П Р О Т О К О Л № 32
Днес, 28.04.2014 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.Марин Пенчев Маринов
12.Мустафа Али Ибрям
13.Недка Манолова Пенева
14.Николай Маринов Ненов
15.Радко Атанасов Костадинов
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Христо Николаев Дянков
18.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Милена Иванова Драгнева, Станислава Шидерова
Налбантова, Назик Назиф Кямил не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства на заседанието
от 09.04 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Промяна в поименния списък за капиталови разходи на община Провадия
за 2014 г. /вх.№1423
2.Приемане на приложения към Наредба №9 за условията и реда за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия. /вх.№1422
3.Приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
/вх.№1420
4.Съгласуване на стратегически план на звеното за вътрешен одит за периода
2014-2016 год. и годишен план за 2014 г. /вх.№1421
5.Актуализация на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2014 г. /вх.№1429
6.Отчет за дейността на народните читалища и изразходваните от тях
бюджетни средства през 2013 г. /вх.№1440
7.Приемане на „Програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия“ за 2014 г. /вх.№1439
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8.Приемане на план за паша на територията на община Провадия за 20142015 г. /вх.№1447
9.Докладни записки с вх.№1418, 1427, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435,
1436, 1437, 1438, 1441, 1444, 1445, 1446, 1449.
10.Питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения, корекции в дневния ред? Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Денев,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в проекта за дневен ред в точка девет докладни записки да бъде
включена докладна записка с вх.№1451. Разгледана е на всички комисии.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов. Други предложения? Няма такива.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Промяна в поименния списък за капиталови разходи на община Провадия
за 2014 г. /вх.№1423
2.Приемане на приложения към Наредба №9 за условията и реда за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия. /вх.№1422
3.Приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
/вх.№1420
4.Съгласуване на стратегически план на звеното за вътрешен одит за периода
2014-2016 год. и годишен план за 2014 г. /вх.№1421
5.Актуализация на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2014 г. /вх.№1429
6.Отчет за дейността на народните читалища и изразходваните от тях
бюджетни средства през 2013 г. /вх.№1440
7.Приемане на „Програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия“ за 2014 г. /вх.№1439
8.Приемане на план за паша на територията на община Провадия за 20142015 г. /вх.№1447
9.Докладни записки с вх.№1418, 1427, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435,
1436, 1437, 1438, 1441, 1444, 1445, 1446, 1449, 1451.
10.Питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:18 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства на
заседанието на ОбС Провадия. / 09.04 ч. /
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Промяна в поименния списък за капиталови разходи на
……………. община Провадия за 2014 г.
а/№1423-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна в поименния списък за капиталови разходи на община Провадия
за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Кметът даде съответните разяснения. Ваши становища, питания и
изказвания по докладната, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 622
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет гр.Провадия, изменя т.3 от свое Решение №
29-578/11.02.2014 г. в следния смисъл:
1.Одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите
разходи в Поименния списък за капиталови разходи по бюджета на Общината за
2014 г., съгласно Приложение № 1 от 842 807 лв. на 1 008 453 лв., завишение със
165 646 лв. в частта на собствените средства.
2.Сумата от 165 646 лв. да бъде осигурена както следва:
- 1 400 лв. от реализирания преходен остатък в държавна дейност „Център за
обществена подкрепа“
- 7 246 лв. за сметка на местна дейност „Общинска администрация“
- 157 000 лв. за сметка на наличния резерв по бюджета на общината.
3.Задължава кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение.
Втора точка – Приемане на приложения към Наредба №9 за условията и
……………. реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на община Провадия
а/№1422-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приложения към Наредба №9 за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания и
изказвания по докладната, колеги? Заповядайте, г-жо Агностева.“
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Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми дами и господа,
Това, което ще кажа, не е тайна за стоящите в залата. Декември месец
приехме Наредба №9, а сега вече я изменяме. Желанието ми е ние, като общински
съвет и общинска администрация, да не работим на парче, а когато се приема един
документ той да бъде огледан от всякъде и да се приема с всичките приложения.
Ние приехме декември месец това приложение, което към този момент ни
трябваше, сега ще приемем това, което ни трябва за отчитането и т.н. Наистина го
казвам с желание да се оглеждат документите, които се приемат и да не се
променят през два, три месеца.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други изказвания и становища, колеги, по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум:17 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева не присъства в
залата. /09.20 ч./
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 623
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 82, ал.1, чл. 84, ал. 2 и чл.140, ал. 4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
Изменя и допълва 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, в следния смисъл:
§.1 В текста на чл. 26, ал. 2 след Публичното обсъждане се провежда по ред,
добавя: „ определен в Приложение № 2 към настоящата наредба.“.
§.2. В текста на чл. 41, ал. 4 след Публичното обсъждане се провежда по ред,
добавя: „ определен в Приложение № 3 към настоящата наредба.“.
Кворум:18 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства в
залата. /09.25 ч./
Трета точка - Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
……………. вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2013 г. до
31.12.2013 г.
а/№1420-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното
за вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Одиторът е тук, колеги. Беше на
всички заседания на комисиите. Въпроси, все пак, ваши становища и изказвания
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по материала? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 624
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.28, ал.2 връзка с ал.1, т.1,3 и 4 от Закон за вътрешния
одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Четвърта точка - Съгласуване на стратегически план на звеното за вътрешен
……………….. одит за периода 2014 - 2016 г. и годишен план за 2014 г.
а/№1421-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно съгласуване на стратегически план на звеното за вътрешен одит за периода
2014-2016 год. и годишен план за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Въпроси и становища, колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 625
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл.27, ал.2 от Закон за вътрешния
одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за периода 2014 - 2016 год., съгласно приложение №1.
