П Р О Т О К О Л № 35
Днес, 29.07.2014 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.59
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Дияна Стоянова Агностева
6.Диянка Александрова Добрева
7.Димитър Георгиев Андреев
8.Иво Райчов Гочев
9.Кръстю Василев Кръстев
10.Милена Драгиева Полизанова
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Пенчев Маринов
13.Мустафа Али Ибрям
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16. Назик Назиф Кямил
17.Радко Атанасов Костадинов
18.Станислава Шидерова Налбантова
Общинските съветници Сечкин Халил Мехмед , Христо Николаев Дянков и
Яница Димитрова Тунчева не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 9.10 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за изпълнение на бюджета на община Провадия за първото
шестмесечие на 2014 год. / вх.№1536
2.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год. / вх.№1517
3.Извършени промени по бюджета на община Провадия към 31.06.2014 год. /
вх.№1518
4.Отчет за дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите комисии
през първото шестмесечие на 2014 год. / вх.№1522
5.Информация за дейността на Общински детски комплекс през учебната
2013/2014 год. / вх.№1527
6.Информация за дейността на здравните
кабинети
през
учебната
2013/2014 год. / вх.№1528
7.Информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на
детските градини в община Провадия за периода 01.01.2014 год.-31.05.2014 год.. /
вх.№1529
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8.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за
учебната 2014/2015 год. / вх.№1530
9.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2014-2015 год. / вх.№1531
10.Утвърждаване на маломерна група в полудневна детска градина в
с.Славейково, община Провадия за учебната 2014/2015 год. / вх.№1532
11.Докладни записки с вх.№1519, 1520, 1521, 1534, 1535, 1537, 1540, 1541.
12.Питания и отговори на питания на общински съветници.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към дневния ред, корекции? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание за гласуване дневния ред без корекции.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за изпълнение на бюджета на община Провадия за първото
шестмесечие на 2014 год. / вх.№1536
2.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год. / вх.№1517
3.Извършени промени по бюджета на община Провадия към 31.06.2014 год. /
вх.№1518
4.Отчет за дейността на Общинския съвет Провадия и на неговите комисии
през първото шестмесечие на 2014 год. / вх.№1522
5.Информация за дейността на Общински детски комплекс през учебната
2013/2014 год. / вх.№1527
6.Информация за дейността на здравните
кабинети
през
учебната
2013/2014 год. / вх.№1528
7.Информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на
детските градини в община Провадия за периода 01.01.2014 год.-31.05.2014 год.. /
вх.№1529
8.Определяне на средищни училища на територията на община Провадия за
учебната 2014/2015 год. / вх.№1530
9.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2014-2015 год. / вх.№1531
10.Утвърждаване на маломерна група в полудневна детска градина в
с.Славейково, община Провадия за учебната 2014/2015 год. / вх.№1532
11.Докладни записки с вх.№1519, 1520, 1521, 1534, 1535, 1537, 1540, 1541.
12.Питания и отговори на питания на общински съветници.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 17 с
17 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
2

Първа точка – Информация за изпълнение на бюджета на община Провадия за
……………. първото шестмесечие на 2014 год.
а/№1536-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за изпълнение на бюджета на община Провадия за първото
шестмесечие на 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения? Заповядайте, инж.Филев за допълнения и разяснения
за докладната, относно изпълнението на бюджета.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Ще спомена няколко цифри само, които да бъдат записани в протокола и
достъпни за ползване от гражданите на община Провадия. Уточненият годишен план
към 30.06.2014 г. е 14 732 295 лв. при първоначален план на бюджета на община
Провадия 14 047 832 лв. Изпълнението към момента при държавните дейности е
46,43% или при план 8 433 210 лв. изпълнението е 3 915 461 лв. По отношение на
местните дейности изпълнението на собствените приходи е 55,28% или при план
2 767 045 лв. са постъпили 1 529 580 лв. Другото съществено е в разходната част на
бюджета. Разходът за веществена издръжка само ще коментирам. Той е общо 38,39%
от планираните средства. Ако има някакви други въпроси по информацията, готови
сме да отговаряме.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените разяснения по бюджета. Ваши
становища, изказвания и питания, колеги? Заповядайте, г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Едно питане към вас, относно поименния списък на капиталовите разходи.
