П Р О Т О К О Л № 34
Днес, 25.06.2014 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.Станислава Шидерова Налбантова
17.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Милена Иванова Драгнева, Сечкин Халил Мехмед,
Назик Назиф Кямил и Христо Николаев Дянков не присъстват на заседанието на
ОбС Провадия.
Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.15 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2013 год.
/вх.№1498
2.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на
европейските фондове. /вх.№1492
3.Докладни записки с вх.№1486, 1487, 1490, 1491, 1493, 1494, 1496, 1497.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Към дневния ред, колеги, корекции? Заповядайте, д-р Гочев.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми колеги,
От мое име, като председател на групата общински съветници от „Коалиция
за България“, съм внесъл една докладна записка под №1502 за попълване
ръководството на ОбС. Знаете, че на г-н Марин Георгиев му бяха прекратени
пълномощията, като общински съветник и зам.-председател на ОбС. Внесъл съм
докладна, която е раздадена на комисиите и предлагам от името на „Коалиция за
България“ на мястото на г-н Марин Георгиев да бъде избран г-н Марин Пенчев.
Като мотивите са, там съм ги посочил, трябва ръководството да е пълно, за да
имаме по-голям контакт, ние общинските съветници рядко ходим по селата, тази
работа я вършат председателя и зам.-председателите, за да имаме по-близък
контакт с проблемите на хората, особено от селата, ръководния състав, според
мен, трябва да бъде попълнен. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на д-р Гочев. Освен тази докладна, колеги, както стана ясно на
комисиите, разглеждаме отново три докладни с №1503, 1504, 1505 с върнати
решения от областния управител за преразглеждане. Там бяха направени
обясненията, моите и на кмета, които ще допълним също в дневния ред. Други
промени в дневния ред? Предлагам докладна записка с вх.№1494 да се разгледа
след вх.№1503. Заповядайте, г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Г-н председател,
Съгласна съм с мотивите на г-н Гочев за попълване на състава, но
общинските съветници сме хората, които следим за спазването на законите,
пишем наредби и правилници, които трябва да спазваме. Въпросът ми е към вас,
защото вие определяте кои докладни да бъдат допълнително внесени. Кое е
неотложността на тази докладна записка, относно попълване състав на зам.председателите на ОбС, че тя не можеше да бъде раздадена с всички материали,
които бяха раздадени? Аз я получих лично на 19 юни, след като вече шест месеца,
ОбС няма такъв зам.-председател. Въпросът ми е принципен и го задавам за това,
защото считам, че ние сме хората, които трябва да следим за спазването на
законите, наредбите и правилниците, които се пишат.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Отговарям ви веднага. Към вас и към всички
общински съветници, както и към присъстващите и към всички наши съграждани,
които ни слушат. В ОбС този мандат смятам, че от самото начало болшинството
от хората се мъчат да налагат един дух на колегиалност, толерантност и към
разбиране към хората, които изготвят докладните. Няма да казвам, дори и на
шега, че нормативната уредба е създадена за това да се нарушава, но считам, че
досега не сме имали такъв драматичен въпрос - колко належаща е една
допълнително внесена докладна? Всяка докладна, която е внесена допълнително
може да бъде оспорена по отношение на характера й, като спешност и
неотложност. Няма такава докладна, която да сме гледали, с изключение на
проекти, кандидатстване, за упълномощаване на кмета, подпис за запис на
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заповед, като изключим тези докладни, няма други такива. Така, че не смятам, че
има някаква драма, за това, че съм предложил за разглеждане тази докладна, още
повече, че тя е гледана във всички комисии. В комисиите няма оспорване от нито
един общински съветник, за това предлагам на вашето внимание, вие гласувате,
ако я приемете в дневния ред - влиза, ако не - не. Заповядайте.“
Изказване на Дияна Агностева
„Въпросът ми беше принципен не спрямо конкретната докладна, но считам,
че вие сте този, който трябва да спазва правилника. В правилника ясно е записано
кога трябва да се гледа такава докладна.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Изглежда сме се разсеяли малко, когато отговарях, аз ви дадох принципен
отговор за всички докладни, които са внасяни извънредно на заседания на
комисиите и на заседания на ОбС. Не съм казвал нищо за тази докладна. Смятам,
че бях достатъчно ясен. След опциите за събуждане предлагам дневния ред на
вашето внимание, колеги за гласуване, с направените предложения.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2013 год.
/вх.№1498
2.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на
европейските фондове. /вх.№1492
3.Докладни записки с вх.№1486, 1487, 1490, 1491, 1493, 1496, 1497, 1502,
1503, 1494, 1504, 1505.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 16 с