2.Съгласува годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2014
год., съгласно приложение №2.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на звеното
за вътрешен одит в община Провадия.
Пета точка - Актуализация на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2014 г.
…………..
а/№1429-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Актуализацията на план-сметката за дейност „Чистота“ се налага поради
следната причина: Вече не разполагаме с достатъчно хора, наети по програмите за
временна заетост или програма „Развитие на човешките ресурси“ и поддържането
на териториите за обществено ползване в добър вид не можем да го направим. Към
момента в план-сметката за дейност „Чистота“ имаме предвидени 34 000 лв. за
поддръжка на 400 дка. месечно от фирмата, която е спечелила търга за
сметосъбиране и сметоизвозване. Нашата идея е компенсирано да завишим тази
сума с още 20 000 лв. и да повишим териториите, които ще се почистват от
изпълнителя на дейност „Чистота“, който и да е той, защото знаете, че в момента
има процедура за избор на изпълнител за сметосъбиране, сметоизвозване и
поддръжка на териториите за обществено ползване за следващите четири години.
За ваша информация и на нашите съграждани към момента в дейност „Чистота“
имаме 720 000 лв. 500 000 лв. са на депозит от миналата година. 220 000 лв. са
събрани тази година до момента. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направените разяснения по докладната. Ваши
питания, становища, изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 626
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет Провадия реши :
Изменя решение №28-550/17.12.2013 год. в следния смисъл:
1.Приема актуализация на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2014 г. –
Приложение №1
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Шеста точка - Отчет за дейността на народните читалища и изразходваните
…………….. от тях бюджетни средства през 2013 г.
а/№1440-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища от ваша страна, колеги, по материала? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 627
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема докладите за дейността на читалищата на територията на община
Провадия в изпълнение на „Програма за развитие на читалищната дейност“ и
изразходените от тях бюджетни средства през 2013 год., съгласно приложения от
№1 до №23.
Седма точка - Приемане на „Програма за развитие на читалищната дейност в
……………. община Провадия“ за 2014 г.
а/№1439-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища и питания,
колеги? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 628
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за
народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Провадия
през 2014 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Осма точка - Приемане на план за паша на територията на община Провадия
…………… за 2014-2015 г.
а/№1447-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне за ползване на мери и пасища-общинска собственост на
територията на община Провадия за 2014-2015 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги ? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
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Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 629
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 37 „о” от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия,
реши:
І.Предоставя ползването на мерите и пасищата – общинска собственост, като:
1.Утвърждава Годишен план за пашата на територията на Община Провадия
2014 - 2015 г., съгласно Приложение №4, съставляващо неразделна част от
настоящото решение.
2.Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално
ползване на земеделски стопани или техни сдружения, съгласно приложен списък
– Приложение №2, съставляващо неразделна част от настоящото решение, като
разпределя ползването, съгласно карта за ползване.
3.Определя начална годишна тръжна цена в размер на 6 лв. /дка /шест лева/
за индивидуално ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд.
4.Определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на
мерите и пасищата, съгласно Приложение №3, съставляващо неразделна част от
настоящото решение.
ІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Девета точка - Докладни записки
……………..
а/№1418-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя няма. Ваши питания,
становища и изказвания, колеги? Също няма. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 630
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На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем за срок от 5 години следната част от недвижим имот –
публична собственост на Община Провадия, съгласно АОС № 10/ 08.04.1997 г.,
вписан в Агенция вписвания Служба по вписванията при Провадийски районен съд
под №17, том 5, входящ регистър №3803 на 04.10.2001 г., дело № 864/2001 г.,
находящ се в село Комарево, община Провадия, област Варна, а именно: 40
(четиридесет) кв.м. идеални части, от поземлен имот, целият с площ 5000 кв.м,
съставляващ УПИ № 6 – 1, в квартал 21 по плана на селото, при граници за целия
имот: улица, улица, УПИ № 8 – 2, УПИ № 7 – 3, УПИ № 3 – 4, обособени пред
изградената в дворното място сграда /полудневна детска градина/.
2.Отдаването под наем на имота по т.1 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.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
б/№1427-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална продажна цена
на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот /парцел/ ХІІ /дванадесет/, в кв. 46 /четиридесет и шест/ по
регулационния план на гр.Провадия, община Провадия с площ 23,46 кв.м.
/двадесет и четири цяло и четиридесет и шест/ кв. м. по Акт за общинска
собственост №1403 от 05.12.2011 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища и питания,
колеги ? Моля, да, разбира се. Давам думата на председателите на постоянните
комисии, където бяха направени корекции в предложенията в докладната. В цената
по-точно. Г-жа Калчева- председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 7 гласа “за“ прие направеното предложение началната тръжна
цена за имота да бъде в размер на 1 500 лв. без ДДС. Комисията с 7 гласа “за“
приема докладната записка с приетото предложение за промяна на началната
тръжна цена.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Калчева. Г-н Кръстев- председател на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 6 гласа “за“ приема предложението на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“ началната тръжна цена за имота да бъде в размер на 1 500
лв. без ДДС. Комисията с 6 гласа “за“ приема докладната записка с приетото
предложение за промяна на началната тръжна цена.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Кръстев. Г-н Пенчев- председател на ПК “Икономическо
развитие, европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 5 гласа “за“ приема предложението на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“ началната тръжна цена за имота да бъде в размер на 1 500
лв. без ДДС. Комисията прие с тази корекция цялата докладна.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания по докладната, колеги? Няма такива.
Подлагам на гласуване предложението предложено първо от комисията по
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и потвърдено от другите две комисии.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ началната тръжна цена на имота да
бъде в размер на 1 500 лв. без ДДС. Общинските съветници гласуваха и от общо 18
с 18 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно с
