П Р О Т О К О Л № 37
Днес, 20.10.2014 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.Блага Калчева Петрова
4.Дияна Стоянова Агностева
5.Диянка Александрова Добрева
6.Димитър Георгиев Андреев
7.Иво Райчов Гочев
8.Кръстю Василев Кръстев
9.Милена Драгиева Полизанова
10.Милена Иванова Драгнева
11.Марин Пенчев Маринов
12.Мустафа Али Ибрям
13.Недка Манолова Пенева
14.Назик Назиф Кямил
15.Радко Атанасов Костадинов
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Станислава Шидерова Налбантова
18.Христо Николаев Дянков
На заседанието на ОбС Провадия не присъстват Бисер Стефанов Денев,
Николай Маринов Ненов и Яница Димитрова Тунчева.
Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства на заседанието
от 09.05 ч., а Христо Николаев Дянков от 9.30 ч.
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от Марин Пенчев Маринов - зам.председател на ОбС Провадия, упълномощен от председателя на ОбС.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Преди да пристъпим към работа да ви информирам, че в деловодството на
ОбС е постъпил отговор на питане на общинския съветник г-н Боян Боев. Моля,
г-н Боев, заповядайте да си получите отговора на питането.“
Г-н Пенчев връчи писмен отговор на питане, зададено от общинския
съветник Боян Боев на предното заседание на ОбС.
Зам.-председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
гр.Провадия, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие“ 20072013 г., съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/503/2013/017 / вх.№1618
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2.Информация за подготовката на община Провадия за зимнитe условия през
сезон 2014/2015 год. / вх.№1620
3.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия. / вх.№1621
4.Докладни записки с вх.№1617, 1619, 1623.
5.Питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„По отношение на дневния ред? Да, г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Предлагам в точка четири от дневния ред докладни записки да бъде добавена
и докладна записка с №1625.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов.“
Зам.-председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
за включване в дневния ред на заседанието в точка четири докладни записки на
докладна записка с вх.№1625. Общинските съветници гласуваха и от общо 16 с 16
гласа “за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Зам.-председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
гр.Провадия, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие“ 20072013 г., съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/503/2013/017 / вх.№1618
2.Информация за подготовката на община Провадия за зимнитe условия през
сезон 2014/2015 год. / вх.№1620
3.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия. / вх.№1621
4.Докладни записки с вх.№1617, 1619, 1623, 1625.
5.Питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 16 с
16 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и
…………….. развитие на гр.Провадия, финансиран по Оперативна програма
“Регионално развитие“ 2007-2013 г., съгласно договор за
безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/5-03/2013/017
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а/№1618-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
гр.Провадия, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие“ 20072013 г., съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/503/2013/017
Кворум:17
Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства на заседанието.
/09.05 ч./
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„От името на вносителя няма някакви допълнения. Уважаеми колеги, имате
думата за въпроси и становища по първа точка от дневния ред. Кворумът стана 17.
Имате ли колеги? Считам, че няма. Предлагам процедура на гласуване със
следното 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 № 37 – 719
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и т.2.5.1. от Методическите
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие за градовете от ниво 4, съгласно Националната
концепция за пространствено развитие на Република България до 2025 г.,
Общински съвет гр.Провадия:
1.Одобрява Интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия
2020.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за реализацията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Провадия 2020.
Втора точка - Информация за подготовката на община Провадия за зимнитe
……………. условия през сезон 2014/2015 год.
а/№1620-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за подготовката на община Провадия за зимнитe условия през
сезон 2014/2015 год.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„От името на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Пенчев,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На вниманието на ОбС е информация за подготовката на община Провадия за
зимните условия за сезон 2014-2015 год. За нашите съграждани, искам да кажа, че
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до 31 декември тази година ние имаме сключен договор с изпълнителите по
отделните лотове. В момента се подготвя и ще бъде обявена публична покана за
избор на изпълнители за зимно поддържане през 2015 год. с един район повече.
Благодаря.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Филев.Уважаеми колеги, имате думата за въпроси, мнения,
становища по информация за подготовката на община Провадия за работа при
зимни условия.Има ли колеги? Ако няма, предлагам процедура на гласуване с
предложение 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 № 37 – 720
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за подготовката на община Провадия за зимнитe
условия през сезон 2014/2015 год.