Заложен е основен ремонт на тротоарни настилки в Провадия. Искам да попитам – От
западната част на линията ще се ремонтират ли тротоарни настилки или списъкът не
е уточнен все още? Как стои въпросът?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаема г-жо Агностева,
Уважаеми съграждани,
Първоначално беше проведен търг на стойност 120 000 лв. за ремонт на
тротоарни настилки – 100 000 лв. за града и 20 000 лв. за селата. Търгът бе спечелен,
грубо ще кажа, около 90 000 лв. За останалите средства в момента тече втора
процедура, която сме обявили за 33 000 лв. с включено ДДС. Търгът се играе на кв.м.
за тротоарна настилка и линеен метър за бордюри. Предварително, обаче бяха
уточнени участъците, за да могат да ги видят кандидатите. Основно са в кв.“Север“ и
по памет ще ви кажа улиците, които към момента сме коментирали, това са:
3

ул.“Украйна“, ул.“Софроний“ и ул.“Опълченска“. Навсякъде ще гледаме и места
където имаме пропадания. В кв.“Север“ ремонтираме пропаданията около блоковете.
Вярно е, че се случи при един блок цялото околоблоково пространство, но то беше
пропаднало. Така, че според цената, която ще получим пак на втората тръжна
процедура ще видим до къде ще стигнат парите и по същия ред можем да продължим
нататък при наличието на средства. Да чукна на дърво в момента има средства.
Участъците, за които вие говорите, ще ги идентифицираме , ще видим ще стигнат ли
и за там парите.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за отговора. Други питания, изказвания, колеги по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум:18 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова присъства
на заседанието на ОбС Провадия. /09.10 ч./
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 678
На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за изпълнението на бюджета на община Провадия за
първото шестмесечие на 2014 год. в размер на 5 333 390 лв.
2.Приема отчета за капиталови разходи, съгласно Приложение №2.
3.Приема отчета за изпълнение на „Сметки за средства от Европейския съюз“.
Втора точка – Актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год.
…………….
а/№1517-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми съграждани,
Тук искам да наблегна на няколко момента. Това са: целевата капиталова
субсидия от Републиканския бюджет. Тя е в размер на 1 016 000 лв., от които за
обекти по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите“ ние сме записали: „Ремонт на уличната мрежа в община Провадия“
800 000 лв., „Възстановяване на екопътека „Овеч“, „Изграждане на център за ромска
култура“. Имаме проект, одобрен от ПУДООС, за с.Храброво в размер на 9 493 лв. С
това актуализираме бюджета.
По отношение на тръжните процедури има подробна информация на интернет
страницата на общината и в общинския вестник, който излезе в момента. Знаете, че за
ремонта на уличната мрежа още май месец имаше определен изпълнител, но имаше
жалби в КЗК. КЗК допусна предварително изпълнение на договора и ние сме
поканили спечелилия участник за сключване на договор. На 25 този месец мина
заседанието на КЗК, живот и здраве, в седем дневен срок трябва да получим
решението на КЗК. За останалите обекти процедурите са приключили и договорите са
сключени, макар че нямаше много участници. Специално за изграждане на „Център
за ромска култура“, защото той е на инженеринг, проектиране и строителство.