приетото предложение за промяна в началната тръжна цена и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 631
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1403 от 05.12.2011 год., вписан
под №55, том ХІII, входящ регистър №5079/06.12.2011 г. в Служба по вписванията
към Агенция вписвания при Районен съд Провадия, находят се в гр.Провадия,
община Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ 23,46 кв.м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ в кв.46 по плана на
гр.Провадия, при граници и съседи: УПИ X-897, УПИ ІХ-896, улица, УПИ Х.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 1 500,00 /хиляда
и петстотин / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№1430-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Кворум:17 Общинският съветник Недка Манолова Пенева не присъства в
залата. /09.44 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
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Кворум:17
„за“- 17
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 632
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев – кмет на община Провадия за времето от 01.01.2014 год. до 31.03.2014 год.
в размер на 170.00 лева.
г/№1431-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
Кворум:18 Общинският съветник Недка Манолова Пенева присъства в
залата. /09.46 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 633
На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124а, ал. 5 във вр. с ал. 1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на ПУП /подробен устройствен план/ –ПЗ / план за
застрояване/ с обхват, следните имоти собственост на „Пътища и мостове - про”
ООД, ЕИК 103829676, находящи се в землището на град Провадия, община
Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 58503, а именно: поземлен имот № 000192, с
площ 22.921 дка, начин на трайно ползване друга транспортна територия, при
граници: имот №000194 - друга транспортна територия - държавна собственост,
имот № 000131 - залесена територия на МЗГ – ДА, имот №000132 - път 3-ти клас
на държавата и поземлен имот №000193, с площ 3.926 дка, начин на трайно
ползване друга транспортна територия, при граници: имот № 000132 - път 3-ти
клас на държавата, имот № 000333 - нива на Община Провадия, имот № 000332 нива на „Техком-Жанета Милевска“ ЕТ, с цел определяне на оптималните
застроителни показатели, начин и характер на бъдещо застрояване на имотите в
контекста на съществуващите сгради и прецизиране устройствения режим на
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имотите, позволяващо кандидатстването по европейски програми за подмяна на
съществуващото оборудване на асфалтовата база с нови, модерни машини и
технология за подобряване качеството на произвежданата продукция.
2.Одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.
д/№1432-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на план-схема на видовете урбанизирани територии в
гр.Провадия, според характера на застрояване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Настоящата докладна записка има за цел да урегулира изграждането на
електронни съобщителни мрежи на територията на град Провадия. Знаете, че
имаше една голяма преписка в следствие, на което на 22 този месец, аз издадох
заповед незаконно изградените електронни съобщителни мрежи въздушно да бъдат
премахнати. Заповедта ми подлежи на обжалване и по всяка вероятност, ако бъде
обжалвана, ще бъде отменена, защото предния мандат в Комисията за регулиране
на съобщенията и в Дирекция „Независим строителен контрол“ има дадено
удостоверение от община Провадия, че преобладаващото застрояване е ниско. Без
да е казано - къде е ниско, къде е средно, къде е високо. Идеята на тази докладна е,
още веднъж ще повторя, точно да определим районите, където има ниско
застрояване и електронните съобщителни мрежи ще бъде възможно да бъдат
проектирани и изграждани въздушно. Там, където застрояването е средно и високо
проектирането и изграждането на електронни съобщителни мрежи да бъде
подземно. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения. Ваши питания и изказвания,
колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 634
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА и чл.286, ал.1 от
Закона за електронните съобщения, Общински съвет Провадия реши:
1.Одобрява план-схема на видовете урбанизирани територии в гр.Провадия,
според характера на застрояване.
2.В урбанизирани територии с ниско застрояване в гр.Провадия, кабелни
електронни съобщителни мрежи могат да се изграждат въздушно, съгласно
одобрена план-схема на видовете урбанизирани територии в гр.Провадия, според
характера на застрояване.
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е/№1433-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно осигуряване на охрана на крепост Овеч
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите няма. Ваши питани и становища,
колеги? Също няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 635
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия изменя решение №29578/11.02.2014 г. в следния смисъл:
1.Одобрява дофинансиране със собствени бюджетни средства
на
второстепенен разпоредител с бюджет Исторически музей гр.Провадия, в размер
на 3000 /три хиляди/ лева, с цел осигуряване на охрана на екопътека и крепост
Овеч, за периода май-септември 2014 г.
2.Задължава кмета на общината да извърши налагащата се корекция по
бюджета, като необходимите средства в размер на 3000 /три хиляди/ лева са за
сметка на наличния бюджетен резерв.
ж/№1434-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и на вида
собственост на поземлен имот, находящ се в землището на село Венчан, община
Провадия
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 кметове на населени места и кметски наместници,
Следват една група докладни записки, чиято цел е имотите, които са описани
в тях, да бъдат актувани по начин, съответстващ на фактическото им състояние в
момента. Идеята на тези докладни е в последствие ние да можем да се разпоредим
с имотите, като ги отдадем под наем или евентуално продадем, но след публично
обсъждане в съответното населено място. Първата докладна записка е имот в
с.Венчан. Знаете, че там е една от най-ниските безработици в нашата община. В
населените места на нашата община. Това не е случайно. То се дължи на това, че в
населеното място има доста производители на различна земеделска продукция.
Благодаря.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения и допълнения по
докладната. Ваши становища, питания, колеги, по докладната? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 636
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, вр. чл. 45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на следния недвижим имот, собственост
на Община Провадия, съгласно АОС № 1225/ 24.07.2007 г., вписан под №143, том
Х, входящ регистър №3766, дело №2044 от 09.08.2007 г. в Служба вписвания при
Районен съд Провадия, находящ се в землището на село Венчан, с ЕКАТТЕ 10663,
община Провадия, област Варна, съставляващ имот №015026, с площ от 2,832 дка,
категория VІ, местност „Помпена Златина“ при граници и съседи: имот № 000152дере, имот №000212-вътрешна река, имот №013004-полски път от пасище, мера в
„изоставена нива”, съгласно скица с №К00581 от 04.04.2014 г., съставляваща
неразделна част от настоящото решение.
2.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот,
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1225/ 24.07.2007 г., вписан под
№143, том Х, входящ регистър №3766, дело №2044 от 09.08.2007 г. в Служба
вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в землището на село Венчан, с