Трета точка - Информация за състоянието и перспективите на музейното
……………. дело в община Провадия
а/№1621-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„От името на вносителя? Няма. Някакви предложения за допълнения и
промени? Колеги, имате думата за въпроси, ако има, становища, мнения,
предложения. Има ли, колеги? Няма. Предлагам 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 № 37 – 721
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за състоянието и перспективите на музейното дело в
община Провадия.
Четвърта точка - Докладни записки
………………..
а/№1617-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
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Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„От името на вносителя? Няма предложения нови и допълнения. Колеги,
имате думата за мнения, становища, предложения. Ако няма, предлагам процедура
на гласуване. Предложението за решение е следното.“
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 № 37 – 722
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 Марийка Костадинова Филева от с.Петров дол, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 340.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Севдалин Мюрханов Руждиев от гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“
№ 50 се отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Нурия Ремзи Ибрям 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 Гинка Вълчева Неделчева от гр.Провадия, ул.“Дунав“ № 38 се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
критериите, приети с решение № 19-357 / 28.03.2013 г. и изменени с решение №33657/28.05.2014г. на ОбС Провадия, на следните лица:
2.1. На лицето Стефка Тодорова Проданова от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ № 52, вх.А, ет.3, ап.7 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 Юлия Огнянова Тодорова от гр.Провадия, ул.“Подрумниче“ №11
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 Илвия Алиева Ходжолу от гр.Провадия, ул.“Стефан Боранов“ №1
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не е
налице здравословен инцидент.
2.4. На лицето Йордан Янков Йорданов от с.Блъсково, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
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еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не е
налице здравословен инцидент.
2.5. На лицето Диана Мирчева Дочева от гр.Провадия, кв.“Север“, бл.1, вх.В, ет.3,
ап.9 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия. Не е налице здравословен инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
б/№1619-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за продажба и утвърждаване на начална продажна
цена на общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот
/парцел/ VІ /шест/ в кв.21/двадесет и едно/ по плана на с.Комарево
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н водещ,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Искам да внеса малко повече информация, относно тази докладна записка.
През месец юни получих сигнал, че училището в село Комарево се руши. Една
вечер се обадих на кмета на населеното място и двамата направихме оглед в
училището. То наистина е в тежко състояние, включително той събори част от
стъклата, които бяха опасни. Впоследствие през месец август бяха проведени две
общи събрания в населеното място и на тези общи събрания дългогодишния
директор на училището г-н Тодор Кръстев пожела то да бъде превърнато в музей и
хората сами да се грижат за него, да го ремонтират и да го стопанисват. Чрез кмета
на населеното място им дадохме възможност да се организират, да регистрират
неправителствена организация или някакво друго юридическо лице, което да дойде
пред ОбС, да изложи своите виждания и да поиска сградата за стопанисване,
управление и съответно поемане на отговорността за евентуалното бъдещо събитие
с опасните части от сградата. Впоследствие при едно от събранията се взема
решение. Вижда се, че населеното място не може да стопанисва само сградата, да
отремонтира и запази, и се взема решение за нейната продажба. В тази връзка е и
докладната записка. Благодаря.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Уважаеми колеги, имате думата за въпроси, мнения,
становища. Считам, че няма така ли? Добре. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-16
„против“-1
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„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 16 гласа „за”, 1 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 37 – 723
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, собственост
на община Провадия, а именно: дворно място, цялото с площ от 5 000 кв.м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот VІ-1, в кв.21 по плана на село Комарево,
община Провадия при граници и съседи: улица, УПИ № VІІІ-2, УПИ №VІІ-3, УПИ
№ІV-3, УПИ №ІІІ-4, ведно с изградените в това дворно място едноетажна сграда
със застроена площ 616.33 кв.м. и едноетажна сграда, със застроена площ 73,93
кв.м.
2.Определя обща начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 33 206
/тридесет и три хиляди двеста и шест/ лева, от които:
-за дворното място – 11 015 /единадесет хиляди и петнадесет/ лв. без ДДС.
-прилежащ терен към сградите – 1 484 /хиляда четиристотин осемдесет и
четири / лв. без ДДС.
