятаме да назначим, дойдат те ще дойдат с приходите си. Пациентите вървят след
лекарите. Да.
Вие знаете, че заварихме към фирма „Либра“ около 390 000 лв. задължения, а
в момента са около 290 000 лв. Успяхме така да ги намалим. По 7 000 лв.-8000 лв.
на месец успяваме да плащаме стари задължения за тази фирма. В момента върви
конкурса за снабдяване с лекарства. Две фирми има, които участват сега –
фирмата, която сега снабдява с лекарства „Фарком“ и отново „Либра“. Все още не
се знае резултата крайният. Комисията не си е свършила работата, за да знаем кой
ще даде по-добри условия. Единствените условия са цените. Който предложи пониски цени. Вече условието отдалеченост на плащането го няма. Вече сме длъжни
до един медец да осъществяваме плащането на фирмите, така че те не се
притесняват вече от това, че ние ще се забавим във времето. Това е, което имам да
кажа, ако имате някой друг въпрос, с удоволствие ще ви отговоря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на д-р Неделчев. Заповядайте, г-жа Агностева.“
Кворум:20 Общинският съветник Милена Иванова Драгнева присъства на
заседанието на ОбС Провадия. / 09.20 ч.
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Изказване на Дияна Агностева
„И аз благодаря на д-р Неделчев. Мисля, че беше важно да се чуе на
микрофон, още повече това, което каза, че болницата ще я има, би трябвало да е
успокоение за всички наши съграждани. Съгласна съм, че е важен изключително
екипът, но тук не можем да пренебрегнем и ОбС, защото тръбата на рентгеновия
апарат я има благодарение на ОбС. Важно беше да разбера какво става с
неразплатените задължения, защото това беше един проблем, който се коментира
много назад във времето. Още нещо искам да попитам. Дали втора точка трябва да
бъде - Освобождава от отговорност управителя на дружеството за 2013 год.? Сещам
се, че през 2013 год. имаше двама управители. Дали не трябва да бъде в
множествено число и да освободим и двамата управители, или по принцип така се
пише? Кой управител освобождаваме от отговорност? Този, който беше до средата
на годината или следващия? Това ми е въпросът?“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Юристите, по отношение на въпроса. Трябва ли да бъде? Да, добре,
благодаря ви. Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаема г-жо Агностева,
Искам да направя едно допълнително разяснение по отношение очакваните и
неполучени средства от нашата болница за обслужването на отдалечени и
труднодостъпни райони. Отговорът след нашата остра реакция към Сдружението
на общините и Министерството на здравеопазването беше, че независимо, че
болницата в Провадия отговаря на условията, понеже не е изпратила информацията
няма да получи на този етап средствата. Списъкът, първоначалния, беше петдесет
болници за шест милиона лева. Последният, който има е петдесет и една болници
пак за шест милиона лева. Подготвя се второ приложение за финансиране, в което
ние се опитваме да бъдем включени. Сега, второто приложение е вероятно да бъде
или за обслужване на „Спешната помощ“ – подобряване комуникацията на
болницата със „Спешната помощ“, или отново за обслужване на труднодостъпни и
отдалечени райони. Въпросът е просто да бъдем включени. Сега, сумата дали ще е
1000 лв., или 10 000 лв. е друг въпрос. Първо, трябва да го има приложение две, за
да се види какви средства ще бъдат разходвани по него. Това зависи от бюджета на
министерството. На този етап ние правим всичко възможно, но това е
положението. На чисто формален принцип болницата ни е изключена. Имаме го и
черно на бяло вече. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Други изказвания, колеги? Аз ще си позволя
няколко думи да кажа долу на микрофон.“
Изказване на Бисер Денев
„Уважаеми г-н кмет,
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Уважаеми колеги,
Уважаеми присъстващи в залата,
Точно за и във връзка с притесненията на хората и коментарите на
провадийската общественост, както в града, така и в общината, ще кажа няколко
думи за миналото. За бъдещето д-р Неделчев ви каза, той е специалистът. Какво
можем да кажем за миналото? Колеги, по делата ще ги познаете. Болшинството от
тук присъстващите са гледали последните седем, осем годишни отчета на
дружеството. Това е първият отчет, който завършва с печалба, макар и формална,
макар и на листи, но тя не е такава. Добре, хубаво. Намалението на задължението е
във връзка с това, че парите ги няма, като наличност. Така, че аз лично считам, че в
обществеността и в партньорите на болницата, и в лицето на общината, и в лицето
на ОбС, има едно така успокоение по отношение на бъдещето на болницата. Макар
и с предприети някои непопулярни мерки, резултатът е, че вече никой не говори,
който има информация, ще я има ли болницата, няма ли да я има. А по отношение
на възстановяване на отделенията, тези истини не са тукашни, провадийски, по
отношение на базата и специалистите. Постоянно чуваме за отлив на специалисти в
цялата страна не само в нашата община. Заплащането в нашата болница, за
съжаление е ниско, въпреки че има минимално увеличение през тази година, както
беше казано от ръководството на болницата в комисиите. Така, аз мисля, че
изминалата година е една добра година за болницата и са налични оптимистични
перспективи за следващата, както и за по-следващите години. Няма нужда
провадийци да се притесняват, въпреки че декларираната нова политика по
отношение на плащанията на болницата от първи април в момента едва ли някой
специалист в здравната област ще направи предположение до какво точно ще