ЕКАТТЕ 10663, община Провадия, област Варна, съставляващ имот №015026, с
площ от 2,832 дка, категория VІ, местност „Помпена Златина“ при граници и
съседи: имот № 000152-дере, имот №000212-вътрешна река, имот №013004-полски
път.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община
Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„По този вид докладни, колеги, необходимо мнозинство е 2/3 от общия брой
общински съветници – 14 гласа.“
з/№1435-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и на вида
собственост на поземлен имот, находящ се в землището на село Венчан, община
Провадия
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Разясненията бяха направени. Ваши питания? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 637
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, вр. чл.45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на следния недвижим имот, собственост
на Община Провадия, съгласно АОС №1638/ 11.12.2013 г., вписан под №151, том
ХІV, входящ регистър №6072, дело №2801 от 14.12.2013 г. в Служба вписвания при
Районен съд Провадия, находящ се в землището на село Венчан, с ЕКАТТЕ 10663,
община Провадия, област Варна, съставляващ имот №007045, с площ от 12,890
дка, категория / 11,663 - шеста, 1,227 - пета/, местност „Чардак баир“ при граници и
съседи: имот №000108-пасище с храсти, имот №007034-нива, имот №007035-нива,
имот №007031-нива, имот №007049-пасище мера, имот №007032-нива, имот
№000113-пасище мера, имот №007033-нива, от пасище с храсти в „храсти”,
съгласно скица с №К00582 от 04.04.2014 г., съставляваща неразделна част от
настоящото решение.
2.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот,
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1638/ 11.12.2013 г., вписан под
№151, том ХІV, входящ регистър №6072, дело №2801 от 14.12.2013 г. в Служба
вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в землището на село Венчан, с
ЕКАТТЕ 10663, община Провадия, област Варна, съставляващ имот №007045, с
площ от 12,890 дка, категория /11,663 - шеста, 1,227 - пета/, местност „Чардак баир“
при граници и съседи: имот №000108-пасище с храсти, имот №007034-нива, имот
№007035-нива, имот №007031-нива, имот №007049-пасище мера, имот №007032нива, имот №000113-пасище мера, имот №007033-нива.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община
Провадия.
и/№1436-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и на вида
собственост на поземлен имот, находящ се в землището на село Бозвелийско,
община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
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Кворум:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 638
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, вр. чл. 45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на следния недвижим имот, собственост
на Община Провадия, съгласно АОС №1573/ 08.05.2013 г., вписан под №87, том V,
входящ регистър №2261, дело №918 от 09.05.2013 г. в Служба вписвания при
Районен съд Провадия, находящ се в землището на село Бозвелийско, с ЕКАТТЕ
05102, община Провадия, област Варна, съставляващ имот №000051, с площ от
7,886 дка, категория ІІІ, местност „Кара чала“ при граници и съседи: имот №000058полски път, имот №000049-пасище, мера, имот №000054-полски път, имот
№240008-изоставена нива, от пасище мера в „храсти”, съгласно скица с №К01384
от 04.04.2014 г., съставляваща неразделна част от настоящото решение.
2.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот,
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1573/ 08.05.2013 г., вписан под
№87, том V, входящ регистър №2261, дело №918 от 09.05.2013 г. в Служба
вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в землището на село
Бозвелийско, с ЕКАТТЕ 05102, община Провадия, област Варна, съставляващ имот
№000051, с площ от 7,886 дка, категория ІІІ, местност „Кара чала“, при граници и
съседи: имот №000058-полски път, имот №000049-пасище, мера, имот №000054полски път, имот №240008-изоставена нива.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община
Провадия.
й/№1437-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и на вида
собственост на поземлен имот, находящ се в землището на село Бозвелийско,
община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 639
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, вр. чл. 45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя начина на трайно ползване на следния недвижим имот, собственост
на Община Провадия, съгласно АОС №1572/ 08.05.2013 г., вписан под №86, том V,
входящ регистър №2260, дело №917 от 09.05.2013 г. в Служба вписвания при
Районен съд Провадия, находящ се в землището на село Бозвелийско, с ЕКАТТЕ
05102, община Провадия, област Варна, съставляващ имот №000049, с площ от
0,301 дка, категория ІІІ, местност „Кара чала“, при граници и съседи: имот
№000051-пасище, мера, имот №000058-полски път, имот №000054-полски път, от
пасище мера в „друга селскостопанска територия”, съгласно скица с №К01385 от
04.04.2014 г., съставляваща неразделна част от настоящото решение.
2.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот,
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №1572/ 08.05.2013 г., вписан под
№86, том V, входящ регистър №2260, дело №917 от 09.05.2013 г. в Служба
вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в землището на село
Бозвелийско, с ЕКАТТЕ 05102, община Провадия, област Варна, съставляващ имот
№000049, с площ от 0,301 дка, категория ІІІ, местност „Кара чала“ при граници и
съседи: имот №000051-пасище мера, имот №000058-полски път, имот №000054полски път.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на община
Провадия.
Председателят на ОбС Провадия по искане на общинските съветници обяви
15 минути почивка.
/10.15 ч.-10.30 ч./
Кворум:15
Общинските съветници Блага Калчева Петрова, Радко Атанасов Костадинов
и Христо Николаев Дянков не присъстват на заседанието на ОбС Провадия след
почивката.
к/№1438-Докладна записка от Мухамедин 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
„Едно допълнение по тази докладна от моя страна във връзка с тази
докладна, колеги, преди становищата на комисиите по този въпрос. В
деловодството на ОбС Провадия постъпи докладна записка от директора на СОУ
„Димитър Благоев“ Йордан Михалев, относно предоставяне на еднократна помощ
на Николай Теодоров Койчев, ученик в СОУ „Димитър Благоев“, който, за
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съжаление, е останал пълен сирак и има необходимост от подпомагане на
предстоящото му завършване на средното му образование в СОУ „Димитър
Благоев“ и предстоящото му следване, дай Боже, във висше учебно заведение. В
тази връзка бяха направени съответните предложения и взети съответните
предложения. Давам думата на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“ за изразяване становището на
комисията.“
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 5 гласа “за“ при кворум 5 приема проекта за решение и
предложението - На лицето Николай Теодоров Койчев от гр.Провадия,
ул.“Безименна“ №5 се отпуска парична помощ в размер на 500 лв.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Марин Пенчев-председател на ПК „Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК „Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 5 гласа “за“ при кворум 5 приема проекта за решение и
предложението - На лицето Николай Теодоров Койчев от гр.Провадия,
ул.“Безименна“ №5 се отпуска парична помощ в размер на 500 лв.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, мотивите на докладната за настоящото решение, което ще