15 гласа „за” , 0 -„против” и 1-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за
……………. 2013 год.
а/№1498-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия към 31.12.2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядате, г-н кмет. Колеги, докато кмета подхожда за обясненията, знаете,
че след промяна в Закона за публичните финанси извършихме задължителното
публично обсъждане. Протоколът, от което е представен на вашето внимание.
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,
Отчетът за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2013 год. за мен
е съществен документ, не случайно и в закона му е отредена такава важност. Искам
за нашите съграждани да подчертая следното и то е, че бюджетът на община
Провадия за 2013 год. бе подготвен, приет от ОбС, изпълнен и отчетен от
администрацията без никакви забележки от страна на контролните органи.
Сметната плата завери отчета на общината за 2013 год. без забележки, както един
от колегите от администрацията се изрази „Този век това не се е случвало за
нашата община.“ Тук е мястото и да благодаря на всички второстепенни
разпоредители, техните ръководители, финансови екипи, както и на финансовия
екип на община Провадия за безупречната работа през 2013 год. Знаете, че
бюджета на община Провадия, отчетът му е обобщен за всички второстепенни и за
първостепенния разпоредител. Сега вече искам да ви кажа, че с този бюджет
постигнахме една от съществените задачи през този мандат. Това е да осигурим поголяма заетост. С оборотните средства, които ОбС задели виждате, че сме
привлекли около милион и половина и сме осигурили средно месечна заетост
малко над 300 човека. В отчета е видимо и сериозната работа по различните
Оперативни програми за изтеклия програмен период 2007-2013 год. и постигнатата
финансова стабилност на общината. Ако имате някакви въпроси, готови сме да
отговаряме.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за разясненията по докладната. Колеги, ваши
становища, питания, изказвания по докладната записка? Няма такива. Предлагам
на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 664
На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.41, ал.5 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Провадия за 2013 г., Общински съвет Провадия:
1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Провадия за 2013 г. в
размер на 11 655 500 лв., по приходите, съгласно Приложение №1 и по разходите,
съгласно Приложение №2.
2.Приема отчета за капиталови разходи, съгласно Приложение №3.
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3.Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки, съгласно
Приложение №4.
4.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.,
съгласно Приложение №5.
Втора точка – Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от
…………… програми на европейските фондове.
а/№1492-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени
средства по програми на европейските фондове
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по докладната? Заповядате, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Аз ще се спра на два съществени момента в предложената ви информация.
Първото е нашата работа по ОП „Околна среда“. Всички вие знаете, че проектът
трябва да приключи на 26 този месец, но с писмо от 23 на новия министър на
околната среда и водите изпълнението на проекта е спряно заедно с всички проекти
по „Околна среда“ до възстановяване на плащанията от страна на Европейската
комисия към България. По публична информация на министерството нашата
държава очаква малко над един милиард и половина лева по ОП „Околна среда“. За
информация на гражданите на община Провадия ще кажа, че проектът при нас е
приключил. Станцията работи и е в едногодишния гаранционен период за
отстраняване и тестване. За отстраняване на грешки, ако има някакви в
изпълнението и настройване на системите. Разплатили сме всичко на изпълнителя
и сме изпратили окончателния доклад и чакаме произнасяне на управляващия
орган. До кога ще чакаме, зависи от това кога ще бъдат възстановени плащанията
от страна на Брюксел към България. Другият момент, който искам да отбележа това
е нашите три проекта по програмата на правителството „Региони в растеж и
развитие“. Там имаме три одобрени проектни предложения. Първото е за ремонт
на уличната мрежа в община Провадия. Средствата са 800 000 лв. и са разделени
400 000 за града, и 400 000 за населените места. Второто е ремонт на екопътеката за
96 000 лв. Третият проект е изграждане на център за ромска култура. Третият
проект - за него след повторно приключване на процедурата има избран
изпълнител и има сключен договор за него. Той е на инженеринг за проектиране и
изграждане на център за ромска култура. Второто предложение - още преди месец
и половина имаше избран изпълнител на първата тръжна процедура, но в
едномесечния срок избрания изпълнител се отказа. Проведохме втора процедура по
Закона за обществените поръчки и сега в момента предстои започване на
изпълнението. Сключен е договор и там. Най-важен и най-проблемен е първият