доведе с тези нови виждания на Министерството на здравеопазването по
отношение на финансирането на болницата. Благодаря ви за вниманието.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ако няма други изказвания по докладната да преминем към
решението. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 591
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 1 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5, предложение 3 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1,
т. 3, т. 5, предложение 3 и ал. 2 от Наредба № 12 за реда за учредяване на търговски
дружества и за упражняване правата на собственост на Община Провадия в
търговските дружества, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишен финансов отчет за 2013 г. на „Многопрофилна болница за
активно лечение Царица Йоанна Провадия„ ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и
адрес на управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.„Желез
Йорданов„ №1, като неразпределя печалба.
2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството за 2013 год.
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Втора точка – Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“
……………. Провадия през 2013 г.
а/№1340-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет-анализ за дейността на служителите на РУ „Полиция“
Провадия за 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Само една вметка, колеги, обади ми се оторизираният представител да
присъства на заседанието, че е възпрепятстван. Приех неговите съображения от
името на всички. Те присъстваха представителите на всички комисии на
заседанията. Бяха им зададени някъде въпроси, другаде - не. Мисля, че няма драма,
че не присъства в момента представител на полицията. В такъв смисъл, ако
въпреки това, има някой да задава някакви въпроси ще намерим форма и начин те
да достигнат до ръководството на полицията. Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 592
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема за сведение отчет-анализ за дейността на служителите на РУ
„Полиция“ Провадия за 2013 год.
Трета точка – Отчет на „Програма за опазване на околната среда“ на община
…………… Провадия за 2013 г.
а/№1368-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на „Програма за опазване на околната среда“ на община Провадия
за 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения и обяснения. Ваши изказвания,
становища и питания, колеги, по докладна №1368? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум: 19 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в
залата. /09.30 ч./
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 № 31 – 593
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 4 от
Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на
община Провадия за 2013 г.
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Четвърта точка – Отчет на „Програма за намаляване на нивата на
…………………
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на
установените норми за вредни вещества“ на община
Провадия за 2013 г.
а/№1369-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на програма за намаляване на нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
община Провадия за 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания, становища и
питания, колеги, по докладна №1369? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
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 № 31 – 594
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, чл.79, ал.4 от
Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества в община Провадия за 2013 г.
Пета точка – Отчет на „Програма за управление на отпадъците“ на община
………….. Провадия за 2013 г.
а/№1370-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на програма за управление на отпадъците на общинa Провадия за
2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища и питания,
колеги, по докладна №1370? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
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 № 31 – 595
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 8 от
Закона за управление на отпадъците и чл. 79, ал.4 от Закона за опазване на
околната среда, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на
община Провадия за 2013 г.
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Шеста точка – Отчет на „Програма за овладяване популацията на
………………
безстопанствени кучета на територията на община
Провадия“ за 2013 г.
а/№1371-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета
на територията на община Провадия за 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища и питания,
колеги, по докладна №1371? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
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 № 31 – 596
На основание чл. 21, ал. 1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Провадия за 2013г.
Седма точка – Доклад на комисията за контрол по изпълнение на
…………….. концесионните договори за предоставените на концесия
язовири - собственост на община Провадия за 2013 г.
а/№1376-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните
договори за предоставените на концесия язовири - собственост на община
Провадия за 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища и питания,
колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
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 № 31 – 597
На основание чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема доклад на комисията за контрол по изпълнението
концесионните договори за 2013 г.