формулираме, като отделно решение извън разгледаните помощи в комисията.
Николай Теодоров Койчев е пълен сирак, няма никакви близки и роднини. Учи се
отлично, по становището на ръководството на СОУ „Димитър Благоев“ и имаме
всички основания да подкрепим неговото завършване и бъдещо следване във
висше учебно заведение, като един бъдещ гражданин на община Провадия. Други
становища и изказвания по докладната? Да, ще влезе в сила със закъснение. Така
или иначе ще си влезе в сила по предложението, което направихте. Колеги,
предлагам на вашето внимание първият проект за решение.“
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 640
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
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1.1.На лицето Пламен Тошков Павлов от гр.Провадия, ул.“Христо Ганчев“ №
29, се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Икмет Хюсеинова Мехмедова от гр.Провадия, ул.“Георги
Димитров“ № 12, вх.А, ет.3, ап.5 се отпуска парична помощ в размер на 200.00
лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.3.На лицето Атча
Мехмедова Алиосманова от гр.Провадия, ул.“Велико
Търново“ № 3 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Юксел Ибрям Ибрям от гр.Провадия, ул.“Ивайло“ № 41 се отпуска
парична помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Димчо Ангелов Димов от гр.Провадия, ул.“Иван Вазов“ №22 се
отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Лидия Колева Нанева от с.Снежина, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 50.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Пембе Мехмед Реджеб от гр.Провадия, ул.“Шипка“ №12 се
отпуска парична помощ в размер на 340.00 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 Станислав Юлиянов Йорданов от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ №109 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди
в община Провадия.
2.2.На лицето Светослав Христов Стоянов от гр.Провадия, ул.“Стефан Боранов“
№13 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.3.На лицето Гюлка Асенова Асенова от с. Градинарово, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4.На лицето Милан Иванов Радев от гр.Провадия, ул.“Люляк“ №12 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 Анка Илиева Иванова от гр.Провадия, ул.“Христо Смирненски“ №
33 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 Коста Янакиев Иванов от с.Добрина, общ .Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.7.На лицето Здравка Антонова Митева от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.2, вх.Б,
ет.3, ап.29 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
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Провадия.
2.8.На лицето Хасие Юсеинова Сабриева от гр.Провадия, ул.“Божур“ №45 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.9.На лицето Красимира Иванова Иванова от гр.Провадия, ул.“Гроздьо Желев“
№2 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.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Второто решение по същата докладна.“
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 641
На основание чл. 21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя на Николай Теодоров Койчев, с постоянен адрес град
Провадия, ул.“Безименна“ №5 сума в размер общо на 500 лева, които да бъдат
изплатени след влизане в сила на решението, на два пъти в размер на 250 лева.
2.Сумата по първа точка от настоящото решение да бъде изразходвана,
според приетия бюджет на община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
л/№1441-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за промяна вида собственост на имот-общинска
собственост от частна в публична
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Както ви казах и на комисиите, идеята на тази докладна е свързана с една
следваща да можем да кандидатстваме. В тази връзка искам да ви кажа и жителите
на нашата община да разберат какво планираме за тази година. Ще прочетат
протокола. Идеята е да подготвим строителни книжа чрез възлагане на проектант
чрез търг за сградите на ОДК, Младежкия дом, на втори етап сградата на
Сапаревата къща и сградата на Спортната площадка и на по-следващ етап сградата
на Ламбовата къща. Да имаме пълна готовност от гледна точка на Закона за
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устройство на територията за кандидатстване по различните оперативни програми.
Конкретно тази докладна - отразяваме точно фактическото ползване на сградата.
Тя е публична собственост по характер. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения. Ваши питания,
становища, изказвания, колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 642
На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.6, ал.2 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Обявява за публична общинска собственост следния недвижим имот
собственост на Община Провадия, съгласно АОС № 245 / 12.03.1999 г., вписан в
Агенция по вписванията Служба вписвания при Провадийски районен съд под №
529, входящ регистър № 33, том 2, дело № 238/ 08.02.2002 г., находящ се в град
Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „ Георги Димитров“ – площад 1, а
именно : двуетажна сграда, със застроена площ 177 кв.м, изградена в урегулиран
поземлен имот с № 1 – 870, в квартал 59 по плана на града, с площ 2578 кв.м, при
граници за УПИ: улица „Иван Вазов“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, УПИ №
7.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
м/№1444-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба на селскостопански машини и инвентар
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища и изказвания,
колеги? Няма такива. Преминаваме към следния проект за решение.“
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 643
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35. ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване
следните машини и инвентар, собственост на община Провадия:
-Трактор - Т-40 с ДР №ВАЕ 03-45, рама №372165, двигател № 236864,
основен цвят: чернен, инвентарен №2059/58;
-Плуг марка ПН -3 - 25М, 1бр., инвентарен №9909/601, цвят: червен;
-Плуг марка ПН -3 - 35, 1бр., инвентарен №9909/600, цвят: червен;
-Брана дискова БД -3, 1бр., инвентарен №9909/605, цвят: жълт;
-Фреза ФН - 1,6, 1бр., инвентарен №9909/603, цвят: жълт.
2.Определя продажна /начална тръжна/ цена, както следва:
-Трактор - Т-40 - 1680 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет лева/ с ДДС;
-Плуг марка ПН - 3 - 25М - 300 лв. /триста лева/ с ДДС;
-Плуг марка ПН - 3 - 35 - 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/ с ДДС;
-Брана дискова БД - 3 - 720 лв. /седемстотин и двадесет лева/ с ДДС;
-Фреза ФН -1,6 - 600 лв. /шестстотин лева/ с ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
н/№1445-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Блъсково, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Колеги, ваши становища и
изказвания? Няма такива. Давам думата на председателите на комисии да изразят
становищата на комисиите. Г-жа Петрова отсъства. Зам.-председателят на
комисията г-н Ненов ще изрази становището на комисията.“
Изказване на Николай Ненов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“
„Комисията с 7 гласа “за“ прие направеното предложение началната тръжна
цена за имота да бъде в размер на 430 лв. Комисията с 7 гласа “за“ приема
докладната записка с приетото предложение за промяна на началната тръжна
цена.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Ненов. Г-н Пенчев да изрази становището на ПК
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 5 гласа “за“ приема докладната записка с направеното
