П Р О Т О К О Л № 39
Днес, 22.12.2014 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.Диянка Александрова Добрева
6. Дияна Стоянова Агностева
7.Димитър Георгиев Андреев
8.Кръстю Василев Кръстев
9. Иво Райчов Гочев
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.Сечкин Халил Мехмед
18.Станислава Шидерова Налбантова
19.Христо Николаев Дянков
20.Яница Димитрова Тунчева
Общинският съветник Радко Атанасов Костадинов не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници Яница Димитрова Тунчева и Боян Живков Боев
присъстват на заседанието съответно от 09.30 ч. и 10.15 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Определяне на кандидата, спечелил конкурс за избор на управител и
възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица
Йоанна Провадия“ ЕООД./ вх.№1704
2.Одобряване на план-сметката за разходите за дейност „Чистота“ и определяне
на размера на такса „битови отпадъци“ за 2015 год. / вх.№1720
3.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по програми на
европейските фондове. / вх.№1721
4.Информация за дейността на спортните клубове и туристическото дружество
през 2014 год., получаващи финансиране от общинския бюджет. / вх.№1730
5.Докладни записки с вх.№1702, 1716, 1717, 1719, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1732.
6.Питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции в дневния ред? Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
Предлагам в точка пет докладни записки да бъдат добавени докладни
записки с вх.№1735, 1736, 1739, а докладна записка с вх.№1716 да бъде оттеглена,
поради непълна документация.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов. Преди гласуването на дневния ред аз предлагам
в точка пет докладни записки да се включи докладна записка с вх.№1737. Колеги,
знаете причината. Имаме върнато решение от областния управител и в
съответните срокове трябва то да бъде преразгледано. Решението е №38-737 от
предното заседание на ОбС Провадия. Други предложения за промени в дневния
ред? Няма такива. Предлагам на вашето внимание новият вариант на дневния
ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Определяне на кандидата, спечелил конкурс за избор на управител и
възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица
Йоанна Провадия“ ЕООД./ вх.№1704
2.Одобряване на план-сметката за разходите за дейност „Чистота“ и определяне
на размера на такса „битови отпадъци“ за 2015 год. / вх.№1720
3.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по програми на
европейските фондове. / вх.№1721
4.Информация за дейността на спортните клубове и туристическото дружество
през 2014 год., получаващи финансиране от общинския бюджет. / вх.№1730
5.Докладни записки с вх.№1702,1717, 1719, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1732,
1735, 1736, 1737, 1739.
6.Питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Определяне на кандидата, спечелил конкурс за избор на
…………… управител и възлагане управлението на „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“
ЕООД
а/№1704-Докладна записка от Георги Габровски-зам.-кмет на община
Провадия и председател на комисията за избор на управител на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско участие“МБАЛ Царица Йоанна
Провадия“, относно определяне на кандидата, спечелил конкурс за избор на
управител и възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя? Няма такива. Колеги, преди
да преминем към обсъжданията, д-р Неделчев помоли да бъде извинен тъй като в
момента здравословното му състояние очевидно не отговаря на това да дойде и да
се изправи пред нас за евентуални въпроси и питания. Въпреки това, тук е
представител на болницата, който е оторизиран да ви даде отговори на възможни
ваши въпроси от гледна точка на финансово състояние, перспективи, приключване
на годината и т.н. Имате думата за питания, отговори, предложения и коментари.
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 756
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137,
ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.62, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения,
чл.10, ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 година за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, Общински съвет Провадия реши:
1.Утвърждава решение, обективирано в Протокол от 24.11.2014 година
на комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител
на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие „МБАЛ
Царица Йоанна Провадия“, назначена въз основа на Решение №36-716 от
25.09.2014 година на Общински съвет - Провадия за определяне на кандидата,
спечелил конкурса.
2.Назначава за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение
Царица Йоанна Провадия“ ЕООД - гр. Провадия - Д-р Светослав Неделчев
Неделчев.
3.Определя месечно възнаграждение на управителя на „Многопрофилна
болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД - гр. Провадия в
размер на 350 на сто от отчетената средна месечна брутна заплата на лечебното
заведение.
4.Възлага на кмета на община Провадия да сключи договор за възлагане
на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Царица
Йоанна Провадия“ ЕООД.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Честито на д-р Неделчев. Дано да е за хубаво за болницата и за града найвече.“
Втора точка – Одобряване на план-сметката за разходите за дейност
……………..
„Чистота“ и определяне на размера на такса „битови
отпадъци“ за 2015 год.