Искам да ви информирам за още две процедури, които са приключили. Едната е
за сметосъбиране и сметоизвозване. Спечели фирма „Технокар“ и там имаше жалба,
но жалбата беше оттеглена и договорът сключен. В сравнение с търга, който беше
преди пет години месечната норма е с близо 13 000 лв. по-малко за почистване на
община Провадия, а в сравнение с вече многократно актуализирания договор по
предната процедура в намаление с около 2 500 лв. месечно по-малко. Втората
процедура, която приключи е за обслужване, мониторинг на депото на ТБО. Тя е за
шест месеца до края на годината. Там не сме правили открита процедура, защото сме
в една непрекъсната кореспонденция с Регионалната инспекция за опазване на
околната среда, за това какво ще се случва с депата. Така, че за следващите шест
месеца депонираме на нашето депо и с една дума няма да возим, и част от средствата
предвидени за план сметката, включително за тръжната процедура, няма да се
разходват. Тези, които са за транспорт. Имаме и проведена процедура, която
приключи за рамково споразумение за асфалтиране на улици в града и селата за
1 200 000 лв. Има обявено класиране. Класирани са трима участници. Поканили сме и
тримата участници за сключване на договор. Там нямаше обжалване. Друго посъществено от тръжните процедури. Тръжната процедура за спортната площадка
също приключи. Там първият път мисля, че нямаше нито един. Нали така? Вторият
път имаше един участник. Очевидно е, че средствата явно са недостатъчни и
интересът е много малък. Предстои и там отпочване на строителството и ремонта на
спортната площадка. 120 000 лв. са средствата, но ние реално в Публичната
инвестиционна програма на правителството кандидатствахме с близо 190 000 лв. и
сега, като дадем ниво на строителна линия, ще отпочне строителството. Надявам се
всичко да е добре. Ако имате някакви въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за разясненията. Ваши, колеги, питания и изказвания
по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 679
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2, предложение 1 и ал.3 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №29578/11.02.2014 г. в следния смисъл:
1.Одобрява промени в приходната част на бюджета на община Провадия към
30.06.2014г., както следва:
паравид приход
год.
увелич./ нов план
граф
план
намал.
3 24-09 Приходи от лихви по
0
30 000
30 000
срочни депозити
7 36-19 Други неданъчни приходи
11 100 13 112
24 212
8 37-02 Внесен данък в/у приходи -10 100
-398
-10 498
от стоп. дейност
Всичко:
1000
42 714
43 714
2.Одобрява промени в разходната част на бюджета с 42 714 лв. в
т.ч.:
- в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§02-01 - дофин. дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“3 596 лв.
§53-01 - дейност „Общинска администрация“ - 4 254 лв.
§51-00 - дейност „Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ - 29 000 лв.
§52-06 - дейност „Водоснабдяване и канализация“ - 12 400 лв.
§52-03- дейност „Управление, контрол и регулиране дейностите по пътищата“ –
6 000 лв.
- в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§52-06 - дейност „Клубове на пенсионера“ - 1 736 лв.
§53-09 - дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ - 10 800 лв.
3. Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината
за 2014 г., съгласно Приложение № 1 от 1 032 253 лв. на 2 096 864 лв.
4. Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
Трета точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия към
…………… 31.06.2014 год.
а/№1518-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия към 30.06.2014 год.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Разяснения от страна на вносителя няма колеги. Ваши питания и становища по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“- 18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 680
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на промените по общинския бюджет,
приет с решение №29-578/11.02.2014 год., за второто тримесечие на 2014 год.,
съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Четвърта точка – Отчет за дейността на Общинския съвет Провадия и на
……………….. неговите комисии през първото шестмесечие на 2014 год.
а/№1522-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на Общински
съвет Провадия, относно отчет за дейността на Общински съвет Провадия и на
неговите комисии през І-то шестмесечие на 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнения и разяснения. Ако вие имате въпроси, моля. 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 № 35 – 681
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета
и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 год.
Пета точка – Информация за дейността на Общински детски комплекс през
…………… учебната 2013/2014 год.
а/№1527-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия през
учебната 2013/2014 год.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преди да дам думата за становищата на комисиите, ще ви уведомя, че на ваше
разположение е предоставена допълнителна информация от г-жа Ивелина Радевадиректор на ОДК, която присъства в залата и може да отговори на вашите въпроси.