на
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Осма точка – Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за
…………… условията и реда за установяване жилищните нужди,
настаняване в общински жилища и разпореждане с общински
жилищни имоти през 2013 г.
а/№1361-Докладна записка от Анатоли Стоянов Атанасов-зам.-кмет на
община Провадия и председател на комисията по чл.6 от „Наредба №11“, относно
отчет за дейността на комисията по чл.6 от „Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане
с общински жилищни имоти“ на ОбС Провадия за 2013 г.
Кворум: 20 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в
залата. / 09.36 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища,
колеги, по докладна №1361? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 598
На основание чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за 2013 год. дейността на комисията по чл.6 от „Наредба №11
за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“ на ОбС Провадия.
Девета точка – Отчет на дейностите по изпълнение на „Общинска програма
…………….. за закрила на детето“ за 2013 г.
а/№1363-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия и председател на комисията за детето – община Провадия, относно
приемане на отчет за дейностите по изпълнение на „Общинска програма за закрила
на детето“ за 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя няма. Ваши становища,
питания, изказвания, колеги, по докладна №1363? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 599
На основание чл. 21, ал. 1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за дейностите по изпълнение на „Общинска програма за
закрила на детето“ за 2013 год.
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Десета точка – Приемане на „Общинска програма за закрила на детето“ за
……………. 2014 г.
а/№1373-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на „Общинска програма за закрила на детето“ за 2014
год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Както разбрахме, тя е изработена и попълнена в комисията и е предложена с
докладна записка на г-жа Агностева - в качеството й на директор на Дирекция
„Социално подпомагане“. Имате ли изказвания, становища и питания, колеги по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 600
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Провадия:
1.Приема „Общинска програма за закрила на детето“ за 2014 год.