проект. Март месец е обявена процедурата. В рамките на процедурата общината
подготви работни проекти за всички населени места за ремонт на уличната мрежа.
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Проектите са съгласувани и процедирани през институциите. Предстои да бъде
издадено разрешение за строеж. Проблемът идва от това – има избран изпълнител,
но четвъртия класиран обжалва процедурата и сега сме на етап Комисия защита на
конкуренцията. Аз и на комисии обясних – търгът е игран с условие икономическо
най-изгодно предложение, това е най-ниска цена. Даже и жалбата на четвъртия да
бъде уважена той няма как да стане първи, защото цените на предните трима
участници са много по-ниски, но така или иначе той жали. Моята информация,
след разговори с четвъртия и с първия е, че имат между фирмени конфликти и те
водят до това и не само в нашата община. Ако по другите проекти имате някакви
въпроси, а и по тези, които коментирах, съм готов да отговарям.“
Кворум: 17 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова
присъства на заседанието на ОбС от 09.15 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направените разяснения. Въпроси, колеги,
изказвания по докладната ? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следният
проект за решение.“
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 № 34 – 665
На основание чл.21 ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по
Оперативните програми и други източници на финансиране.
Трета точка – Докладни записки
…………….
а/№1486-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 от страна на вносителя? Няма такива. Ваши становища, колеги,
питания, изказвания, относно имота в с.Блъсково за отдаване под наем? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 666
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 - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост № 60/23.01.1998 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под № 117, том V, вх. рег. №3908, дело
№964 от 08.10.2001 г., находящ се в с.Блъсково, общ. Провадия, област Варна, а
именно: помещения /лекарски кабинет, 1/2 от чакалня, сервизни помещения/, с
обща площ от 22.00 /двадесет и два/ кв.м., изградени на първия етаж в южната и
североизточната част от двуетажната сграда - здравната служба на с. Блъсково,
общ. Провадия, цялата със застроена площ 328.70 кв.м. по акт за общинска
собственост и 330 кв.м. по скица, изградена в дворно място цялото с площ 16670
кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № I в квартал 28 по плана на с.
Блъсково, община Провадия, при граници на помещенията - зъболекарски
кабинет, стълбище, коридор, улица, при граници за УПИ - улица, улица, улица,
парцел ІІ-359,ІІІ-358, ІV-358, улица, за осъществяване на здравно обслужване на
населението.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
б/№1487-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 от страна на вносителя няма. Колеги, ваши становища, питания,
изказвания по докладната записка с вх.№1487? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 667
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
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I.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост №1227/26.11.2007 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №188, том ХV, вх. рег. №5704, дело
№3139 от 29.11.2007 г., находящ се в с. Снежина, общ. Провадия, област Варна, а
именно: помещение и предверие с обща площ 26.00 кв.м., разположени на кота 2.50 от едноетажна сграда, със застроена площ 70.20 кв.м. /седемдесет квадратни
метра и двадесет квадратни сантиметра/, изградена в урегулиран поземлен имот
№ XII /дванадесети/, в кв. 12 /дванадесет/ по плана на с. Снежина, общ. Провадия,
целият с площ от 3230 кв.м. /три хиляди двеста и тридесет квадратни метра/, при
граници за помещенията: складово помещение с площ 5 /пет/ кв.м., помещение с
площ 17 /седемнадесет/ кв.м.; при граници за УПИ: от двете страни улици; УПИ
XIII – 158 - кооперация; УПИ III - 159; УПИ V -159; УПИ VI - 166 и УПИ VIII 166, за осъществяване на здравно обслужване на населението.
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.
в/№1490-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на общинско жилище в гр.Провадия, ул.Граф
Игнатиев №1, вх.А, ет.2, ап.4
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ако някой има нужда за се съсредоточи върху сесията, да го направи, ако
искате да дам тридесет минути почивка? Допълнения от страна на вносителя?
Няма. Заповядайте г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми зам.-кмет, общинска администрация, колеги,
Това е едно решение, което ние дискутирахме специално в нашата комисия.
С дискусиите, които се проведоха, общинска администрация се е съобразила и ни
предложи нов проект за решение, което аз приемам. Мисля, че тук се налага
промяна в Наредба №11 и молбата ми е към общинска администрация в някои от
следващите заседания да допълнят алинеята, в която се посочва резервните