Сега давам думата на Николай Ненов-зам.-председател на ПК „Финанси, бюджет,
местни данъци и такси“ да изрази становището на комисията. Заповядайте, г-н Ненов.“
Изказване на Николай Ненов-зам.-председател на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, относно докладна с №1527.
Становището на комисията с 5 гласа „за“ приема проекта за решение с предложението
да се допълни информацията с изготвения план за ваканционния период и се изложат
проблемите, които се срещат в работата. Представено е това нещо, като допълнение
към докладната от г-жа Радева-директор на ОДК.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Ненов. 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 № 35 – 682
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за дейността на Общински детски комплекс Провадия
през учебната 2013/2014 год.
Шеста точка – Информация за дейността на здравните
……………... учебната 2013/2014 год.

кабинети

през

а/№1528-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на здравните кабинети в училища и детски градини
в община Провадия през учебната 2013/2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, тук е д-р Петрова. На ваше
разположение. Ако имате въпроси, становища, изказвания, моля. 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 № 35 – 683
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за дейността на здравните кабинети в училищата и
детски градини на територията на община Провадия през учебната 2013/2014 год.
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Седма точка – Информация за средната месечна посещаемост на децата в
……………..
групите на детските градини в община Провадия за периода
01.01.2014 год.-31.05.2014 год..
а/№1529-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на
детските градини в община Провадия за периода 01.01.2014 г. - 31.05.2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища, изказвания, колеги по отношение на докладна №1529? 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 № 35 – 684
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за средната месечна посещаемост на децата в групите на
детските градини в община Провадия.
Осма точка – Определяне на средищни училища на територията на община
…………… Провадия за учебната 2014/2015 год.
а/№1530-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне на средищни училища на територията на община Провадия за
учебната 2014-2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя очевидно няма. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги? Няма такива. Почти рутинна докладна. 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 № 35 – 685
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, параграф 6в, ал.2 от
Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от Постановление №84/06.04.2009 г. на
Министерски съвет, Общински съвет Провадия:
1.Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в Списъка за
средищни училища на Община Провадия за учебната 2014/2015 година следните
учебни заведения, находящи се на територията на община Провадия:
1. I ОУ “Христо Смирненски”
гр. Провадия
2. СОУ „Димитър Благоев“
гр. Провадия
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3. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
4. ОУ “Св. св. Кирил и Методий”
5. ОУ “Васил Левски”
6. ОУ “Христо Ботев”

с. Блъсково
с. Градинарово
с. Бозвелийско
с. Житница, съгласно Приложение №1

2.Възлага на кмета на община Провадия да внесе в Министерството на
образованието, младежта и науката мотивирано предложение за актуализиране на
Списъка на “средищните училища” за Община Провадия за учебната 2014/2015
година.
Девета точка – Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети
………………
паралелки под определения минимум в училищната мрежа на
територията на община Провадия за учебната 2014-2015 год.
а/№1531-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за
учебната 2014-2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания, колеги
за маломерните паралелки? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 686
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2 във връзка с ал.1, т.2 и 3
от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини
и обслужващи звена, Общински съвет Провадия:
I.Разрешава образуване на маломерни и слети паралелки под определения
минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 20142015 г. на база прогнозна информация, както следва:
І ОУ „Христо Смирненски“ гр.Провадия
2 клас
15 ученици
1 маломерна паралелка
5 клас
17 ученици
2 маломерни паралелки
ОУ „Христо Ботев“ с. Житница
1 клас
13 ученици
1 маломерна паралелка
2 клас
12 ученици
1 маломерна паралелка
3 клас
12 ученици
1 маломерна паралелка
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4 клас
5 клас
7 клас
8 клас
2 клас
3 клас
ПГ

11 ученици
1 маломерна паралелка
15 ученици
1 маломерна паралелка
13 ученици
1 маломерна паралелка
11 ученици
1 маломерна паралелка
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Градинарово
14 ученици
1 маломерна паралелка
15 ученици
1 маломерна паралелка
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с Блъсково
11 деца

1 маломерна паралелка

6 клас
7 клас
8 клас

14 ученици
1 маломерна паралелка
12 ученици
1 маломерна паралелка
17 ученици
1 маломерна паралелка
ОУ „Васил Левски “ с. Бозвелийско
8 клас
14 ученици
1 маломерна паралелка
ОУ „Асен Златаров“ с. Славейково
1- 4 клас
10 ученици /7+3/
слети класове
2- 3 клас
11 ученици /6+5
слети класове
5- 6 клас
13 ученици /8+5/
слети класове
7- 8 клас
10 ученици /4+6/
слети класове
НУ „Христо Ботев“ с. Снежина
1 клас
11 ученици
1 маломерна паралелка
2 - 3 клас
11 ученици /1+10/
слети класове
4 клас
11 ученици
1 маломерна паралелка
Общ брой маломерни паралелки: 19 Общ брой слети класове: 5
II.Осигурява допълнително финансиране със собствени средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни
стандарти за учебната 2014-2015 г. в размер, съгласно чл.11, ал.4 от Наредба №7 от
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи
звена.