Единадесета точка – Бюджетна прогноза на община Провадия за периода
…………………… 2015-2017 г. в частта за местните дейности
а/№1346-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2015-2017 г. в частта
за местните дейности
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 601
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от Наредба №9 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Провадия, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
Провадия:
1.Одобрява бюджетна прогноза на община Провадия за периода 2015-2017 г.
в частта за местните дейности.
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Дванадесета точка – Приемане на Наредба №21 за принудително изпълнение
…………………… на заповеди за премахване на незаконните строежи от
четвърта, пета и шеста категория или части от тях
а/№1378-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия проект на „Наредба №21
за принудително изпълнение на заповеди за премахване на …“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„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,
Знаете, че след промяната на Закона за устройство на територията през месец
ноември 2012 год. премахването на строежите от четвърта до шеста категория,
незаконни по смисъла на закона са вменени, като функция на кмета на общината и
на главния архитект. В тази връзка на нас ни е необходима тази наредба, защото
лице, което е извършило незаконно строителство не изпълни доброволно заповедта
за премахване на строежа, премахването следва да бъде извършено от общината по
реда на наредба, приета от ОбС. Проектът на наредбата е на вашето внимание. Не
казвам, че е перфектна. В процесът на работа, ако открием слабости, ще ви
помолим да бъде коригирана. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения по докладната. Ваши
становища, колеги, питания и изказвания по докладна №1378? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание проект за решение с направената незначителна
корекция на комисиите.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 602
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,във връзка с 225а, ал.3 от Закон за
устройство на територията и чл.8 от Закон за нормативните актове, Общински
съвет Провадия:
1.Приема „Наредба №21 за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на
чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията или на части от тях“.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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Тринадесета точка – Изменение на Наредба №8 за определяне и
…………………… администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Провадия
а/№1377-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия проект за изменение 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
„За вносителя? Няма допълнителни разяснения. Ваши питания и становища,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 603
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от Закона за местните
данъци и такси, чл.5, ал.1 от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“, Общински съвет Провадия:
1.Приема изменения в „Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“, както
следва:
§1.В Приложение №1 /към чл.53/ - „Списък на видовете услуги и цени за
тях“, раздел „ЕКОЛОГИЯ“.
§1.1. В цена на услуга №003 - числата 30.00 лв./т. се заменят с 44.00 лв./т.
§1.2. Текстът на услуга №004 се променя и добива следния вид:
- „Депониране на твърди битови отпадъци на други общини на депо за
отпадъци – гр.Провадия“
§1.3.В цена на услуга №004 - числото 12.14 лв./куб.м. без ДДС се заменя с
15.14 лв./куб.м. без ДДС.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Четиринадесета точка – Докладни записки
………………………..
а/№1354-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
утвърждаване на средства за наградата на община Провадия на ХХІV-я национален
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конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“, Провадия
2014
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,
Уважаеми г-н председател,
Ние, като администрация, приемаме предложението на общинските
съветници, направено на комисия, наградата от 400 лв. да стане 500 лв. Искам само
–я
да ви информирам, че към момента при утвърден бюджет на ХХІV
конкурс от
34 000 лв. от дарения има събрани 36 000 лв. Предвиждаме с продължаващите да
постъпват дарения да извършим ремонт, който в момента тече вече на галерията и
на част от залите, които се ползват в Ламбова къща. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направеното допълнение. Въпреки това, формално
давам думата на г-жа Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ за оповестяване на решението на комисията.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията с 7 гласа „за“ прие предложението специалната награда да бъде в
размер на 500 лв. Комисията с 7 гласа „за“ приема проекта за решение с
гласуваното предложение за промяната.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Калчева. Г-н Станков-председател на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“.
Божидар Станков-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Уважаеми колеги, на заседанието на комисията постъпи предложение
наградата да бъде завишена от 400 лв. на 500 лв., което бе гласувано с 6 гласа „за“.
Накрая включително цялата докладна потвърди размера на наградата на стойност
500 лв. също с 6 гласа „за“. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Станков. Други становища, питания по докладната,
колеги? Няма такива. Преди да преминем към гласуването на цялата докладна
предварително подлагам на гласуване предложената корекция на сумата.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
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социални програми и дейности“ специалната награда на община Провадия да бъде
определена в размер на 500 лева. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с
20 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„С така предложената корекция предлагам на гласуване проекта за решение.“
Кворум: 20
„за“- 20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно с
приетото предложение за специална награда на община Провадия в размер на 500
лева и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 604
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Определя специална награда на община Провадия в размер на 500
/петстотин/ лева, която да се връчи на участник в ХХІV – я Национален конкурс за
млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“ Провадия 2014 по
преценка на журито и председателя на Организационния комитет.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Срок: 04.04.2014 год.
б/№1355-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 Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„От страна на вносителя няма допълнения. Питания становища, изказвания
по докладна записка с №1355 за помощите? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 605
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
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1.1. На лицето Нели Василева Петрова от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов „ № 23,
бл.15, вх.А, ет.1, ап.3 се отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Недялка Маринова Гроздева от с.Бозвелииско, ул.“Пета“ № 20 се
отпуска парична помощ в размер на 340.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Василка Асенова Демирова от гр.Провадия, ул.“Петко Шидеров“
№4 се отпуска парична помощ в размер на 340.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4. На лицето Мария Александрова Иванова от гр.Провадия, ул.“Цар
Освободител“ №124, вх.А, ет.1, ап.1 се отпуска парична помощ в размер на
200.00 лв., поради
възникнал здравословен
инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.5. На лицето Янко Георгиев Янакиев от гр.Провадия, ул.“Овеч“ № 56 се
отпуска парична помощ в размер на 340.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6. На лицето Георги Андонов Парушев от с.Бозвелийско, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7. На лицето Невянка Кунева Йорданова от с.Равна, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 200.00 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 Янаки Ангелов Минчев от гр.Провадия, ул.“Божур“ № 31 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 Борис Панчев Симеонов от с.Черноок, 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.