а/№1720-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на план-сметката за разходите за дейност „Чистота“ и
определяне на размера на такса „битови отпадъци“ за 2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Към настоящият момент и конкретно към предния понеделник наличността
от средства в сметката за дейност „Чистота“ беше 687 000 лв. Към края на 2014
год. разликата от 80% от отчисленията по чл. 60 за 2012, 2013, 2014 год. в размер
на 436 000 лв. следва да е налична по сметките на общината. Всички знаете, че
ние плащаме отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците,
като по чл.60 плащаме само 20% и съгласно указанията на контролните органи
следва другите 80% да са налични. В тази ситуация ние имаме около 250 000 лв.
излишък и в тази връзка моето предложение е размера на таксата битови отпадъци
за 2015 год. да бъде намален с 17,5% за юридическите лица и нежилищните имоти
на физическите лица и с 25% за физическите лица. Това е на база размер на
таксата за 2014 год. В план-сметката сме предвидили приходи в размер на
1 564 000 лв. грубо и разходи също за толкова. Искам да обърна внимание, че от
тези 1 564 000 лв. 1 000 000 лв. без 200 лв. или точно 999 831 са отчисленията и
разходите за депото. Реално разходите за депото са 100 000 лв. и 900 000 лв. са
отчисленията. Това е вследствие на факта, че ние използваме вече девета година
едно незаконно депо, но няма друг начин, отпадъците следва да се депонират
някъде и това място е депото за ТБО, което община Провадия ползва повече от 30
години - бившата кариера „Ерека“. Надяваме се през следващата година да има
решение за изграждане на първа клетка на площадката в село Войводино община
Вълчи дол, за да отпадне санкциониращата съставка на отчисленията. Сега ние
плащаме, тази година - 2014 год., 22 лв. на тон глоба при депониране ежедневно
на 20 до 50 тона. Всеки може да си направи сметка колко е ежедневната глоба,
която населението на община Провадия плаща. Ако предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда вземе решение за финансиране
изграждането на първа клетка на площадката във Войводино, санкциониращата
съставка в отчисленията ще отпадне, което ще е голям плюс за деветте общини от
варненска област. Ако имате някакви въпроси, готов съм да ви отговоря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения по разглежданата
докладна. Ваши становища, питания, изказвания, колеги по докладната, относно
план-сметката за чистотата? Няма такива. Засега намаляваме да видим кога ще
започнем да увеличаваме, като започнем да извозваме. По тази докладна, колеги,
има две решения. Едното е само за план-сметката, а другото е за определяне на
промилите. В тази връзка 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 № 39 – 757
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 66, ал.1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява план-сметка за приходите и разходите за дейност “Чистота” за
2015 г. – Приложение № 1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към втория проект за решение по тази докладна.“
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 № 39 – 758
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет Провадия:
1.Определя размера на такса „Битови отпадъци“ за 2015 г., както следва:
І. За гр. Провадия
1. За жилищни имоти – 2,52 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в
т.ч.:
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 0,70 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 1,59 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,23 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 8,82 на хиляда върху повисоката от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на имота, в т.ч.:
2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,47 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.