III.Допълнителните средства по т.II да бъдат предвидени при изготвяне на
бюджет 2015 г. на Община Провадия съгласно чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000
г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.
IV.Възлага изпълнението на настоящето решение на кмета на община
Провадия.
Десета точка – Утвърждаване на маломерна група в полудневна детска
……………… градина в с.Славейково, община Провадия за учебната
2014/2015 год.
а/№1532-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на маломерна група в полудневна детска градина в
с.Славейково, община Провадия за учебната 2014-2015 год.
Кворум:17 Общинският съветник Мустафа Али Абрям не присъства в залата.
/09.40 ч.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителите. Ваши становища, питания и
изказвания? 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 № 35 – 687
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.2, ал.8 от
Наредба №7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, Общински съвет Провадия:
І.Формира една маломерна група във филиал ПДГ с.Славейково към ЦДГ
„Мария Момчева“ с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна с минимум шест деца
за учебната 2014-2015 год.
ІІ.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
Единадесета точка – Докладни записки
……………………
а/№1519-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди
Кворум:18 Общинският съветник Мустафа Али Абрям присъства в залата.
/09.43 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителите. Ваши становища, питания и
изказвания? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 688
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1. На лицето Ахмед Ибрям Изет от с.Славейково, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 340.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
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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 Зейнур Халил Хатиб от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“ № 59 вх.Б,
ет.4, ап.10 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 Силвия Данаилова Атанасова от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“
№ 21, бл.15, вх.В, ет.5, ап.44 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 Иван Стефанов Стоянов от гр.Провадия, ул.“Кривненско шосе“ №
31 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 Демир Демиров Стоянов от гр.Провадия, ул.“Трети февруари“ №
22 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 Жулиета Славова Маринова от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“ №
21, бл.15, вх.А, ет.4, ап.10 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.
б/№1520-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителите. Ваши становища, питания и
изказвания? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 689
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
I. Отдава под наем 1 кв.м., намиращ се до входа на първия етаж от двуетажна
сграда – ДВФУ, изградена в УПИ ХVІІ, квартал 3 по регулационния план на гр.
Провадия при граници за УПИ: улица, ж.п. линия, паркинг, улица, представляващ
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публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост
№ 66 от 04.03.1998 год., вписан в Агенция по вписвания при Районен съд Провадия
под №68, том V, входящ регистър № 3355 от 05.10.2001 год. за срок от 5 /пет/
години, считано от датата на подписване на договора за поставяне на автомат за
топли напитки.