-за сгради в имота – 20 707 /двадесет хиляди седемстотин и седем/ лв. без
ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№1623-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно предложение за съдебни заседатели при Районен съд град
Провадия за мандат 2015-2019 год.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на председателя на комисията в случая Блага Петрова зам.председател на комисията да ни запознае с предложенията, които са постъпили в
комисията. Заповядайте, г-жо Петрова, тъй като в нашата раздадена докладна не
фигурират всички предложения.“
Изказване на Блага Петрова-зам.-председател на ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Първо да ви зачета, че след заседанието на комисията има заявления за
включване в списъка на двама съдебни заседатели. Техните заявления са
постъпили на 15.10.2014 г. в деловодството на ОбС. Становището на комисията е
следното: На заседанието комисията се запозна с предложенията, записани в
докладната записка и разгледа постъпилите на 14.10.2014 г. предложения от
общински съветници за включване към списъка за съдебни заседатели на следните
лица: Сейхан Исмаил Юсуф, Назик Назиф Кямил, Есма Гюрселова Мендуева и
Деян Христов Денчев. Заявления до ОбС от Свилена Никова Иванова и Айшегюл
Исмаилова Мустафова-Рюстемова с изразено желание за включване в списъка за
съдебни заседатели. След разисквания комисията с 5 гласа „за“ прие да бъдат
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включени в списъка постъпилите на 14.10.2014 г. нови предложения. Комисията с
5 гласа „за“ приема докладната записка с гласуваните нови предложения за
допълнение. Това е решението.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев, заповядайте.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н Пенчев,
Уважаеми колеги,
Искам да направя промяна, като предлагам на мястото на Катя Златева
Божилова да се запише лицето Златка Йорданова Добрева.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Аз искам да ви информирам, че в деловодството на ОбС
Провадия на 15.10.2014 г. са постъпили още две заявления на Капка Михайлова
Станкова и Мариана Кирякова Сеферова, а на 16.10.2014 г. още едно на Татяна
Богомилова Александрова. Заповядайте.“
Изказване на Блага Петрова
„Искам да направя едно предложение, тъй като трите имена, които
споменахте не са подкрепени от политическа сила към момента и не са
разглеждани в комисиите, предлагам те да бъдат гласувани поименно. А
останалите, които са разглеждани и подкрепени от политическа сила, разбира се, да
бъдат гласувани анблок.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Има направени две предложения до тук. Гласуваме най-отдалеченото.
Доколкото разбрах вашето предложение е Капка Михайлова Станкова, Мариана
Кирякова Сеферова и Татяна Богомилова Александрова-тези три имена да бъдат
гласувани поименно. Да, проверени са, отговарят на критериите. Предлагам тогава
да преминем към гласуване на предложението. Който е съгласен постъпилите
допълнително три имена т.е лица - Капка Михайлова Станкова, Мариана Кирякова
Сеферова и Татяна Богомилова Александрова да бъдат гласувани поименно, а
всички останали да бъдат гласувани анблок, моля да гласува.“
Общинските съветници гласуваха предложението постъпилите предложения
Капка Михайлова Станкова, Мариана Кирякова Сеферова и Татяна Богомилова
Александрова да бъдат гласувани поименно, а всички останали да бъдат гласувани
анблок. Общинските съветници гласуваха и от общо 17 с 15 гласа „за“, 1-„против“
и 1-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„И следващото предложение, което направи г-н Гочев. Който е съгласен на
мястото на Катя Златева Божилова да влезе в списъка Златка Йорданова Добрева,
моля да гласува.“
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Общинските съветници гласуваха предложението на мястото на Катя Златева
Божилова да влезе в списъка Златка Йорданова Добрева и от общо 17 с 17 гласа
„за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Колеги, по обсъжданите кандидатури имате ли някакви мнения, становища?
Да, заповядайте.“
Изказване на Назик Кямил
„Тъй като и в момента съм съдебен заседател, знам, че Капка.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Имате предвид Капка Михайлова Станкова.“
Изказване на Назик Кямил
„Да, Капка Михайлова е по мнение на г-н съдията. Мисля, че с особено. По
препоръка на съдията е Капка Михайлова.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Просто информирате ОбС за това. Да, добре. Благодаря. Колеги, други
становища, мнения? Ако няма, зачитам предложението за решение и преминаваме
към процедура на гласуване. На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от
ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт. Извинявайте, мисля, че е редно
трите предложения да ги гласуваме да влязат в листата. Кажете. Не сме, да. Аз това
имах предвид. Според мен, трябва да гласуваме първо, не знам мнението на
юристите какво е, трите заявления, които са, както разбрахме не са разглеждани от
политическите сили, да влязат в списъка. Така ли? Аз затова започнах първо да
гласуваме анблок, а след това ще гласуваме заявленията, които не са обсъждани.
Нали това беше предложението? Именно първо, гласуваме анблок, затова изчетох
основанието чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт предлага за мандат 2015-2019 г. за Районен съд гр.Провадия
следните съдебни заседатели. Изчитам тези, които гласуваме анблок.