2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5,56 на хиляда върху по-високата
от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,79 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица – 6,68 на хиляда върху данъчната
оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,21 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,60 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІІ.За с. Блъсково
1.За жилищни имоти – 3,11 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в
т.ч.:
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 0,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО- 1,96 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване- 0,28 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 8,82 на хиляда върху повисоката от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на имота, в т.ч.:
2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,47 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5,56 на хиляда върху по-високата
от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване - 0,79 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица – 6,68 на хиляда върху данъчната
оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,21 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,60 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.

ІІІ.За селата Тутраканци, Храброво, Комарево, Бозвелийско, Житница,
Манастир, Бързица, Добрина, Петров дол, Староселец, Чайка, Китен,
Градинарово, Неново, Овчага, Равна, Кривня, Черноок, Славейково,
Снежина, Златина, Венчан и Чeрковна
1.За жилищни имоти – 4,55 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в
т.ч.
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,27 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 2,87 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,41 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 8,82 на хиляда върху повисоката от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на имота, в т.ч.:
2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,47 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5,56 на хиляда върху по-високата
от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,79 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица – 6,68 на хиляда върху данъчната
оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,21 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,60 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІV.За подалите декларация за генериран обем битови отпадъци, на база
стандартен съд, се заплаща следния размер на таксата, която включва всички
разходи по чл. 66, ал. 1 т. 1, 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси:
1. За контейнер 1,1 куб.м. тип “Бобър” - 2 772,00 лв. на година
В декларацията се посочва броят на съдовете за изхвърляне на битовите
отпадъци, които ще се използват през годината, съгласно заповед №2556 /
27.10.2014 г. Когато декларацията не е подадена в срок, декларирани са по-малко
от необходимия брой съдове за битови отпадъци или не се изхвърлят битовите
отпадъци в определените за целта съдове, годишната такса се заплаща върху повисоката от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на недвижимите имоти на предприятията.
V.Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци за всички
съоръжения, имащи временен статут от 0,13 лв. на кв.м. на ден., но не повече от:
- 8,82 лв. на месец за площ до 20 кв.м. вкл.
- 11,34 лв. на месец за площ до 50 кв.м. вкл.

- 25,20 лв. на месец за площ до 100 кв.м. вкл.
- 40,32 лв. на месец за площ до 200 кв.м. вкл.
- 59,22 лв. на месец за площ над 200 кв.м. вкл.
Таксата се заплаща ежемесечно в касата на Община Провадия.
VІ.Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци на
територията на Общински пазар от 0,38 лв. на кв.м. на ден за откритите площи.
Таксата за заплаща ежедневно на касиер-събирача на пазара.
VІІ.Да не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от
Община Провадия или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена
декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната
година;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато
услугата не се предоставя;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови
отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма
такива.
VІІІ.За имот, който е основно жилище на лице с намалена
работоспособност над 71%, таксата се заплаща с 50% намаление при подадена
декларация до 15.01.2015 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Трета точка – Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по
…………… програми на европейските фондове
а /№1721-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? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Допълненията, които ще направя са, че проектното предложение за
„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община
Провадия“ е одобрено и договорът е сключен. По отношение на двата големи
проекта, които община Провадия изпълни през този и предходния мандат
съответно – изграждане на Пречиствателната станция и модернизация на
училищата, искам да ви споделя следната информация, която съветниците знаят,
но жителите на община Провадия не знаят. Тя е, че имаме корекции и по двата
проекта – милион и осемдесет хиляди за училищата и три милиона и половина
близо за Пречиствателната станция. Когато бяхме на събрание на НСОРБ,
министър-председателят обяви, че около триста и петдесет милиона
правителството от тези корекции ще поеме, като се създава един Методически
съвет към вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите, който ще