предложение от ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ началната тръжна
цена за имота да бъде в размер на 430 лв.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Становища и изказвания, колеги? Няма такива.
Подлагам на гласуване предложението на двете комисии началната тръжна цена на
имота да бъде в размер на 430 лв.“
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Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“ началната тръжна
цена на имота да бъде в размер на 430 лв. Общинските съветници гласуваха и от
общо 15 с 15 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно с
приетото предложение за промяна на началната тръжна цена и от общо 15 с
15гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 644
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на община Провадия, находящ се в землището на село
Блъсково, ЕКАТТЕ 04457, община Провадия, област Варна, съставляващ имот
№000077 с площ от 0,207 дка, категория ІV, с начин на трайно ползване „друга
селскостопанска територия“, съгласно АПОС №1639/12.12.2013 г., вписан под
№152, том ХІV, входящ регистър 6073, дело 2802 от 14.12.2013 г. в Служба
вписвания при Районен съд Провадия, при граници и съседи: имот №000048жилищна територия, имот №078003-нива, имот №000076-пасище мера.
2.Определя начална тръжна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
430,00 лв. /четиристотин и тридесет лева/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
о/№1446-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на град Провадия, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Имотът, който предлагам на ОбС да бъде обявен за продажба е бившето
„хвостохранилище“, за което през 2007 год. бе учредено право на строеж, което с
решение на ОбС бе погасено и преди около месец бе вписано погасяването на това
право на строеж в съда по вписванията. Бе проявен интерес от дружество, което е
на територията на община Провадия малко повече от четири години, което
дружество поддържа сравнително устойчива заетост между 25 и 30 работни места,
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независимо от кризата. Дружеството желае да се развива и има нужда от имот на
територията на община Провадия. Този имот, който е на вашето внимание е
подходящ за тяхното развитие. В тази връзка аз предлагам да бъде взето решение
за продажбата му, защото инвестицията, която се планира да бъде извършена
банките и финансиращите други институции, и партньори искат да има право на
собственост. Предлагайки ви продажбата на този имот, обаче аз съзнавам риска,
който има и той е – на търга да се появи купувач, който със спекулативни цели да
закупи имота и да се опита да го препродаде и ако не се случи да се провали
инвестицията на фирмата, която е в Провадия. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направените разяснения. Давам думата на г-н
Ненов да ни запознае със становището на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
Изказване на Николай Ненов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“
„С малка корекция в цената комисията прие с 6 гласа “за“ и 1-„възд.се“
направеното предложение началната тръжна цена за имота да бъде в размер на 25
000 лв. Комисията с 6 гласа “за“ и 1-„възд.се“ приема докладната записка с
приетото предложение за промяна на началната тръжна цена.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Ненов. Г-н Марин Пенчев-председател на ПК
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 5 гласа “за“ приема докладната записка с направеното
предложение от ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ началната тръжна
цена за имота да бъде в размер на 25 000 лв.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Други становища, изказвания и питания, колеги по
докладната? Няма такива. Преди приемането на цялото решение подлагам на
гласуване предложението, направено в двете комисии началната тръжна цена за
имота да бъде в размер на 25 000 лв.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“ началната тръжна
цена на имота да бъде в размер на 25 000 лв. Общинските съветници гласуваха и от
общо 15 с 15 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за промяна на началната тръжна цена поименно и от общо 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 645
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на община Провадия, находящ се в землището на град
Провадия, ЕКАТТЕ 58503, община Провадия, област Варна, съставляващ имот
№000204 / нула, нула, нула, двеста и четири/ с площ от 27,884 дка, категория ІІІ
/трета/, с начин на трайно ползване „хвостохранилище“, съгласно АОС
№1026/17.09.2003 г., вписан под №42, том ІV, входящ регистър 1948, дело 660 от
22.03.2005 г. в Служба вписвания при Районен съд Провадия, при граници и съседи:
имот №000205-насип, имот №000230-водно течение, имот №000132-път ІІІ клас.
2.Определя начална тръжна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
25 000,00 лв. /двадесет и пет хиляди лева/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
п/№1449-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проектно предложение по Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства“ към Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Бяха дадени на
комисиите. Ваши становища и изказвания, колеги по докладната? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 646
На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, Общинският съвет Провадия:
1.Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Програма
БГ08 „Културно
наследство
и
съвременни
изкуства“,
Мярка 2
„Документиране на културната история“.
2.Определя като обект на интервенция по проекта имот - публична
общинска собственост, находящ се в гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Георги
Димитров“, представляващ двуетажна сграда със застроена площ 177 кв.м.,
изградена в дворно място с площ 2 575 кв. м., съставляващ урегулиран
поземлен имот № I - 870, в квартал 59 от плана на град Провадия.
3.Дава съгласие, предназначението на сградата / помещенията, обект на
интервенция по проекта, да не се променя за период не по-малък от 10
години след приключване на дейностите по проекта.
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4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
р/№1451-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на средства за финансово подпомагане на Николай Георгиев
Добрев, състезател по борба класически стил в подготовката му за участие в
олимпийския цикъл 2016 год. в Рио де Жанейро, Бразилия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Има различни становища на
комисиите. Заповядайте, г-н Ненов да изразите становището на ПК “Финанси,
бюджет, местни данъци и такси“
Изказване на Николай Ненов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“
„Комисията с 7 гласа “за“ прие направеното предложение сумата за
финансово подпомагане да бъде в размер на 2000 лв. Комисията с 7 гласа “за“
приема докладната записка с приетото предложение за промяна.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Пенчев- председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 5 гласа “за“ приема докладната записка с направеното
предложение от ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ сумата за
финансово подпомагане да бъде в размер на 2000 лв.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев.“
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Устройство на
територията, екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 6 гласа “за“ приема предложението, направено от ПК
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ сумата за финансово подпомагане да