ІІ.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.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
в/№1521-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителите. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги за зъболекарският кабинет в с.Житница? Няма такива. Предлагам
на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 690
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 № 1474 от 03.09.2012 г. вписан в Агенция
по вписвания при Районен съд Провадия под № 26, том XII, входящ регистър №
4450 от 05.09.2012 год., находящ се в с. Житница, общ. Провадия, област Варна, а
именно: помещения /зъболекарски кабинет, ½ чакалня, ½ санитарен възел, ½
коридор/ с обща площ от 27.35 /двадесет и седем цяло и тридесет и пет/ кв.м.,
разположени на първия етаж от двуетажна сграда - здравната служба, цялата със
застроена площ от 173.10 кв.м. /сто седемдесет и три цяло и десет кв.м./, изградена
в урегулиран поземлен имот № XVI - парк в квартал 18 по плана на селото, с площ
7670 кв.м., при граници за УПИ: улица; улица, УПИ XIV, УПИ XV; улица; улица и
при граници за помещенията-манипулационна; улица; коридор; баня, за
осигуряване 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
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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.
г/№1534-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална продажна цена
на общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ V в квартал 64 по регулационния план на
с.Кривня, общ.Провадия с площ от 960 кв.м. по АОС №1655 от 07.07.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите? Няма. Ваши становища, питания и
изказвания? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 691
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.8, ал.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване следния недвижим имот частна собственост на Община Провадия, представляващ: дворно място с площ от
960 кв.м., находящо се в село Кривня, община Провадия, област Варна,
съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ V в квартал 64 по плана на с.
Кривня при граници и съседи: УПИ-ІІІ, УПИ-ІV, улица, улица, УПИ-ІІ, съгласно
Акт за общинска собственост №1655/07.07.2014 г., вписан под №122, том VIII,
дело №1537, входящ регистър №3172/08.07.2014 г., в Служба по вписванията към
Агенция вписвания при Районен съд Провадия.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т. 1 в размер на 3 000 /три
хиляди/ лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
д/№1535-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална продажна цена
на общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
придаваема част към урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ-219 в квартал 17 по
регулационния план на с.Добрина, общ.Провадия с площ от 86,00 кв.м. по АОС
№1654 от 07.07.2014 г.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите? Няма. Ваши становища, питания и
изказвания по №1535? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 692
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Ханс Вернер Талер
по отношение на недвижим имот, находящ се в село Добрина, община Провадия,
област Варна, целият с площ 1186 кв.м., представляващ УПИ №VІ - 219 в квартал
17 по плана на селото, при граници и съседи: улица, улица, УПИ №VІІ - 220, УПИ
№ХІХ - 216, като продава на Ханс Вернер Талер, собствените си съгласно Акт за
общинска собственост №1654/07.07.2014 год., вписан в Служба вписвания към
Агенция вписвания при Районен съд Провадия под №123, входящ регистър
№3173/08.07.2014 г., дело №1538, двоен входящ регистър 3171 – 86 / осемдесет и
шест/ кв.м. идеални части от описания имот.
2.Определя цена за продажба на имота по т.1 в размер на 330 /триста и
тридесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
е/№1537-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи“ на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите? Няма такива, колеги. Ваши
становища, питания и изказвания? 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 № 35 – 693
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства с проектно предложение
по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ на Програма за
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развитие на селските райони 2007-2013 г., като проектните дейности се изпълняват
в землищата на с.Блъсково, с.Комарево, с.Кривня и с.Неново.
2.Декларира, че дейностите, включени в проектното предложение, отговарят
на приоритетите заложени в „План за развитие на община Провадия 2014-2020 г.“Приоритет 3.2. – Ефективно използване на природните ресурси и управление на
риска, мярка 3.2.12.Подкрепа за опазване на биоразнообразието, ландшафтните
феномени и защита на природната среда и мярка 3.2.18.Залесяване на дерета,
крайречни и наклонени терени с цел предотвратяване на ерозионни процеси.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
ж/№1540-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев – председател на
Общински съвет Провадия, относно създаване на временна комисия за
преразглеждане на нормативната уредба, касаеща издаването на разрешения за
движението на МПС в централната част на град Провадия
Кворум:17 Общинският съветник Боян Живков Боев не присъства на
заседанието на ОбС. /09.55 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Боев се оттегля поради обявен конфликт на интереси. Две думи преди
доктора, само две думи преди доктора за нашите съграждани. В община Провадия
постъпи искане от РУ „Полиция“ Провадия, което е на гърба на докладната, за да
се запознаете с него, относно искане за преразглеждане на тази нормативна уредба,
както и алармиране на обществеността, че зачестяват нарушенията при ползването
на общинския площад за нуждите за зареждане и за всякакви други нужди. В
резултат на това, за да не вземаме никакви прибързани и необмислени решения,
предлагам съставянето на такава комисия, която ще има достатъчно време да
работи и да предложи на вашето внимание, и на провадийската общественост
съответните решения за промяна на нормативната уредба.