разгледа всяка финансова корекция над петстотин хиляди. Смея да се надявам, че
нашите финансови корекции и двете ще отпаднат, заради промяна в
постановлението за методиката и определянето на финансовите корекции, което
стана в последните дни на служебното правителство. Ще се опитам да цитирам
един текст по памет, а той е, че „Финансови корекции, които са наложени не се
дължат от бенефициента, когато процедурата за възлагане на съответната
обществена поръчка е минала през Комисията за защита на конкуренцията и
Върховния административен съд или са спазени указания на Управляващите
органи.“ При нас и двете процедури са минали и през КЗК и ВАС. Би следвало
Методическият съвет да отчете това и да спази постановлението на Министерски
съвет. По отношение на публичната инвестиционна програма, която се реализира
през 2014 год., това е програмата на правителството, ние имахме одобрени три
проекта – асфалтиране на уличната мрежа за 800 000 лв. в община Провадия,
ремонт на екопътеката в община Провадия и изграждане на Център за ромска
култура. Първата процедура, която започнахме беше през месец март за
асфалтирането на улиците в нашата община. Процедурата беше обжалвана, мина
през КЗК и ВАС, преди около десетина дни решението на Върховния
административен съд е в полза на община Провадия. В това отношение общината
няма да търпи никакви санкции. Хубавото е, че поехме риска и приключихме
асфалтирането преди да е приключила съдебната сага. Екопътеката - всички
знаете, че е реализирана, а що се отнася за Центъра за ромска култура, както бяха
указанията на правителството и НСОРБ, ако до 15 декември проектът не е
реализиран следва да се прекрати и ние прекратихме договора, но току-що
получих информация, че има вероятност правителството да разплати и тези пари.
Сега по всяка вероятност ще се наложи, зависи срокът, ако бъдат дадени и ще
бъдат дадени тези средства, ще трябва да проведем нова процедура за възлагане
строителството. Ако имате някакви въпроси, готов съм да отговарям.“
Кворум:19 Общинският съветник Яница Димитрова Тунчева присъства на
заседанието на ОбС Провадия. /09.30 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените допълнения и разяснения.
Становища и питания по докладната, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 759
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.
Четвърта точка – Информация за дейността на спортните клубове и
………………… туристическото дружество през 2014 год., получаващи
финансиране от общинския бюджет.

а/№1730-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на спортните клубове и туристическото
дружество през 2014 год., получаващи финансиране от общинския бюджет.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя няма. Ваши питания,
становища и изказвания, колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 760
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за дейността на спортните клубове и туристическото
дружество през 2014 год., получаващи финансиране от общинския бюджет.
Пета точка – Докладни записки
…………..
а/№1702-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен
план за техническа инфраструктура
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя няма. Ваши питания,
становища и изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 761
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПУП - ПП) с цел създаване на необходимата градоустройствена
основа за изграждане на електропровод захранващ поземлен имот № 007048,
находящ се в землището на село Венчан, община Провадия и обслужващ път за
достъп до посочения имот, със следното съдържание:
1.1. за изграждане на техническа инфраструктура - обслужващ път за достъп
до поземлен имот №007048, находящ се в землището на село Венчан, община
Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 10663, с дължина 117.59 м. с обхват на
проектното трасе, следните имоти, находящи се в землището на село Венчан,

община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 10663, местност „Чардак баир“, а
именно: имот № 007049 - пасище мера, публична собственост на Община
Провадия, имот № 000103 - пасище мера, публична собственост на община
Провадия.
1.2. за изграждане на подземен електропровод - кабелна линия 20 кV с
дължина 478.66 м. от съществуващ в поземлен имот № 006122, нахоящ се в
землището на село Венчан СР стълб до трафопост тип БКТП 20/0,4 Кv, изграден в
поземлен имот № 007048, нахоящ се в землището на село Венчан с обхват на
проектното трасе, следните имоти, находящи се в землището на село Венчан,
община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 10663, местност „Чардак баир“, а
именно: имот № 000094 - път IV клас, публична собственост на Община
Провадия, имот № 000103 - полски път, публична собственост на Община
Провадия, имот № 006122 - полски път, публична собственост на Община
Провадия, имот № 007046 - пасище, мера, публична собственост на Община
Провадия, имот № 007048 - пасище, мера, публична собственост на Община
Провадия, имот № 007049 - пасище, мера, публична собственост на Община
Провадия.
2.Одобрява приложеното задание чл.125 от Закона за устройство на
територията.
б/№1717-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на
територията във връзка с чл.11, ал.2 от наредба №19 от 25.10.2012 г. за
строителство в земеделски земи без промяна предназначението им и чл.150 от
Закона за устройство на територията за разрешение изработването на комплексен
проект за инвестиционна инициатива, съдържащ проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство
на територията
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя няма. Ваши питания,
становища и изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 762
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл. 124 б, ал. 1 от
Закона за устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработването
на подробен устройствен план - план за
застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот №016058, с площ 4221 м2, находящ се в
землището на с.Бозвелийско, общ. Провадия ЕКАТТЕ 05102, във връзка с
инвестиционно намерение за застрояване
на
едноетажна постройка за
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар.
2.Одобрява задание за изработване на ПУП-ПЗ.