бъде в размер на 2000 лв. Комисията с 6 гласа “за“ приема докладната записка с
приетото предложение за промяна.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Сечкин Мехмед.“
Изказване на Сечкин Мехмед- председател на ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Нашата комисия ”Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани“ с 6 гласа “за“ приема предложението,
направено от ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища и изказвания, колеги по докладната? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение. Подлагам на гласуване
предложението, направено от ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“,
потвърдено във всички останали комисии сумата за финансово подпомагане да
бъде в размер на 2 000 лв. “
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Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ сумата за финансово подпомагане
да бъде в размер на 2 000 лв. Общинските съветници гласуваха и от общо 15 с 15
гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение с приетото
предложение за промяна на сумата за финансово подпомагане.“
Кворум:15
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно с
приетото предложение за промяна на сумата за финансово подпомагане и от общо
15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 – 647
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя на Николай Георгиев Добрев, състезател по борба класически
стил, еднократно сумата от 2000,00 /две хиляди/ лева за подготовката му за
олимпийския цикъл 2016 год. в Рио де Жанейро, Бразилия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Десета точка – Питания и отговори на питания на общински съветници
……………..
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмете.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Агностева,
От вас имаше два въпроса. Първият – Защо не е проведен конкурс за избор на
управител на „МБАЛ Царица Йоанна“? И вторият, свързан с поставянето на
временни съоръжения. На първият въпрос, който имаше и втора част – Кога ще се
проведе? Искам да ви кажа, че конкурс ще бъде проведен. След малко ще обясня
кога. А сега – Защо до момента съм изчаквал? Ще обясня. На 13.06.2013 год. до
Областният управител, до кмета и до ОбС беше внесена подписка от 4 340 подписи
на наши съграждани да се запази болницата чрез одържавяване или промяна на
политиката на финансиране на общинските болници. Много преди това. Не много
преди това, а шест месеца преди това аз бях провел разговори с ръководството на
„МБАЛ Св. Марина“ Варна и оставаше тогавашната политика на правителствотообщинските болници да стават филиали на големи държавни болници да бъде
активирана. В тази връзка поисках среща с ръководството на Министерството на
здравеопазването, но това не се случи. Но така или иначе тази политика през
предходната 2013 год. не беше отменена на правителството.
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Д-р Неделчев встъпи в длъжност на 12.06.2013 год. На 25.06 бе вписан в
Търговския регистър, а дотогава Елена Лилкова беше управляващ. Имаше договор
за възлагане управлението на болницата след проведен конкурс. Тя имаше конкурс,
за това се и забавих. След вашия въпрос в рамките на този месец имах готовност да
обявя конкурса, но на 4 април присъствах на заседание на Управителния съвет на
НСОРБ с министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева. Там освен
индивидуалния казус на нашата болница, който бе разгледан – защо не получихме
финансиране за отдалечени и труднодостъпни, и рискови райони, бяха разгледани и
тенденциите за развитие въобще на здравеопазването на общинско ниво центровете за „Спешна помощ“ и филиалите за „Спешна помощ“, както и
общинските болници. Министър Андреева каза нещо, което ме накара да отложа
отново с няколко месеца, поне така си го представям, провеждането на конкурса за
избор на управител на болницата. Тя каза следното – Държавата възнамерява да
намери механизъм за управление на болничното здравеопазване на държавно и
общинско ниво чрез централизирането му на областно ниво, което да отвори пътя на
малките болници, на общинските болници до по-голям достъп до клинични пътеки.
С една дума, те ще разполагат с кадрите на окръжните болници, каквито са
„Св.Марина“ например в нашата област, ще имат достъп до финансиране пред
министерството и евентуално новите програми на Европейския съюз, защото за
предходния период ние изпуснахме такава възможност. Конкретния ми отговор - да,
конкурс ще има и ще го обявя след около месец и половина. Да видим дали това,
което каза министър Андреева ще стартира пилотно в няколко области. Тя и това
каза, че пилотно това управление или влизането на здравната карта, или въобще нов
вид начин на администриране на болничното здравеопазване на държавно и
общинско ниво ще стартира. Сега не знам точно каква е целта, но ще изчакаме месец
и половина и ще обявим конкурс.
По отношение на втория въпрос, свързан с временно преместваемите
съоръжения, отговарям следното: С моя Заповед № 659 от 28.03.2014 г., издадена
на основание чл.15, ал.1, т.1, чл.46, ал.1 и чл.65, ал.1 от ЗОС е назначена комисия
при общинска администрация, която извършва изземване на отдадени под наем на
жилища, терени и помещения, ползващи се от наематели при наличие на отпаднало
основание. Такъв е случаят с поставената барака в кв. „Север“ до блок 4, за която
няма отреден терен по схема №25, като съставляваща част от схемата за
разполагане на преместваеми обекти на територията на град Провадия, приета
съгласно условията на Наредба №3 на Общински съвет Провадия за разполагане
на ВПО и одобрена от главния архитект на 30.06.2011 г. Договорът с нашия
последен наемател е прекратен през 2008 г. и бараката няколко пъти е
препродавана. В момента установяваме и издирваме настоящия собственик за да
се връчи по съответния ред съобщение и заповед за доброволно изпълнение в
определен срок. Що се отнася до останалите бетонови основи в градинката до ОДЗ
„Снежанка“ позиции №1, 2 и 3 по схема №7 и в кв.“Север“ до бл.4, позиция №4 по
схема №25 са основи на ВПО от близо двадесет години още с първите
предоставени терени, без да са спазени изискванията обектите да са временно и
преместваеми от първите наематели. Към момента на прекратяване на договорите
с последните наематели 2010-2012 г. не е имало изискване за премахване на
бетоновите основи, а само да бъдат премахнати преместваемите обекти. Към
момента ще насочим при проявен интерес, наематели за отдаване под наем на
съответните терени, позициите №4 по схема №25 и позиции №1, 2 и 3 по схема
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№7, тъй като те са съставляваща част от схемата за разполагане на преместваеми
обекти на територията на град Провадия. Ако няма наистина проявен интерес и
след като премине търга за избор на изпълнител, който да събаря незаконно
изградени съоръжения в град Провадия, ще пристъпим към премахване на
бетоновите основи. Това е отговорът ми.
Има още едно питане, което е постъпило до ОбС от г-н Димо Иванов Петров.
Той пита за едно решение на ОбС за отдаване под наем на терен за ползване на
улично уширение за ул.“Инж.Петър Моллов“. Дали това решение е действащо?
Защо не е реализирано? Дали е отменено? Кога ще бъде изградено улично
уширение? Моят отговор е следният: По повод постъпило питане от г-н Димо
Иванов Петров с вх.№ РД 9400-1439 от 15.04.2014 г. до Общински съвет Провадия
и до кмета на община Провадия давам следното становище по поставените
въпроси, а именно: Първо, решение № 22 - 461 от 27.06.2013 г. на Общински съвет
Провадия не е отменено. Същото не е изпълнено след отказа на г-н Димо Иванов
Петров, постъпил в община Провадия, след дълга кореспонденция,