Предложението не беше такова, г-н Боев, вие грешите. Предложението е
хората, които сега ще изчета, на които са разглеждани техните кандидатури,
заявления и на първите две, които са разглеждани да бъдат гласувани анблок, а
останалите три, чиито заявления не са разглеждани от ОбС да бъдат гласувани
поименно. Нали така беше предложението? Ние това го гласувахме и го приехме,
затова изчитам имената на тези, които ще гласуваме анблок – Златка Йорданова
Добрева,Свилен Петков Стоянов,Гинка Димитрова Гелебрант, Росица Илиева
Радушева, Мирослав Кирилов Радев, Светлана Василева Коланева, Василена
Николаева Цветкова, Сейхан Исмаил Юсуф, Назик Назиф Кямил, Есма Гюрселова
Мендуева, Деян Христов Денчев, Айшегюл Исмаилова Мустафова Рюстемова,
Свилена Никова Иванова. Гласуването е анблок. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.“
Кворум:18 Общинският съветник Христо Николаев Дянков присъства на
заседанието на ОбС Провадия./ 09.30 ч.
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Общинските съветници гласуваха анблок Златка Йорданова Добрева, Свилен
Петков Стоянов, Гинка Димитрова Гелебрант, Росица Илиева Радушева, Мирослав
Кирилов Радев, Светлана Василева Коланева, Василена Николаева Цветкова,
Сейхан Исмаил Юсуф, Назик Назиф Кямил, Есма Гюрселова Мендуева, Деян
Христов Денчев, Айшегюл Исмаилова Мустафова Рюстемова, Свилена Никова
Иванова да бъдат предложени за съдебни заседатели за мандат 2015-2019 г. за
Районен съд град Провадия. Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 18
гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложенията за съдебни заседатели се
приеха.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Сега преминаваме към гласуване поименно на следните три лица, които
имат заявление. Първо, който е съгласен Капка Михайлова Станкова да бъде
избрана за съдебен заседател, моля да гласува. Поименно е гласуването вече. По
отделно означава поименно. Колко са гласовете? „за“-6, 1-„против“, 11-„възд.се“.
Предложението не се приема.“
Общинските съветници гласуваха Капка Михайлова Станкова да бъде
предложена за съдебен заседател и от общо 18 с 6 гласа „за“, 1-„против“ и 11„възд.се“ предложението не се прие.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Марияна Кирякова Сеферова. Който е „за“, моля да гласува. Предложението
се приема.“
Общинските съветници гласуваха Марияна Кирякова Сеферова да бъде
предложена за съдебен заседател и от общо 18 с 12 гласа „за“, 0-„против“ и 6„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Татяна Богомилова Александрова. Който е „за“. „За“-9, „против“-0,
„възд.се“-9. В такъв случай? Не се приема. Предложението не се приема. Да, 18 е
кворумът.“
Общинските съветници гласуваха Татяна Богомилова Александрова да бъде
предложена за съдебен заседател и от общо 18 с 9 гласа „за“, 0-„против“ и 9„възд.се“ предложението не се прие.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към разглеждането на докладна записка. Цялото, още веднъж,
да, добре, извинявайте. Тогава, който е съгласен със следното решение - На
основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет Провадия:
І. Предлага за мандат 2015-2019 год. за Районен съд град Провадия следните
съдебни заседатели:
1.Златка Йорданова Добрева
2.Свилен Петков Стоянов
3.Гинка Димитрова Гелебрант
4.Росица Илиева Радушева
5.Мирослав Кирилов Радев
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6.Светлана Василева Коланева
7.Василена Николаева Цветкова
8.Сейхан Исмаил Юсуф
9.Назик Назиф Кямил
10.Есма Гюрселова Мендуева
11.Деян Христов Денчев
12.Айшегюл Исмаилова Мустафова-Рюстемова
13.Свилена Никова Иванова
14.Мариана Кирякова Сеферова
ІІ. Възлага на председателя на ОбС Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Който е съгласен, моля да гласува. 18-„за“, „против“ и „възд.се“ няма.“
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетите
предложения и от общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 37 – 724
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от
Закона за съдебната власт, Общински съвет Провадия:
І. Предлага за мандат 2015-2019 год. за Районен съд град Провадия следните
съдебни заседатели:
1.Златка Йорданова Добрева
2.Свилен Петков Стоянов
3.Гинка Димитрова Гелебрант
4.Росица Илиева Радушева
5.Мирослав Кирилов Радев
6.Светлана Василева Коланева
7.Василена Николаева Цветкова
8.Сейхан Исмаил Юсуф
9.Назик Назиф Кямил
10.Есма Гюрселова Мендуева
11.Деян Христов Денчев
12.Айшегюл Исмаилова Мустафова-Рюстемова
13.Свилена Никова Иванова
14.Мариана Кирякова Сеферова
ІІ. Възлага на председателя на ОбС Провадия изпълнението на настоящото
решение.