в/№1719-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян – зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 763
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 Светлозар Асенов Христов от с.Златина, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Надире Шакирова Налбантова от гр.Провадия, ул.”Георги
Димитров” № 35 вх.А ет.3 ап.7 се отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.3. На лицето Даниела Димова Дякова от гр.Провадия, ул.”Васил Левски”
№ 7 ет.7 ап.27 се отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4. На лицето Михаил Николаев Ников от гр.Провадия, ул.”Генерал
Скобелев” № 2 се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5. На лицето Гюлсерен Назиф Мехмед от гр.Провадия, ул.”Македонска”
№ 17 се отпуска парична помощ в размер на 60.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6. На лицето Велина Йорданова Савова от гр.Провадия, кв.”Север” бл.1
вх.Г ет.7 ап.21 се отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7. На лицето Розалина Асенова Йонкова от гр.Провадия, ул.”Бойчо
Желев” № 82А се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.

1.8. На лицето Петър Крумов Петров от гр.Провадия, ул.”Петко Шидеров”
№ 5 се отпуска парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
Критериите, приети с Решение № 19-357 / 28.03.2013г. и изменени с Решение
№33-657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето Ахмед Руждиев Салиев от гр.Провадия, ул.”Бойчо Желев” №
50 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия. Не са приложени разходооправдателни документи.
2.2.На лицето Антоанета Росенова Юлиянова от гр.Провадия, кв.”Север”
бл.4 ет.6 ап.24 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите
за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия. Не са приложени разходооправдателни документи.
2.3.На лицето Светльо Ангелов Стефанов от с.Снежина 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 Станислав Юлиянов Йорданов от гр.Провадия, ул.
”Св.Св.Кирил и Методий” №109 не се отпуска парична помощ, поради
неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди в община Провадия. Не е налице здравословен инцидент.
2.5.На лицето Сюлейман Баки Назифов от гр.Провадия, ул.”Цоню
Тодоров” № 22 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите
за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.6. На лицето Анка Янкова Стефанова от с.Манастир 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.
г/№1725-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0

Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 764
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.10, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за
поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
Община Провадия, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот - публична общинска
собственост, а именно: 12.00 кв.м. /дванадесет кв.м./, обособени в позиция
№1 за поставяне на преместваеми обекти в село Житница по схема ,
одобрена на 11.02.2010 г. от гл.архитект на община Провадия в имот съставляващ
УПИ - XIV /четиринадесет/ - с площ от 5550 кв.м. /пет хиляди петстотин и
петдесет кв.м./. отреден за „Административен център“ в квартал 18
/осемнадесет/ по регулационния план на село Житница, Община Провадия,
Област Варна при граници : изток - парцел XIII, запад - парцели XV и XVI,
север- улица, парцел I, юг - улица, съгласно Акт за публична общинска
собственост №986 от 04.03.2003г., вписан в службата по вписванията под
№1 1 1 , том III, входящ регистър №1451, дело №522 от 07.05.2005 г., за
поставяне на павилион за търговска дейност.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение № 22254 от 24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, почивката ще бъде повече от 10 минути, но след малко, ако не сте
се изморили прекалено много, тъй като децата от ЦДГ „Пролет“ ще дойдат да ни
поздравят за Коледа и Новогодишните празници. Положете максимални усилия да
издържите още една, две докладни.“
д/№1726-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции от страна на вносителя? Няма такива. Ваши
питания, становища и изказвания, колеги по докладна №1726? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0

Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 765
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 във връзка с ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем поземлен имот, находящ се в землището на село
Градинарово, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ17508, съставляващ имот
№026028 /нула, двадесет и шест, нула двадесет и осем/, представляващ
земеделска земя с площ от 26,139 дка /двадесет и шест декара сто тридесет и
девет кв.м./, категория III /трета/, по начин на трайно ползване „трайно
насаждение“, местност „Демерджийца“ при граници и съседи: имот с № 026003 нива; имот №026001 - полски път; имот №024001 - полски път; имот №026027 нива, съгласно Акт за частна общинска собственост №1677 от 22.10.2014 г.
вписан в службата по вписванията Районен съд Провадия под №62, том XIII,
входящ регистър 4714, двоен входящ регистър 4702, дело 2463, от 23.10.2014 г.,
зает с трайни насаждения „лавандула“ за срок от 10 /десет/ години без търг или
конкурс на „Алтео БГ“ ЕООД.
2.Определя наемна цена по т. 1 - 30.00 лв./дка. /тридесет лева на декар/ за
година.
3.Възлага на кмета на община Провадия да сключи договор.
Председателят на ОбС Провадия обяви 15 минути почивка. /10.00 - 10.15 ч./
Кворум: 20 Общинският съветник Боян Живков Боев присъства на заседанието
на ОбС Провадия./10.15 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, продължаваме с докладните записки.”
е/№1727-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Черковна, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте г-н кмет.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Тази и следващата докладна записка касаят два имота, които община
Провадия получи по чл.19 и съответно състави актовете за общинска собственост.
Начинът на трайно ползване и на двата имота е лозе. Тези имоти имат ползватели,
които казват, че са ги ползвали повече от десет години, но в сегашната ситуация
единствения начин да се сдобият с имотите е съдебна процедура. През съда да
докажат собствеността, но там за тях разходите биха били много големи. Те

предпочетоха, предложиха на община Провадия да обяви търг и евентуално те да
си ги закупят. В тази връзка съм внесъл тези две докладни записки.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения. Преди становищата и
изказванията, колеги, давам думата на г-н Пенчев председател на ПК
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“ да изрази различното мнение на комисията по отношение на
цената. Докладна записка №1727.”
Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„По докладна записка с №1727 комисията с 3 гласа „за“ и 2-„възд.се“
гласува предложението продажната цена на имота да бъде 300 лв. за 1 декар.
Комисията с 5 гласа „за“ приема докладната записка за продажба на имота.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Други изказвания, предложения, становища,
колеги? Заповядайте, г-жо Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Предложението за 300 лв. го бях направила аз в комисията и го поддържам,
тъй като мисля, че ние като стопани, които продаваме в случая, трябва да
защитаваме интересите на общината. Три декара и триста и петдесет кв.м. - 3,335
дка предложението е да се продадат за 801 лв. Мисля, че няма такава толкова
ниска цена, още повече, че общината като приспадне разходите, които си е
направила, а трайни насаждения да продаде на такава ниска цена. За мен цената е
ниска и поддържам предложението за 300 лв. на декар.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други становища, колеги, изказвания и
предложения? Заповядайте, г-н кмет.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаема г-жо Агностева,
Уважаеми общински съветници,
Аз ще подкрепя вашето предложение, но искам да направя едно пояснение,
че не общината прави оценката, а лицензиран оценител. Това е важно да се знае.
Докладните записки, които се внасят и имат характер за управление или
разпореждане с общинско имущество стават след като бъде извършена оценка от
лицензиран оценител. Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, колеги, преди да преминем към гласуване, аз ще си кажа становището
също, че „Прекален светец и Богу не е драг” по отношение на събиране на
приходи, тъй като презумцията за придобиване по давност на владение в съда и
продажбата са две съвършено различни неща. Ние в случая не удовлетворяваме