жилища на кого могат да се отдават и така да не изземваме функциите на
постоянната комисия, точното наименование не мога да кажа как е - за
картотекиране на нуждаещите се и настаняване н общински жилища.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви. Преди да преминем към гласуване, въпреки всичко, трябва да
дам думата на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
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европейски фондове, общинска собственост и приватизация“ да изрази различното
мнение на комисията.“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 3 гласа „за“и 3-„възд.се“ при кворум 6 не приема проекта за
решение. Бяха направени препоръки, разбира се, да се преразгледа и от
юридическа гладна точка да стане перфектен проекта за решение.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Други становища, питания, изказвания по
докладната записка ? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следният проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 668
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 във връзка с ал.1, т.4 и
чл.45, ал.1, т.2 Закона за общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Определя за резервно следното жилище, а именно апартамент №4 със
застроена жилищна площ от 64,02 кв.м., находящ се в гр.Провадия, ул.“Граф
Игнатиев“ №1, изграден на 2 жилищен етаж от вх.А на жилищната сграда,
построена в общинско дворно място, съставляващо УПИ №2 – 875, квартал 44 по
плана на града, ведно с избено помещение с площ от 10,52 кв.м., съгласно Акт за
общинска собственост №190/11.11.1998 г., вписан в Агенция вписвания при
Районен съд Провадия под №28, том VІ, дело №1077 от 17.10.2001 г.
2.Отдава под наем жилището по т.1 на Даниел Юлиянов Манолов от с.Нова
Шипка за срока на трудовото му правоотношение в Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението„ - Провадия, но не повече от 2 години от
датата на подписване на договора.
3.Наемната цена да се определи, съгласно решение №17-307/31.01.2013 год.
на ОбС Провадия.
4.Разходите за ел.енергия и вода за жилището по т.1 за срока на договора са
за сметка на наемателя.
5.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
г/№1491-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на
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еднократни помощи на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на
еднократни помощи
Кворум:16 Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев не присъства
в залата. / 09.30 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги,
изказвания по докладната записка? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 669
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1На лицето Цветомира Иванова Манолова от гр.Провадия, ул.“Козлодуй“
№14 се отпуска парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Николинка Григорова Кирчева от гр.Провадия, ул.“Шипка“
№17 се отпуска парична помощ в размер на 600.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Емилия Анова Асенова от с.Снежина, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Фикри Мендуев Юсрефов от гр.Провадия, ул.“Иглика“ № 1,
се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разоходооправдателни 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 Айша Азис Кадир от гр.Провадия, ул.“Петър Шидеров“ № 5
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 Асен Руменов Маринов от гр.Провадия, ул."Кривненско
шосе“ №27 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 Керанка Атанасова Николова от гр.Провадия, ул.“Янко
Сакъзов“ № 21, вх.А, ет.3 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
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Критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди
в община Провадия.
2.4.На лицето Минчо Асенов Маринов от с.Блъсково, ул.“Седемнадесета“
№6 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
д/№1493-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Кворум:17 Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев присъства в
залата. / 09.35 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Колеги, ваши становища, питания,
изказвания по докладната ? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следният
проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 670
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Провадия, реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова, чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева от гр.Провадия в размер на
240.00 лв.
2.Предоставя финансова помощ на Ния Светославова Живкова от
гр.Провадия в размер на 230,00 лв.
3.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов
чрез законния му представител Айнур Ахмед Алиева от гр.Провадия в размер
на 250,00 лв.
4.Средствата за финансово подпомагане по т.1, 2 и 3 от настоящото решение
да се осигурят от бюджета на община Провадия.
5.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
организиране и изпълнение на настоящето решение.
е/№1496-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална продажна
11