2.3. На лицето Тодорка Стойкова Станкова от с.Черноок, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4. На лицето Икмет Хюсеинова Мехмедова от гр.Провадия, ул.“Георги
Димитров“ №12, вх.А, ет.3, ап.5 не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди в община Провадия.
2.5. На лицето Ивелин Иванов Сандев от гр.Провадия, ул.“Детелина“ № 6 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.6. На лицето Милан Иванов Радев от гр.Провадия, ул.“Люляк“ №12А 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/.
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2.7. На лицето Марияна Димитрова Ангелова от с.Житница, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Председателят на ОбС Провадия по искане на общински съветници обяви 15
минути почивка. / 10.00 - 10.15 ч./
Кворум: 19 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова не
присъства в залата. /10.15 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, преминаваме към любимите ми докладни по отношение на
общинската собственост за пасища и мери.“
в/№1356-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Венчан, община Провадия
Кворум: 18 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева не присъства в
залата. /10.17 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Следват група докладни, чрез които се опитваме да решим три проблема.
Първият, свободният достъп на населението до пасищата и мерите. Вторият, на
желаещите да се занимават с животновъдство или агроекологични мероприятия да
осигурим земя, която да наемат. Третият, да повишим доходите на община
Провадия. Това е, което мога да кажа по групата докладни. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направеното допълнение. Ваши питания
становища, изказвания, колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:19 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова
присъства в залата. /10.18 ч./
Кворум:19
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 606
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №005018, представляващ земеделска земя с площ от
15,643 дка, /петнадесет декара и шестстотин четиридесет и три кв.м./ по начин на
трайно ползване „пасище, мера“, местност „Помпена Златина“ в землището на село
Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна при граници и съседи:
имот с №005017-полски път, имот с №005016-полски път, имот №000082автомагистрала, имот №000085-полски път, с Акт за публична общинска
собственост№1601/29.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен
съд Провадия под №71, том VІ, вх.регистър 2584, дело №1110/30.05.2013 г. за срок
от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
г/№1357-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Венчан, община Провадия
Кворум: 20 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства в
залата. /10.20 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Разяснението беше направено. Ваши питания становища, изказвания,
колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:20
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 607
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
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1.Отдава под наем имот №00081, представляващ земеделска земя с площ от
25,862 дка, категория Х, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Помпена Златина“ в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община
Провадия, Област Варна при граници и съседи: имот №000082-автомагистрала,
имот №000078-полски път, с Акт за публична общинска собственост
№1597/28.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия
под №59, том VІ, вх.регистър 2571, дело №1098/29.05.2013 г. за срок от пет години
чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Кворум: 19 Общинският съветник Сечкин Халил Мехмед не присъства в
залата. /10.30 ч./
д/№1358-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Венчан, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения. Колеги, предполагам, че няма изказвания от ваша страна.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:19
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 608
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000077, представляващ земеделска земя с площ от
148,670 дка, /категория Х-140,254; категория ІV-8,416/, по начин на трайно
ползване „пасище с храсти“, местност „Помпена Златина“ в землището на село
Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна при граници и съседи:
имот №004297-полски път, имот №000076-полски път, имот №000078-полски път,
с Акт за публична общинска собственост №1596/28.05.2013 г. вписан в Службата
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по вписванията при Районен съд Провадия под №62, том VІ, вх.регистър
2574/29.05.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Кворум: 20 Общинският съветник Сечкин Халил Мехмед присъства в залата.
/ 10.33 ч. /
e/№1359-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Венчан, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминавам направо към проекта за решение, колеги.“
Кворум:20
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 609
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000075, представляващ земеделска земя с площ от
94,277 дка, /категория Х- 89,166 дка; ІV-5,111 дка/, по начин на трайно ползване
„пасище с храсти“, местност „Помпена Златина“ в землището на село Венчан,
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна при граници и съседи: имот
№000076-полски път, имот №000078-полски път, имот №000082-автомагистрала на
държавата, имот №004293- полски път, имот №004189-нива, имот №004188-нива,
имот №004187-нива, имот №004186-нива, имот №004185-нива, имот №004184нива, имот №004183-нива, имот №000071-полски път с Акт за публична общинска
собственост №1595/27.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен
съд Провадия под №57, том VІ, входящ регистър 2569, дело №1096 от 29.05.2013 г.
за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
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3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
ж/№1360-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Венчан, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение, колеги.“
Кворум:20
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 610
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000058, представляващ земеделска земя с площ от
93,252 дка, /категория Х- 53,087 дка; ІV-40,165 дка/, по начин на трайно ползване
„пасище, мера“, местност „Помпена Златина“ в землището на село Венчан,
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна при граници и съседи: имот
№000082-автомагистрала на държавата, имот №000059-полски път, имот №000057дере, с Акт за публична общинска собственост №1593/27.05.2013 г. вписан в
Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №56, том VІ, входящ
регистър 2568, дело №1095/29.05.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг
с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
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з/№1362-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за съгласуване цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти с търговски и други обслужващи функции, като павилиони,
фургони, сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни на
територията на град Провадия, които не са трайно свързани с терена, върху който
са поставени
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. В залата присъства гл.архитект
на община Провадия. Колеги, ако имате въпроси, становища и питания, моля.
Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Благодаря на арх.Кръстев, че присъства в залата. Една докладна записка,
която приемайки я така ще изпълним задължението си да съгласуваме цялостната
схема. В правните основания на самата докладна записка е записан чл. 8 от
Наредба №3, който гласи – „Преместваеми обекти и елементи на градското