искането на нашите съграждани да придобият по давност ползване повече от
десет и повече години, а всъщност ние им го продаваме на практика този имот.
Може и да не е на тях, когато е при търг, така че малко им правим мечешка
услуга, но така или иначе, ако няма други изказвания. Заповядайте, г-н Боев.”
Изказване на Боян Боев
„Благодаря, г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Бих искал да направя едно предложение в т.2 от проекта за решение. За поголяма яснота да запишем - определяне на начална тръжна цена, а не продажна
цена. Това се отнася и за следващата докладна. Тук отпада всякакво съмнение, че
става въпрос за тръжна цена по този начин. Това е.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Така или иначе процедурата като е търг граматиката остава малко назад и
встрани. Така да бъде. Подлагам на гласуване предложението на комисията по
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“ началната тръжна цена на имота да бъде 300 лв. на декар.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“ началната тръжна цена на имота да бъде 300 лв. на декар.
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 4 „възд.се” предложението се прие.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение в докладната
записка с приетото предложение за промяна на началната тръжна цена поименно
и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 766
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване недвижим
имот частна общинска собственост, находящ се в землището на село Черковна с
ЕКАТТЕ 80710, Община Провадия, Област Варна, а именно: лозе с площ от 3,335
дка/ три декара и триста тридесет и пет кв.м./, категория V /пета/-0.008 кв.м. и
категория VІ /шеста/-3.327 кв.м., съставляващ имот №019004, /нула, деветнадесет,
нула, нула, четири /с начин на трайно ползване лозе, при граници и съседи: имот
№019003 - лозе; имот №019200 - полски път, имот №019005 - лозе; имот №000298
- дере; съгласно Акт за частна общинска собственост №1687/ 17.11.2014 г., вписан
под № 40, том ХІV, входящ регистър №5000, двоен входящ регистър 4993, дело
№2639 от 17.11.2014 г. в служба вписвания при Районен съд Провадия.

2.Определя начална тръжна цена за описания в т.1 недвижим имот на
настоящото решение в размер на 1000,50 / хиляда лева и 0.50 ст./.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
ж/№1728-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Черковна, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнението и разяснението кмета го направи. Заповядайте, г-н Пенчев
да изразите същото становище на комисията.”
Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„Благодаря, г-н председател. Отново беше постъпило предложение от г-жа
Агностева цената да бъде 300 лв. за един декар. Комисията с 3 гласа „за“ и 2„възд.се“ гласува предложението продажната цена на имота да бъде 300 лв. за 1
декар. Комисията с 5 гласа „за“ приема докладната записка за продажба на
имота.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Пенчев. Подлагам на гласуване предложението ПК
“Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“ началната тръжна цена на имота да бъде 300 лв. за 1 декар.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Икономическо развитие, европейски фондове, общинска собственост и
приватизация“ началната тръжна цена на имота да бъде 300 лв. на декар.
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 4 „възд.се” предложението се прие.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение в докладната
записка с приетото предложение за промяна на началната тръжна цена поименно
и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 767
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване недвижим
имот частна общинска собственост, находящ се в землището на село Черковна с
ЕКАТТЕ 80710, Община Провадия, Област Варна, а именно: лозе с площ от 2,505
дка/ два декара и петстотин и пет кв.м./, категория V /пета/-0.053 кв.м. и категория
VІ /шеста/- 2.452 кв.м., съставляващ имот №019002, /нула, деветнадесет, нула,
нула, две / с начин на трайно ползване лозе, при граници и съседи: имот № 019001
- лозе; имот № 019200 - полски път, имот № 019003 - лозе; имот №000298 - дере;
имот №019101 - пасище, мера, съгласно Акт за частна общинска собственост