г/№1625-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия към 30.09.2014 г.
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„След като няма други предложения. Това са. Ако имаше двадесет и пет, да
бяхме избрали деветнадесет. Докладна записка с №1625. От името на вносителя
няма допълнения. Колеги, от ваше име въпроси, становища? Има или няма?
Считам, че няма. Предложението за решение. Гласуваме поименно.“
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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 № 37 – 725
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 третото тримесечие на 2014
г., съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Пета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
…………...
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Да, заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани, имаше питане от г-н Боев за състоянието на язовирите
и деретата в община Провадия и отговорът ми е следния:
Уважаеми г-н Боев,
На територията на община Провадия има 11 язовира, от които 9 общински язовир Манастир, язовир Бозвелийско, язовир Тутраканци 1 и 3, язовир Блъсково 1
и 2, язовир „Измътец-Кривня“, язовир Черковна и язовир Кривня-Овчага, и 2
държавна собственост - язовир Снежина и язовир Комарево.
Ежегодно през месец април и месец октомври общинска комисия проверява
всички язовири и се правят предписания за поддържане на изправността на
пропускателните съоръжения, основни изпускатели и преливници, почистване на
сухия и мокрия откос от храсти. Следи се за изпълнението на дадените
предписания. Потенциално опасни язовири, заведени в ОУ ПБЗН-Варна са язовири
Манастир и Черковна от общинските, както яз. Снежина, който е държавен.
През месец март и месец октомври на тези язовири се извършва проверка от
комисия, назначена със заповед на областния управител на област Варна, в която
вземат участие представители на ОУ ПБЗН-Варна, Областна Администрация,
Басейнова дирекция за Черноморски регион, както и представител на „Язовири и
каскади“ към НЕК.
Преди падналите валежи през пролетта на тази година, контролирано бяха
изпускани язовир Бозвелийско, Черковна, Блъсково 1 след получаване на
разрешение от БДУВЧР. При ежегодните проверки от комисията по чл. 107 от
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Правилника за прилагане на Закона за концесиите, се следят изпълненията на
концесионните договори и договорите за наем. След падналите валежи през лятото
се изпускаха допълнително, след получаване на разрешение, язовир Блъсково 1 и
язовир Черковна, като изпускането става след съгласуване с представителя на
„Напоителни системи“, отговаряш за община Провадия, с цел да не се допусне
едновременно изпускане на всички язовири и повишаване нивото на река
„Главеница“ (Ана дере) в повече от допустимото.
Относно почистването на река „Провадийска“, „Добринско дере“ и
деретата в селата от община Провадия: По отношение на р. Провадийска - В
строителните граници на гр. Провадия, коритото на реката е коригирано. През 2013
г. е извършено почистване на участък от реката с дължина около 100 м., а през
2014 г. продължи почистването от дървета и растителност в участъка от
железопътния мост до сградата на „Енерго Про“ до Бензиностанция „Петрол“ в
южната част на града. След съгласуване с „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно
море в момента извършваме почистване на речното корито на река „Провадийска“
извън регулация на север от град Провадия.
Към настоящия момент участъкът на До6ринско дере в регулационните
граници на гр. Провадия е коригиран и изцяло почистен със собствени средства на
община Провадия. В частта си извън регулация преди град Провадия Добринско
дере е със отвесни и дълбоки склонове, които не позволяват разливане на водите.
Това ни казаха специалистите. За деретата в селата Манастир и Бозвелийско, които
са в регулация са изготвени проекти за почистване и продълбочаване, приети и
одобрени от Областна комисия за превантивна дейност и ликвидиране последиците
от бедствия-Варна. Същите са предоставени на МКВП към Министерски съвет за
одобрение и финансиране. Проектите не са отхвърлени. Отложени са за понататъшно
разглеждане
при
наличие
на
финансови
средства
от
междуведомствената комисия. Дерето, преминаващо през с. Овчага е одобрено за
изготвяне на проект от Областна комисия за превантивна дейност и ликвидиране
последиците от бедствия-Варна. Предстои кандидатстване за финансиране от
МКВП към Министерски съвет. По решение на Областния управител е създадена
Междуведомствена работна група, като от Община Провадия участват специалисти
от Общинска администрация, Държавно горско стопанство и Общинска служба
земеделие и гори, които съвместно с представители на Областна администрация,
извършват проверка на дерета, които са сухи, но при интензивни валежи биха
могли да предизвикат събирането на големи количества води. Надяваме се, че
всички необходими мерки са взети и всички опасности са констатирани.