обзавеждане се поставят върху терени публична и частна общинска собственост
при спазване изискванията на тази наредба въз основа на цялостна схема за
разполагане, изготвена от специализираната дирекция в общинска администрация
Провадия, съгласувана от ОбС и одобрена от гл.архитект на община Провадия в
съответствие с чл.56, ал.2 от ЗУТ.“ Но след този чл.8 в наредбата, в нашата наредба
има един чл.9, който гласи –„Цялостната и подробните схеми за разполагане се
съгласуват с БТК, Е.он, Вик, КАТ, Служба противопожарна и аварийна
безопасност при необходимост, Министерството на културата на схеми за
недвижими имоти, културни ценности в техните граници и охранителни зони.“ Тук
идва абсурдът - за една кафе машина, за която отдаваме 1 кв.м. терен дали, не
дали, а трябва според действащата наредба, да се съгласува с Е.он. и собственикът
на кафе машината трябва да даде едни големи пари, например за съгласуването.
Ние сега формално ще си изпълним задължението по чл.8 от наредбата, но чл.9
няма да бъде изпълнен. Редно ли е това да се случи? Редно ли е кабелите да висят
от улицата или от блока, какъвто е случаят с две от петте кафе машини, на които
даваме разрешение. Конкретно цитирам кафе машината поставена до автобусната
спирка до бл.3, където кабелът виси от четвъртият етаж на блока, минава над
градинката, над тротоара и отива до автобусната спирка, където е кафе машината.
Другият пример, който ви давам е кафе машината пред Дирекция „Социално
подпомагане“, където кабелите минават над улицата и захранването е от хотела,
който се намира на отсрещния тротоар. Там моето конкретно предложение е кафе
машината да се измести пред хотела, защото наистина захранването ще бъде
подходящо без да има тези висящи кабели. И така, ние сега, приемайки тази схема
ще спазим чл.8, пък няма да спазим чл.9. Моето предложение конкретното е да не я
приемаме схемата по този начин. Да си променим наредбата, защото пък и не е
редно да искаме такива пари. Възможно ли е да се случи това? Не знам, след като
вече има издадени разрешения. Категорично съм против висящите кабели. Не
против поставянето на кафе машините.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, арх.Кръстев. Колеги, моля, да чуем специалиста.“
Изказване на арх.Кръстев
„Сигурно става въпрос за пропуск в наредбата. Това са малки обекти, леки,
преместваеми. Идеята да се съгласуват с компетентните инстанции преместваемите
обекти е от гледна точка на това как ще бъдат захранени и да не би случайно да
пречат на подземната инфраструктура, на изградената подземна инфраструктура.
Става въпрос за павилионите. Павилионите са тежки, големи, примерно при една
авария, ако павилионът е поставен върху кабел или тръбопровод, нали, е доста
трудно осигуряването на достъп за ремонт, въпреки че това също е залегнало в
нормативната уредба и има как да се случи. Не са разграничени в наредбата кафе
машините, малките автомати, относно това съгласуване. „Енерго - про“ няма да
съгласува едно такова съоръжение. Не трябва да го съгласуват просто трябва да си
променим наредбата така, че да го разграничим това нещо. Да разграничим
малките съоръжения от павилоните. Следващият въпрос, който е съвсем уместно
повдигнат е за контрола на присъединяване към електричеството главно, защото те
вода не ползват тези машини. По какъв начин ще се присъедини? Това също –
разграничим ли ги в наредбата кафе машините и др.малки съоръжения от
павилионите трябва да има и последващо изречение, че при съгласуване на
подробни схеми на такива съоръжения трябва да се опише начина на
присъединяване на съоръжението към електрическата мрежа. И това също е от
значение - къде ще бъде поставен обектът? Точно с оглед на това да няма
премоствания, висящи кабели, но това нещо трябва да залегне в наредбата, за да
можем да го контролираме на основание на някакъв нормативен документ. Това е,
което се сещам в момента да кажа на тази тема. До сега трета схема приемаме,
трета или четвърта, това е било пропуск наистина. Имало е кафе машини, но са
били по-малко на брой и си ги е имало. Да, разлика, трябва да се разграничат
обектите. Павилионите - да, трябва да си имат всички съгласувания, но тези малки
машини те се присъединяват по някакви договорености към сграда, ползват
някакъв ток по някакъв начин. Трябва да се регламентира, наистина, още при
самата подробна схема да се иска начин на присъединяване. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на арх.Кръстев. Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Аз благодаря на арх.Кръстев за отговора. Той ме удовлетворява, но
въпросът е, че не трябва говоренето да си остане в тази зала. Молбата ми е към
общинска администрация на следващо или по-следващо заседание да огледа
наредбата и да отделим кафе машините или терените от 1 – 2 кв.м., които отдаваме
да бъдат по отделен ред и в действителност да има ред и последващ контрол на
присъединяването. Съгласна съм, че начинът на присъединяване всеки собственик
трябва да каже преди да поиска разрешението. Да не се дават големи пари, защото
печалбите не са големи, но не може да продължава така.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други изказвания и становища, колеги?
Няма такива. Всъщност, г-жо Агностева, поддържате ли предложението си да не
приемаме схемата? Ами доколкото си спомням, тълкувателното становище на
юристите, те ще ме подкрепят или ще го отхвърлят, когато гледахме въобще
предложението за включването в наредбата беше, че това нашето решение е
формално. По нормативна уредба на гл.архитект на общината е дадено правото да
утвърждава схемата и минаването й през ОбС е малко допълнително условие, така
да го нарека. Чудесно, няма проблем. Има си ред на всичко. Специалистите ще го
кажат. Има ли предложение или не? Не, добре, благодаря ви. В такъв случай,
предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 611
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от
Наредба №3 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на
градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на град Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти по
смисъла на чл.2, ал.1 от Наредба №3 за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на град
Провадия върху поземлени имоти публична и частна общинска собственост на
територията на град Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум: 19 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в
залата. /10.45 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на арх.Кръстев за отделеното време и направените разяснения.“
и/№1366- Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, колеги,
изказвания по докладна №1366. Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Кворум: 20 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в
залата. /10.47 ч./
Кворум:20
„за“-20
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„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 612
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на
сключване на договора, 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 площ 39.31 /тридесет и девет
цяло и тридесет и един/ кв.м. разположени на първия етаж от двуетажна сграда –
здравна служба с.Житница, общ.Провадия , изградена в урегулиран поземлен имот
№ XVI - парк в квартал 18 по плана на селото, целият с площ 7670 кв.м., при
граници за УПИ: улица; улица, УПИ XIV, УПИ XV; улица; улица и при граници за
помещенията :зъболекарски кабинет, парк, парк, улица, съгласно АПОС № 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.
й/№1374-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно избор на общински съветници – участници в комисията за
провеждане на търгове и конкурси по чл.77, ал.3 от Наредба №2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Разисквана беше докладната. Нямам допълнения, корекции и обяснения,
колеги. Ако вие имате да задавате въпроси, моля? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20
с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 613
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.77, ал.3 от
Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Провадия:
І.Отменя решение №4-53/28.12.2011 год. на Общински съвет Провадия.
27