цена на общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ в кв.10 по плана на с.Манастир
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Колеги, ваши становища, питания,
изказвания по докладната записка с вх.№1496? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 671
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за частна общинска собственост
№1636/15.11.2013 г., вписан под №110, том XIII, входящ регистър № 5521, двоен
входящ регистър №5497, дело №2566 от 15.11.2013 г., в Служба по вписванията
към Агенция вписвания при районен съд Провадия, находящ се в село Манастир,
община Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ от 3940 кв.м.
съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ XII в кв.10 по плана на с.
Манастир ведно със сграда на един етаж /бивше училище/, със застроена площ
от 755.77 кв. м., постройка със застроена площ от 28.30 кв. м., постройка със
застроена площ от 11.49 кв. м., постройка със застроена площ от 87.78 кв. м. и
постройка със застроена площ от 17.92 кв. м., при граници и съседи: Север: УПИ
ХІ-129, Изток: Улица, Юг: Улица, Запад: УПИ ХІІІ-128.
2.Определя обща начална тръжна цена за имота по т. 1 в размер на 30 690
/тридесет хиляди шестстотин и деветдесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
ж/№1497-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно опрощаване на разходите за храна на бездомни хора по време на ниските
минусови температури през зимния период на 2013/2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения. Колеги, ваши становища, питания, изказвания по
докладната записка с вх.№1497? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 672
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за храна на бездомни лица в размер на
408,84 лв. за периода от 01.12.2013 год. до 31.03.2014 год. и същия да бъде за
сметка на бюджета на община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
Кворум: 16 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в
залата. /09.45 ч.
з/№1502-Докладна записка от Иво Райчов Гочев-общински съветник при
ОбС Провадия, относно избор на заместник-председател на Общинския съвет
Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев направи кратко експозе. Допълнения по отношение на
докладната? Няма такива. Колеги, ваши становища, изказвания и питания по
докладна с №1502? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следният проект
за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 673
На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от „Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“, Общински съвет
Провадия:
1.Избира за заместник-председател на Общинския съвет Провадия Марин
Пенчев Маринов.
2.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Честито на г-н Пенчев. Преминаваме към следващата докладна записка.
Можете да го поканите в залата вече в качеството му на зам.-председател. Колеги,
тук подхождаме към комплекта върнати решения от областния управител.
Заповядайте, г-н зам.-председател. Честито!“
Кворум: 17 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в
залата. /09.48 ч.
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и/№1503-Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно преразглеждане и ново обсъждане на решение №33-650/28.05.2014 г. на
Общински съвет Провадия по Протокол №33 от заседание, проведено на
28.05.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Само две думи по въпроса. Процедурата е такава, колеги, областният
управител протестира решенията на ОбС в 7-дневен срок, в 14-дневен срок ОбС е
длъжен да ги гледа и съответно да потвърди, измени или отхвърли своето решение
в законоустановения срок. Допълнения от ръководството на общината? Няма
такива. Ваши становища и питания, колеги, по отношение на първата докладна,
касаеща наредбата? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
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 № 34 – 674
На основание чл.45, ал.9, предложение 2 връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет Провадия изменя свое решение №33-650, обективирано в
Протокол №33 от проведено на 28.05.2014 г. заседание, върнато със Заповед №
РД-14-7706-227/12.06.2014 г. на областен управител на област с административен
център Варна в частта на точка 1.3 от пункт 1 в следния смисъл :
1.Изменя и допълва „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество:
……………………………………………………
1.3. В чл.50, ал.5, изменение т.3: срокът за арендуване на земеделски земи за
създаване на нови трайни насаждения се определя от продължителността на
периода за създаване, отглеждане и експлоатация на отделните видове трайни
насаждения, съгласно приложенията на параграф 5 от Преходни и заключителни
разпоредби на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.
й/№1494-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под аренда и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в
землището на село Блъсково, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Колеги, ваши становища,
питания? Също няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 675
На основание чл.21, ал.1. т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването па
земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под аренда имот №043007, находящ се в землището на с.Блъсково,
община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 04457, представляващ нива, с площ от
35,590 дка., /тридесет и пет дка и петстотин деветдесет кв.м./ категория IV 16,250 дка., /шестнадесет декара и двеста и петдесет кв.м./, категория VII - 19,340
дка /деветнадесет декара и триста и четиридесет кв.м./ по акт за общинска
собственост и 35,591 дка. /категория IV - 16,250 дка., категория VII - 19,341 дка./
по скица, местност „Каймакчи“ при граници и съседи: имот №000237-залесена
територия на Министерство на земеделието и горите-Държавна агенция, имот
№043008-нива на Иван Стефанов Иванов и други, имот №200097-полски път на
община Провадия, съгласно Акт за частна общинска собственост №688/27.10.2000
г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №181, том
II, входящ регистър №1097, дело № 390/21.02.2005 г. чрез публичен търг с явно
наддаване за създаване, отглеждане и експлоатация на трайни насаждения за срок,
определен от продължителността на периода за създаване и отглеждане на
съответния вид трайни насаждения, съгласно приложенията на параграф 5 от
Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за базисните цени на
трайните насаждения.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 30,00 лв./дка. годишно.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Кворум:16 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева не присъства
в залата. / 09.54 ч.
к/№1504-Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно преразглеждане и ново обсъждане на решение №33-661/28.05.2014 г. на
Общински съвет Провадия по Протокол №33 от заседание, проведено на
28.05.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнения. Направих такива. Ваши становища, изказвания по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум:17 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства в
залата. / 09.56 ч.
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 676
На основание чл.45, ал.9, предложение 2 връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.50, ал.5, т.3 от Наредба №2
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Провадия изменя свое решение № 33-661, обективирано в
Протокол № 33 от проведено на 28.05.2014 г. заседание, върнато със Заповед №
РД-14-7706-227/12.06.2014 г. на областен управител на област с административен
център Варна в следния смисъл :
1.Отдава под аренда имот №000022, представляващ земеделска земя с площ
от 95,649 дка /деветдесет и пет дка и шестстотин четиридесет и девет кв.м./
категория /Х-25,586 дка, категория V-70,063 дка/, по начин на трайно ползване
„нива“, местност „Дренака“ в землището на село Градинарово, ЕКАТТЕ 17508,
община Провадия, област Варна, при граници и съседи: имот №000021напоителен канал, имот №000023-напоителен канал, имот №024001-полски път,
съгласно АОС №645 /26.10.2000 год., вписан в Служба по вписванията при
Районен съд Провадия под №181, том XII, входящ регистър 5874/07.12.2004 г.
чрез публичен търг с явно наддаване за създаване, отглеждане и експлоатация на
трайни насаждения за срок, определен от продължителността на периода за
създаване и отглеждане на съответния вид трайни насаждения, съгласно
приложенията на параграф 5 от Преходни и заключителни разпоредби на
Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 в размер на 30,00 лв. /дка. годишно.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение.
Кворум:16 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова
присъства в залата. / 09.57 ч.