на
18.11.2013 г., да се подпише договора за наем, с което ни постави в обективна
невъзможност да изпълним цитираното решение. Нещо повече, на 11.11.2013
г. г-н Димо Иванов Петров е поискал да бъде отменено същото решение. По
отношение на следващите отправени въпроси, ще отговоря, че община
Провадия прави всичко възможно да осигури обръщач на живеещите на
тази улица. На направеното предложение за закупуване на това празно дворно
място от 483 кв.м. г-н Димо Иванов Петров поиска сумата от 15 000 лева. Считам,
че тази сума е неизгодна за община Провадия и не отговаря на пазарните цени. В
тази връзка ние ще проведем разговори с Държавно лесничейство за изключване от
държавния горски фонд на около 1 дка. за изграждане на обръщач. Искам само да
ви припомня, че последните четири, пет, шест години сагата около този имот е
доста голяма. Общината е заплатила около 10 000 лв., но последните две искания и
жалби на г-н Димо Иванов Петров са отхвърлени от съда, като неоснователни. Към
момента имотът е прехвърлен на друго лице, така че г-н Димо Иванов Петров няма
основания да пита по какъв начин лицето, на което са прехвърлили имота ще се
разпореди с него. Още веднъж искам да отговоря, че ние ще търсим вариант за
изграждане на обръщач чрез изключване на един декар от държавния горски фонд.
Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г- кмет,
Благодаря за отговорите. По отношение на първия отговор за
Многопрофилна болница, приемам вашите мотиви, но считам, че законите са за
това за да се спазват. Според Закона за лечебните заведения конкурс трябваше да
се проведе до 90 дни. Няма го пред мен закона, но мисля, че точно го цитирам. Все
пак ще има дори и след месец и половина, въпреки че аз не мога да си обясня по
какъв начин ще повлияе провеждането на конкурса върху това окрупняване на
болниците, защото в тази ситуация ще попаднат всички болници, където вече има
избрани такива управители. Да, може би обезщетението, затова да не го правите.
Вторият ми въпрос, относно преместваемите обекти, имах предвид, може би не
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съм била правилно разбрана, затова той си остава с продължение въпросът ми.
Имах предвид оглеждането на всички преместваеми обекти в целия град. Ще
прочета протокола, за да се сетя какво точно съм казала. И като цитирах кв.“Север“
цитирах търговската площ между бл.1, 2 и 4. Нямах конкретна визия точно за това
преместваемо съоръжение, за което говорите. Аз в момента се сещам и за едно
фотоателие, което от години не е фотоателие, а стои също там. Има и други такива.
Имах предвид цялостно оглеждане и тези обекти ги дадох, като пример само, но те
не са единствените.
Относно третият отговор ваш до Димо Петров. Копие от това писмо лично аз
получих, което беше адресирано до ОбС и счетох, че не е необходимо да го внасям
аз, защото беше копие на писмо, на което всяка страница беше заверена вярно с
оригинала. Вероятно и други са получили такива копия, а оригиналът е бил
изпратен към кмета. Да, търсим оригинала. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Оригиналът го намерихме. Оригиналът е в
ОбС, който също, като общинска администрация, води една преписка тук от едно
известно време с господина, който поставя същите въпроси. И тъй като въпросът е
от частен характер за неговия имот и не отговаря на изискванията за включване в
дневния ред, според моето мнение, за това не съм го предложил на вашето
внимание, но тъй като материалът, неговия, беше с три копия до трима
представители на съответната комисия, за това те са представени на вашето
внимание да не ви ги скриваме. Има оригинал. Не се тревожете.
Други питания, колеги, в рамките на тази точка? Няма такива.“
Единадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
……………………. граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма такива. Колеги, благодаря на всички за участието и за вниманието.
Закривам заседанието поради изчерпване на дневния ред.
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.20 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 №1423
решение №32-622
№
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

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 №1429
решение №32-626
№
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

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 №1447
решение №32-629
№
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

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 №1418
решение №32-630
№
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

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 №1427
решение №32-631
№
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

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 №1430
решение №32-632
№
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

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

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

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1433
решение №32-635
№
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

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 №1434
решение №32-636
№
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

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 №1435
решение №32-637
№
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

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 №1436
решение №32-638
№
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

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 №1437
решение №32-639
№
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

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 №1438-1
решение №32-640
№
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

Против

Възд. се

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

V

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

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1438-2
решение №32-641
№
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

Против

Възд. се

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

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1441
решение №32-642
№
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

Против

Възд. се

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

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1444
решение №32-643
№
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

Против

Възд. се

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

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1444
решение №32-643
№
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

Против

Възд. се

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

V

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

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1445
решение №32-644
№
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

Против

Възд. се

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

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1446
решение №32-645
№
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

Против

Възд. се

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

V

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1449
решение №32-646
№
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

Против

Възд. се

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

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1451
решение №32-647
№
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

Против

Възд. се

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

V

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

50