ІІ.Избира следните общински съветници за включване в комисиите при
провеждане на търгове и/или конкурси с предмет на управление и/или
разпореждане с общинско имущество:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Блага Калчева Петрова
4.Дияна Стоянова Агностева
5.Диянка Александрова Добрева
6.Димитър Георгиев Андреев
7.Иво Райчов Гочев
8.Кръстю Василев Кръстев
9.Милена Драгиева Полизанова
10.Милена Иванова Драгнева
11.Марин Пенчев Маринов
12.Назик Назиф Кямил
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
ІІІ.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
к/№1375-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно изменение и допълнение на т.2 от решение №29-581/11.02.2014
год. на ОбС Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Чули сте всички обясненията, колеги. Преди да започнем обсъжданията
давам думата на г-н Кръстев-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“ да ни запознае с решенията на комисията.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„На заседанието на комисията постъпи предложение да отпадне т.2.
Комисията с 6 гласа „за“ прие направеното предложение да се отмени т.2 от
решение №29-581/11.02.2014 год.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Кръстев. Сечкин Мехмед-председател на ПК ”Обществен
ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на
граждани“ ще ни запознае с решението на тяхната комисия по този въпрос.“
Сечкин Мехмед-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Нашата комисията с 3 гласа „за“ и 4-„възд.се“ не приема проекта за
решение по докладната.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви. Колеги, имате думата за становища, изказвания и
предложения по предлаганото ви решение. Няма такива. В такъв случай, предлагам
на гласуване най-отдалеченото предложение. То е на комисията, ръководена от г-н
Кръстев - ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“. По същество
то е : ОбС Провадия отменя т.2 от решение №29-581/11.02.2014 год. Който е за
така направеното предложение за решение, моля да гласува. Колеги, моля
гласувайте. В режим на гласуване сме. Обясненията после.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ да се отмени т.2 от
решение №29-581/11.02.2014 год. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с
13 гласа „за“, 1-„против“ и 6-„възд.се” приеха предложението на комисията.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложението на комисията се приема. При това положение. Колеги, в
режим на гласуване сме. Ако искахте разяснения, досега трябваше да ги направим.
Подлагам на гласуване. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение. Колеги, моля ви, в режим на гласуване сме. Ако искате после може да
обяснявате положителен, отрицателен какъвто вот си искате такъв.“
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 14 гласа „за”, 1 -„против” и
5 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 614
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1 от
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“,
Общински съвет Провадия, отменя т.2 от решение №29-581/11.02.2014 год. на ОбС
Провадия.
л/№1366-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно финансова подкрепа за община Босилеград, Република Сърбия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
В община Провадия се получи писмо от кмета на община Босилеград,
Република Сърбия - г-н Владимир Захариев, в което той казва, че се е обърнал към
всички български общини, държавни институции и някои юридически лица, и
физически лица, с молба за помощ, финансова помощ, за да може община
Босилеград да закупи нов рентгенов апарат. Сумата, която е необходима е
цитирана - тя е около 100 000 евро. На вашето внимание аз предлагам ние да дадем
1000 лв. или 500 евро, защото разсъждавам по следния начин: Ако писмото е
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стигнало до всички общини и поне 200 от тях се отзоват и някои от държавните
институции, и областни управи, сумата ще бъде събрана. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения. Ваши становища, питания и
изказвания по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 615
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, връзка с чл.126 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава превеждането на сумата от 1000 /хиляда/ лева в специална
общинска сметка на Община Босилеград, Република Сърбия за набиране на
средства с цел закупуване на нов рентгенов апарат.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
м/№1381-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проектно предложение по открита процедура за
конкурентен подбор на проекти, с определен срок за кандидатстване на
Министерството на инвестиционното проектиране
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Пред вас е докладна записка, с която да разрешите администрацията да
подготви и внесе проект в Министерството на инвестиционното проектиране, като
това, на което ние сме се спрели е ремонт на уличното осветление и на тротоарни
настилки. Бяхме предвидили и ремонт на кметствата, но се оказа, че нашите
кметства нямат строителни книжа, нямат архитектурно заснемане, доклади за
енергийна ефективност, въобще всичко, което е необходимо за кандидатстване. В
тази връзка ще започнем подготовката на кметствата при следващи отворени мерки
да можем да кандидатстваме и за тях. Искам да ви информирам, че община
Провадия ще бъде подпомогната от Министерството на инвестиционното
проектиране за техническото задание за изготвяне на общ устройствен план.
Благодаря.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените разяснения. Ваши становища,
питания и изказвания по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20
с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 616
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Дава съгласие община Провадия да кандидатства с проект по процедура за
подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени
дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост на
Министерство на инвестиционното проектиране.
2.Дава съгласие предназначението на обектите, включени в проектното
предложение да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организиране и изпълнение на настоящите решения.
н/№1387-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Снежина, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Обсъдени са докладните, колеги, от всички страни. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:20
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 617
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №024002, представляващ земеделска земя с площ от
14,202 дка, категория ІV, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, в
землището на село Снежина, ЕКАТТЕ 67739, Община Провадия, Област Варна
при граници и съседи: имот №000056-полски път, имот №000061-полски път, имот
№000058-земно образувание, имот №018089-нива, имот №000057-земно
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образувание, имот №018089-нива, имот №000060-земно образувание, с Акт за
публична общинска собственост №1647/20.03.2014 г. вписан в Службата по
вписванията при Районен съд Провадия под №70, том ІІІ, вх.регистър 1150, дело
№474 от 21.03.2014 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
о/№1388-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Снежина, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Следващата докладна е идентична. Преминавам към проекта за проект за
решение, колеги.“
Кворум:20
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 618
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №024001, представляващ земеделска земя с площ от
45,352 дка, категория ІV, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, в
землището на село Снежина, ЕКАТТЕ 67739, Община Провадия, Област Варна
при граници и съседи: имот №000080-населено място, имот №000061-полски път,
имот №000056-полски път, имот №100030-полки път, имот №010100-полски път,
имот №000054-полски път, с Акт за публична общинска собственост №1646
/20.03.2014 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№71, том ІІІ, вх.регистър 1151 от 21.03.2014 г. за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
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земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
п/№1389-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в
землището на село Черноок, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Следващата докладна, колеги, е със същия характер, само че в землището на
с.Черноок. Преминавам към предложението за проект за решение.“
Кворум:20
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 619
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000024, представляващ земеделска земя с площ от
148,320 дка, категория ІІІ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, в
землището на село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна при
граници и съседи: имот №000029-полски път, имот №200011-полски път, имот
№000027-водостопанско съоръжение, имот №200011-полки път, имот №000020храсти, имот №000005-полски път, имот №000032-друга селскостопанска
територия, имот №000031-друга селскостопанска територия, имот №000087населено място с.Черноок, имот №000039-път ІІІ клас, имот №000030-гробище,
имот №000039-път ІІІ клас, имот №000025-животновъдна ферма с Акт за публична
общинска собственост №1614/03.06.2013 год., вписан в Служба по вписванията
при Районен съд Провадия под №125, том VІ, входящ регистър 2666, дело 1164 от
04.06.2013 год., за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
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р/№1390-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно безвъзмездно ползване от МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
гр.Провадия на лек автомобил „Фолксваген каравел“ с регистрационен №47 06 КХ
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнени от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища и
изказвания, колеги, по докладна записка №1390? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 620
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно право на ползване от МБАЛ
„Царица Йоанна Провадия“ ЕООД гр.Провадия – лек автомобил марка
„Фолксваген каравел“ с регистрационен № 47 06 КХ, двигател ААС032584, рама
№WV2ZZZ70ZPH027543, основен цвят – сив, брой места 6+1.
2.Издръжката на автомобила ще бъде за сметка на МБАЛ „Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД гр.Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
с/№1397-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство
Снежина, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнени от страна на вносителя няма. Видяхте я, макар и в последния
момент докладната. Няма да го оставим човека без заплата, колеги, разбира се.
Становища, питания, изказвания по нея? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 – 621
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя размера на трудовото възнаграждение /основна месечна заплата/
на кмета на кметство Снежина, община Провадия, считано от 26.03.2014 год.,
както следва:
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Кметство