не

л/№1505-Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно преразглеждане и ново обсъждане на решение №33-663/28.05.2014 г. на
Общински съвет Провадия по Протокол №33 от заседание, проведено на
28.05.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Последната докладна. Ваши становища, изказвания? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:17 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова
присъства в залата. / 09.59 ч.
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 34 – 677
На основание чл.45, ал.9, предложение 2 връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.50, ал.5, т.3 от Наредба №2
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Провадия изменя свое решение №33-663, обективирано в
Протокол № 33 от проведено на 28.05.2014 г. заседание, върнато със Заповед №
РД-14-7706-227/12.06.2014 г. на областен управител на област с административен
център Варна в следния смисъл:
1.Отдава под аренда имот №046013, представляващ земеделска земя с площ
от 165,222 дка /сто шестдесет и пет декара двеста двадесет и два кв.м./, категория
VII -14,845 дка, категория V-130,147 дка и категория ІV-20,230 дка / по начин на
трайно ползване „нива“, местност „Дамнаджик“ в землището на село Блъсково,
ЕКАТТЕ 04457, община Провадия, област Варна, при граници и съседи: имот
№200100-полски път, имот №046012-изоставена нива, имот №046011-изоставена
нива, имот №000205-полски път, имот №000275-нива, имот №000208-полск път,
имот №012022-лозе, имот №000274-нива, имот №000274-нива, имот №012099лозе, имот №012098-лозе, имот №012097-лозе, имот №012096-лозе, имот
№012095-лозе, имот №012094-лозе, имот №012093-лозе. имот №012092-лозе,
имот №012091-лозе, имот №012090-лозе, имот №012089-лозе, имот №012088лозе, имот №012087-лозе, имот №000210-полски път, имот №012520-пасище с
храсти, имот №012519-пасище с храсти, имот №012516-пасище с храсти, имот
№012518-пасище с храсти, имот №012517-пасище с храсти, имот №000234полски път, имот №012086-лозе, имот №012085-лозе, имот №012515-пасище с
храсти, имот №012084-лозе, имот №012083-лозе, имот №000210-полски път, имот
№000503-залесена територия, имот №000127-дере, имот №000502-залесена
територия, съгласно Акт за частна общинска собственост №691/27.10.2000 год.
вписан в Служба по вписванията при Районен съд Провадия под №15, том I,
входящ регистър 18, партида 4432/09.01.2001 г. чрез публичен търг с явно
наддаване за създаване, отглеждане и експлоатация на трайни насаждения за срок,
определен от продължителността на периода за създаване и отглеждане на
съответния вид трайни насаждения съгласно приложенията на параграф 5 от
Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за базисните цени на
трайните насаждения.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 в размер на 30,00 лв. /дка. годишно.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение.
Четвърта точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
………………..
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на питанията,
зададени на предното заседание на ОбС Провадия.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаема госпожо Калчева,
Вашето питане беше за работното време на филиала на ОДЗ „Снежанка“.
Във връзка с Вашето питане за работното време на ОДЗ “Снежанка“,
филиална сграда до пазара, Ви предоставям следната информация:
Както всяка година, така и през тази, директорите на детските градини
проучиха желанията и възможностите на родителите за това, кога децата им ще
почиват през летните месеци. На база внесените докладни записки в общинска
администрация Провадия от директорите на детски заведения в общината, бе
съставено лятното работно време на същите. Информацията е качена на
електронната страница на община Провадия. Няма да я чета за всичките
заведения. Конкретното работно време на ОДЗ „Снежанка“ през лятото на тази
година. Всяка година в един от летните месеци поетапно се затваря детската
градина за извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности в изпълнение
на предписания на контролните органи – Регионална здравна инспекция Варна,
Областна дирекция по безопасност на храните Варна, Регионална служба за
противопожарна и аварийна безопасност и други, неизпълнението, на които може
да доведе до затваряне на детското заведение. От три години ръководството на
градината затваря през м.юли едната сграда, а през м.август – другата сграда.
Поради това, че не могат да се съберат децата от двете сгради в една. Ясно е, че
ако е оразмерена сградата за 50 деца, няма как да влязат 100. В тази ситуация
трябва да се направи подбор на някакъв принцип. Организират се така
наречените „сборни групи“ – най-вече за децата на двама работещи родители,
които нямат незает член от семейството, който да поеме грижата за детето през
този период. Ръководството на градината и детските учителки обикновено се