Преди предложенията, колеги, становища, изказвания, питания по
докладната? Няма такива. Сега давам думата за предложения по докладната за
попълване на комисията с общински съветници. Заповядайте, д-р Гочев.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Лично мнения. Не ангажирам нито една от групите от общинския съвет. Тъй
като ние сме структурирани в постоянни комисии и горе долу членуваме в такива,
в които имаме, все пак, някаква професионална подготовка, аз предлагам четирите
общински съветници за попълване на комисията съответно председателите и зам.председателите на ПК „Устройство на територията“ и ПК „Обществен ред и
сигурност, сигнали, жалби и предложения от граждани.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Аз нямам възражения за такъв подход. Просто, тъй като обикновено такъв е
бил подходът за съставяне на комисия, за това така го предлагам. Добре, колеги.
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Нека да подложим, в такъв случай, на гласуване предложението на д-р Гочев Председателите и зам.-председателите на ПК „Устройство на територията“ и ПК
„Обществен ред и сигурност, сигнали, жалби и предложения от граждани“ да бъдат
включени в комисията за разглеждане на съответните правила и устройствени
правилници. Моля да гласувате.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Иво Гочев да бъдат избрани за членове в състава на
комисията председателите и зам.-председателите на ПК „Устройство на
територията“ и ПК „Обществен ред и сигурност, сигнали, жалби и предложения от
граждани“. Общинските съветници гласуваха и от общо 17 с 11 гласа „за“, 0„против“ и 6-„възд.се“ приеха предложението.
Изказване на Мустафа Али
„Вземам думата, за да изчистим ситуацията изцяло. Доколкото си спомням
председател на ПК „Обществен ред и сигурност, сигнали, жалби и предложения от
граждани“ е г-н Сечким Мехдед. Моята информация е следната, че той има
някакви проблеми с ръководството, където работи и не му подписват платени и
неплатени отпуски. В този случай комисията ще бъде с един представител помалко. Предлагам на неговото място да предложим друго лице. Имам опасения, че
може да не присъства на комисията и да не бъде пълноценна комисията.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Точно така. Колеги, аз предлагам г-жа Дияна Агностева, да не се чувства
изолирана, на мястото на евентуално отсъстващия член, което между другото е
силно притеснително и аз ще инициирам едно писмо с леки разяснения към
ръководството на местното енерго разпределително дружество за прилагането на
ЗМСМА, към който те очевидно имат така много творчески подход при четенето.
Заповядайте, г-жа Агностева.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Сега вземете да си направите отвод.“
Изказване на Дияна Агностева
„Да, ще си направя, защото нарушавам сценарият, предложен от г-н Гочев,
така че си правя отвод.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Приемаме отвода на г-жа Агностева. Колкото по-малко ни гони параноята,
толкова по-добре ще се чувстваме и ще свършим повечко работа, аз предполагам.
Колеги, имайте предложения за друг член. Аз вече се въздържам от предложения.