Благодаря.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Един уточняващ въпрос, г-н кмет. Казахте, че за деретата в селата Манастир
и Бозвелийско са приети и одобрени проектите. Дали дъждовете ще ни чакат,
докато решат да ни отпуснат парите. Възможно ли е община Провадия да извърши
необходимото със собствени средства, а после да си възстановим парите, след като
дойдат някога? Благодаря.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Боев,
Въпросът ви е много точен и резонен, но към момента ние не можем да
осигурим средствата, които са необходими. Те са малко над 200 000 лв. за двете
дерета. За тези дерета е необходимо продълбочаване, а продълбочаването става със
драглайн.Ако средствата бъдат одобрени, така или иначе по Закона за
обществените поръчки, ние ще проведем процедура и едва тогава ще бъдат
продълбочени и обезопасени тези дерета. Ако беше само отстраняване на храсти и
дървесна едра растителност и треви, битови, растителни и животински отпадъци,
ние щяхме да се справим сами, но няма техника. Благодаря.“
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев. Други питания, колеги? Няма питания.
Преминаваме към точка шест от дневния ред.“
Шеста точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
…………….
Изказване на Марин Пенчев-зам.-председател на ОбС Провадия
„Няма изказвания, питания, становища на граждани. Поради изчерпване на
дневния ред, закривам тридесет и седмото заседание на ОбС. Благодаря на всички
за участието.“
Зам.-председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване
на дневния ред в 09.43 часа.
Зам.-председател на ОбС Провадия:
............................................. /Марин Пенчев/

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1617
решение №37-722
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
За
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева ПетроваНА ОбС ПРОВАДИЯV
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Божидар Иванов Станков
V
Боян Живков Боев
V
Дияна
Агностева
V
/п/Стоянова
Марин Пенчев
Диянка Александрова Добрева
V
Иво Райчов Гочев
V
ПРОТОКОЛЧИК
Кръстю Василев Кръстев
V
Марин Пенчев Маринов
V
/п/ Г.
ТунчеваПолизанова
Милена
Драгиева
V
Милена Иванова Драгнева
V
Мустафа Али Ибрям
V
Назик Назиф Кямил
V
Недка Манолова Пенева
V
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
V
Димитър Георгиев Андреев
V
Сечкин Халил Мехмед
V
Станислава Шидерова Налбантова
V
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

Против Възд. се

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Марин Пенчев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1619
решение №37-723
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
За
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева ПетроваНА ОбС ПРОВАДИЯV
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Божидар Иванов Станков
V
Боян Живков Боев
V
Дияна
Агностева
V
/п/Стоянова
Марин Пенчев
Диянка Александрова Добрева
V
Иво Райчов Гочев
V
ПРОТОКОЛЧИК
Кръстю Василев Кръстев
V
Марин Пенчев Маринов
V
/п/ Г.
ТунчеваПолизанова
Милена
Драгиева
V
Милена Иванова Драгнева
V
Мустафа Али Ибрям
V
Назик Назиф Кямил
V
Недка Манолова Пенева
V
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
V
Димитър Георгиев Андреев
V
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
V
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

Против Възд. се

V

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Марин Пенчев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1625
решение №37-722
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
За
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева ПетроваНА ОбС ПРОВАДИЯV
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Божидар Иванов Станков
V
Боян Живков Боев
V
Дияна
Агностева
V
/п/Стоянова
Марин Пенчев
Диянка Александрова Добрева
V
Иво Райчов Гочев
V
ПРОТОКОЛЧИК
Кръстю Василев Кръстев
V
Марин Пенчев Маринов
V
/п/ Г.
ТунчеваПолизанова
Милена
Драгиева
V
Милена Иванова Драгнева
V
Мустафа Али Ибрям
V
Назик Назиф Кямил
V
Недка Манолова Пенева
V
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
V
Димитър Георгиев Андреев
V
Сечкин Халил Мехмед
V
Станислава Шидерова Налбантова
V
Христо Николаев Дянков
V
Яница Димитрова Тунчева

Против Възд. се

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Марин Пенчев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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