обръщат с молба към тези родители, които са свободни и имат възможност да си
гледат децата, да проявят разбиране, да поемат грижата за тях за по-дълъг период
от време през лятото, като по този начин да помогнат за организацията на
работата на детската градина. По тази причина от детското заведение са дали
възможност на родителите да удостоверят, че имат трудови правоотношения, че
посещават курсове за придобиване на някаква допълнителна професия и други,
чрез представяне на копие от трудов договор, служебна бележка или
удостоверение - по желание на родителя. Тук искам да отбележа, че по никой
начин аз като кмет и моите заместници не сме искали, не сме давали съгласие да
се изискват лични данни. Това е само по желание на родителя. Тук аз не съм и
подписвал такива бележки от страна на служителите, които имат деца в детските
градини. Някои родители предпочитат вместо да ходят в офисите на фирмата си
за съответната служебна бележка или удостоверение, да представят копие на
трудовия си договор, други пък са подписали декларации и т.н. Няма издадена
заповед от община Провадия, нито от ръководството на ОДЗ “Снежанка“, нито
съгласувана от мен такава за изискване на заверено копие от трудовия договор на
работещите родители. Всички знаем, че ремонти не се правят през зимата, просто
атмосферните условия не са подходящи. Когато в една детска градина има ремонт
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- забраната за наличието на деца в нея е пълна и категорична. Аз от 1994 год., по
една или друга причина, имам контакти с детските заведения. 1994 год. станах
зам.-директор на ЗХМ, Стефан Ангелов беше директор и се налагаше да
ремонтирам много в детските градини. Не мога да си представя, когато се
заварява, реже метал или нещо друго да има наоколо деца.
Да не чета целия отговор. Искам да ви кажа следното: Указанията, които
сме дали на ръководителите на детските градини е да напълнят детските градини,
филиалите, които работят и сградите, които ще работят през съответния месец до
пълния им капацитет. Ако се налага да наемат допълнителни учители, нередовни
учители, заради това, че редовните са в платен годишен отпуск. Те имат по 58 дни
отпуск – една част са ползвали през зимата и пролетта, но по-голямата част
остават за през лятото. Те трябва да намерят ресурс. Аз не съм им обещал
средства, но съм им разпоредил градините да се напълнят до максималния
капацитет. Факт е, че тези ремонти трябва да се случат, за да нямаме затворено
учебно заведение през цялата година и всички трябва да проявим разбиране. Няма
нужда от истерия, която имаше за няколко дни в публичното пространство,
защото тези ремонти се извършват от много време. Всяко лято. Въпросът е да
намерим оптималния режим за работа в детските градини и ние ще ги намерим.
На ремонтите ще им скъсим сроковете максимално, макар че като влязат
строители е трудна работа. Ще се постараем. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Удовлетворена ли сте г-жа Калчева? Няма притеснения? Относно
изказаното мнение на Дияна Агностева няма да вземате отношение. Заповядайте.“
Изказване на Диана Атанасова – кметски наместник в с.Венчан
„Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми съграждани,
Г-жо Агностева,
На 28 май на заседанието на ОбС ми беше зададен въпрос. По точно
няколко въпроса във връзка с гробищния парк на село Венчан. Отговорът, който
ще ви дам може би ще ви се стори елементарен, но това е истината. Факт е, че
буйната растителност на това място е вследствие от обилните валежи през
последните месеци. Мисля, че на всички е ясно, че след като до 01 юни 2014 год.
в кметството работеше само една жена това вече се превръща в проблем, защото
трева има навсякъде, не само в гробищата. Трева има в двора на църквата, в парка,
където играят деца, в двора на кметството, по улиците. С цената да ме обвините
все още повече, ще ви кажа, че за мен приоритет бяха тези места, защото те се
използват най-много. Не мога да си позволя да изоставя тези места, защото
същите тези хора, с които сте разговаряли всеки ден трябва да отидат до магазина,
за да си купят хляб и повярвайте ми няма да им е приятно, ако навсякъде около
тях има трева. Мога да ви уверя, че съм разговаряла с всички арендатори и това,
което получавам е обещания. Обещания, които, разбира се, очаквам да бъдат
изпълнени. Тези, които се отзоваха веднага - Живко Панков, който ми донесе пет
литра препарат за унищожение на плевели и Кючуков, който ми осигури
работник, за да мога да напръскам, но дъждовете трябваше да спрат, за да има
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някакъв ефект. Надеждата ми отново е в общината, защото тези гробища в крайна
сметка са общински. Не мога да разчитам на арендаторите. Те не са задължени.
Всичко, според мен, е въпрос на лична преценка. И накрая, лично към вас, г-жо
Агностева, мисля, че не е унижение, ако виждате проблем да се обърнете към