Както прецените. Те да си го предложат. Не, колеги, много ви моля за сериозен
подход към нещата. Вярно е, уморени сме, средата на лятото, но като мине някой
върху някого по централния площад, тогава никой няма да се смее. При
положение, че няма предложения други комисията остава в такъв състав. Ако
нямате други коментари, колеги, имайте предвид, че попълването на състава на
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комисията ще стане съвсем официално с предложение от страна на г-н кмета за
двамата членове. Ще напишем писма на местните тук търговци, които да излъчат
свой представител в един определен кратък срок, за да може комисията ефективно
да работи в рамките на относителното почивно време в края на август и началото
на септември. Да излезе с конкретно предложение за промяна в нормативната
уредба. Ще трябва да бъдат коригирани вероятно два правилника и една наредба,
което съвсем не е лека работа, без да подлежи на забележки или неодобрение на
никакви страни. При положение, че нямате други коментари предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетото
предложение и от общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 694
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.1 от „Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия“, Общински съвет Провадия:
1.Създава временна комисия в състав от 9 /девет/ членове.
2.Избира за членове в състава на комисията по т.1:
2.1. председателя на ПК „Устройство на територията,екология, бедствия и
аварии“;
2.2. зам.-председателя на ПК „Устройство на територията, екология, бедствия
и аварии“;
2.3. председателя на ПК „Обществен ред и сигурност, сигнали, жалби и
предложения от граждани“;
2.4. зам.-председателя на ПК „Обществен ред и сигурност, сигнали, жалби и
предложения от граждани“;
2.5. юрист към ОбС;
2.6. представител на общинска администрация;
2.7. представител на общинска администрация;
2.8. представител на РУ „Полиция“ Провадия;
2.9. представител на фирмите с търговска дейност на централен площад.
3.Представителите на общинска администрация да бъдат определени от
кмета на община Провадия, представителят на РУ „Полиция“ Провадия от
началника на РУ „Полиция“, а представителят на заинтересованите страни,
излъчени от самите тях.
4.Комисията разглежда нормативната уредба, касаеща издаването на
разрешения за движението на МПС в централната част на град Провадия и
необходимостта от промени в наредби. В срок до 08.09.2014 год. изготвя протокол
за своята работа и докладна записка с конкретни предложения за промени в
съответните наредби пред ОбС Провадия.
5.Първото заседание на комисията се свиква от председателя на ОбС
Провадия, на което комисията избира председател.
з/№1541-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за провеждане търг за добиване материали от сградата
на бивш здравен дом с.Черковна
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Кворум:18 Общинският съветник Боян Живков Боев присъства на
заседанието на ОбС. /10.05 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнение от страна на вносителите? Няма такива. Ваши становища,
изказвания и питания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 – 695
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет
Провадия:
1.Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
определяне на лице, което да извърши събаряне, разчистване на терена и
придобиване правото на собственост върху добитите материали от сградата на
бившия здравен дом, намиращ се в с.Черковна, община Провадия, област
Варненска, изграден в урегулиран поземлен имот парцел ІІ в квартал 3 по плана на
селото, целият с площ 5 350 кв. м., при граници и съседи: парцел І, улица,
землище село Черковна, парцел ІІІ , представляващ едноетажна сграда с изба със
застроена площ от 200 кв.м., съгласно Акт за частна общинска собственост
№1003/14.04.2003 г., вписан в Служба вписвания при Районен съд Провадия под
№99, том ІІІ, дело №510 от 07.03.2005 г.
2.Определя първоначална тръжна цена за гореизброените дейности в размер
на 4 620 лв. /четири хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС и гаранция за
почистване на терена в размер на 10 % от стойността на достигнатата тръжна цена.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
Дванадесета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
................................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Отговори на питания няма. Ваши, питания, колеги. Няма.“
Тринадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
................................. граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли граждани, които искат да се изкажат по някой обществено важен
въпрос? Няма такива. Колеги, поради изчерпване на дневния ред прекратявам
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заседанието. Пожелавам ползотворна почивка на всички. Ако не се наложи нещо
чрезвичайно, ще се видим септември месец.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 10.10 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 №1536
решение №35-678
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1517
решение №35-679
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1518
решение №35-681
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1531
решение №35-686
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1519
решение №35-688
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1520
решение №35-689
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1521
решение №35-690
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1534
решение №35-691
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1535
решение №35-692
№
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
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 №1541
решение №35-695
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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