Име, презиме, фамилия

Снежина

Ивалин Георгиев Иванов
лв.

ОМЗ
от - до

Трудово
възнаграждение
/ОМЗ/
373 390 – 1400 лв.
560.00 лв.

2.Възлага на кмета на община Провадия да определи допълнителното
възнаграждение за прослужено време на лицето по т.1, съобразно действащата
нормативна уредба.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Петнадесета 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 кмет,
Два въпроса, които са продиктувани от тематиката на разглежданите днес
докладни. С докладна записка №1001 от 17.05.2013 год. избрахме д-р Неделчев за
управител на болницата, като мотивът за това беше, цитирам дословно докладната:
„Задължително условие за лечебните заведения, обаче изборът да бъде произведен
след провеждане на задължителен конкурс. Предвид необходимостта от
технологично време за провеждане на конкурса и невъзможността лечебното
заведение да остане без управление, предлагам да обсъдите и приемете проект за
решение за избор на управител до провеждане на избор в резултат на проведен
конкурс.“ Въпросът е – Кога ще има конкурс? Още повече, че съгласно Закона за
лечебните заведения управителите се назначават за три години плюс още
тригодишен период, а по моите спомени временно изпълняващ длъжността
управител е може би за половината период вече от тригодишния. Имам предвид и
Лилкова, и Неделчев след това. Това ми е първият въпрос.
Вторият въпрос е свързан с временно преместваемите обекти. За съжаление
наредбата, която току-що приехме не касае обектите по чл.56 от ЗУТ, но
конкретното ми питане и предложение е: Да се създаде комисия, която да обходи и
предприеме мерки за премахване на обекти, които са поставени, договорът е
изтекъл и те продължават да се ползват от наемателите, като складове. Ще дам
конкретни примери - или обектът е махнат, а бетоновата основа стои. Такъв е
случаят в градинката до „Снежанка“, което е изключително грозно. Другият
пример, който давам е с преместваеми обекти в кв.“Север“ между бл.1 и бл.4. Там
има преместваеми обекти, които са от години, вече ги няма в схемата, но се
ползват и наем за това не се плаща. Благодаря ви.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други питания и изказвания, колеги? Няма
такива.“
Шестнадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
……………………. граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма желание за такива.
Колеги, благодаря на всички. Във връзка с изчерпване на дневния ред
закривам заседанието.“

Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.39 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 №1377
решение №31-603
№
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
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1354
решение №31-604
№
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
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1355
решение №31-605
№
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
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

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

39

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1356
решение №31-606
№
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
V

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

40

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1357
решение №31-607
№
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
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

41

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1358
решение №31-608
№
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
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

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

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1359
решение №31-609
№
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
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

43

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1360
решение №31-610
№
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
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

44

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1366
решение №31-612
№
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
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

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

45

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1379
решение №31-615
№
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
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

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

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1387
решение №31-617
№
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
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

47

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1388
решение №31-618
№
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
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1389
решение №31-619
№
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
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1390
решение №31-620
№
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
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

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

50