кметския наместник, да разговаряте с него, да поискате обяснение от него, ако
трябва, но лично от него. Всички в селото знаят, че могат да разчитат на мен
двадесет и четири часа в денонощието. Щях да разговарям и с вас. Защото и вие
също сте от това село, а имате възможности, се обръщам за помощ и към вас
лично. Ако можете да помогнете с нещо, ние сме на среща. Понеже отговорът ми
е написан веднага след като вие зададохте въпроса в него не е упоменато,
гробищата вече са почистени, достъпни са и то не без помощта на общината,
разбира се. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кметския наместник. Заповядайте.То нямаше въпрос.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми кметски наместник,
Моята идея беше наистина да провокирам вашата инициативност и да
потърсите помощ от арендатори и собственици на лозови масиви, защото
пътувайки из общината картинката е съвсем различна. Например пътувайки из
с.Златина и пътувайки из с.Венчан. Съгласна съм, че обществените места са
приоритет, но сега видях, че са почистени бурените още като се влиза в селото
след завоя, което не беше се случвало много отдавна. Най-вече идеята ми беше да
помолите арендаторите точно за техника, с която да изчистите покрай главните
пътища тази висока растителност и храсти, защото в другите села се случва. В
Златина чистят до завоя. И това е без… Не знам как, но кметът успява да го
направи, затова беше тази. А за моята помощ, аз си осигурявам достъп сама до
там, където искам да отида. Може би видяхте, преди да се качите на гробищата, че
сме окосили пътеката, аз бях наръсила и тревата беше повяхнала. Не отказвам
помощ. И сами можете да кажете на този микрофон, че мястото, до което аз ходя е
достъпно благодарение и без и на моите усилия.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други питания, колеги, нови? Няма такива. Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Искам от трибуната на ОбС да информирам жителите на град Провадия, че
имаме намерение да пръскаме за комари. Осъществили сме връзка с няколко
фирми, които извършват подобна услуга, разполагат с техника. Там обаче има
задължително условие пет дни преди тава да уведомим населението – предимно
пчеларите. С една дума, трябва да имаме шест дни, в които няма да вали. Или на
шестия ден два дни преди това да не е валяло. Предполагам, че следващия месец
ще има такъв подходящ момент и ще извършим пръскането против комари. Сега
искам още нещо да кажа, че веднъж пръскахме за кърлежи. Нямаме средства за
второ пръскане. Разговаряме с фирмите, ако изберем някоя, да сложи в препарата
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за комари и такъв за кърлежи пак, но знаете, че пръскането против комари е
особено то става като един облак. Трябва да се напръска целия град – две хиляди
и колко декара бяха те? 2300 дка. Това е.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета.“
Пета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
…………… граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма изказвания и питания на граждани. Поради изчерпване на дневния
ред, с благодарност за присъствието на всички общински съветници, закривам
заседанието на ОбС Провадия.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 10.30 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 №1498
решение №34-664
№
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

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 №1486
решение №34-666
№
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

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 №1487
решение №34-667
№
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

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 №1490
решение №34-668
№
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

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 №1491
решение №34-669
№
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

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 №1493
решение №34-670
№
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

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 №1496
решение №34-671
№
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

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 №1497
решение №34-672
№
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

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 №1494
решение №34-675
№
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

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

30

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1504
решение №34-676
№
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

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 №1505
решение №34-677
№
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

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