№1682/10.11.2014 г., вписан под № 9, том ХІV, входящ регистър №4954, двоен
входящ регистър 4947 дело №2609 от 12.11.2014 г. в служба вписвания при
Районен съд Провадия.
2.Определя продажна цена за описания в т. 1 недвижим имот на настоящото
решение в размер на 751,50 лв. /седемстотин петдесет и един лев и 0.50 ст./.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
з/№1729-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и
интеграция – гр.Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? В залата е шефката на ЦСРИ, ако
имате някакви въпроси или други коментари, може да ги зададете. Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 768
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от
Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет
Провадия:
1.Увеличава капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция
– гр.Провадия от 25 на 40 места с численост на персонала 12 щатни бройки,
считано от 01.03.2015 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение.
и/№1732-Докладна записка от Валентина Костадинова Кирова-секретар на
община Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения едва ли има. Ваши становища, питания, изказвания по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.”
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 769

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев – кмет на община Провадия за времето от 01.07.2014 год. до 08.12.2014
год. в размер на 345.65 лева.
й/№1735-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет за разяснения по докладната.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
На вашето внимание е последната за тази година актуализация на бюджета,
но по всяка вероятност и догодина може да го актуализираме, тъй като и в
момента продължават да пристигат средства по сметката на община Провадия.
Основните моменти в тази докладна записка са следните: Първо, във връзка с
окончателните плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския
съюз, се налага ползване на временен безлихвен заем в размер на 100 216 лв. Във
връзка с това, че пристигнаха петте процента целева субсидия за капиталови
разходи и за основен ремонт на общинската пътна мрежа, се налага промяна на
списъка на капиталовите разходи, като там основното в момента е заличаването
на обект „Изграждане на център за ромска култура гр.Провадия”, финансиран от
целева капиталова субсидия по Публичната инвестиционна програма на
правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Както ви казах,
преди около от час, ако сега средствата бъдат разплатени от правителството,
сигурно ще се наложи провеждане на нова поръчка за възлагане на изпълнението.
Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмет за направените разяснения. Ваши становища,
питания, изказвания по последната корекция на бюджета за тази година? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 770

На основание чл.21, ал.1 т.5 и т.6 от ЗМСМА, чл. 104 ал.1 и ал. 4 и чл.124,
ал.2 и ал.3, от Закона за публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя
свое Решение № 29-578/11.02.2014г. в следния смисъл:
1.Одобрява временни безлихвени заеми към края на 2014 г. между бюджетни
сметки и сметки за Средства на европейския съюз в размер на 100 216 лв., в т.ч. 70
547 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 29 669 лв. по ОП „Регионално
развитие“ и определя срок за погасяване на заемите 30.06.2015 г.
2.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 2 436 010 лв.
на 2 286 634 лв.
3.Приема промяна в уточнения план на приходите в частта на местните
дейности по бюджета на общината към 30.11.2014 г. по следните показатели:
- в увеличение на:
§ 28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ 63 000 лв.
- в намаление на:
§ 28-02 „Глоби, санкции, наказателни лихви, обезщетения и начети“ 63 000 лв.
§62-02 „Трансфери между бюджетни сметки и сметки за Средства на европейския
съюз“
12 950 лв.
4.Приема актуализация в разходната част на бюджета, както следва:
- в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 51 -00 д. 832 „Дейности по поддържане и ремонт на пътищата“
5 900 лв.
§ 10-20 д.550 „ЦСРИ“
3 436 лв.
§ 10-30 д.550 „ЦСРИ“
30 000 лв.
§ 10-15 д.525 „Клубове на пенсионера“
1 300 лв.
§ 10-20 д.525 „Клубове на пенсионера“
1 690 лв.
§ 19-16 д.604 „Улично осветление“
7 000 лв.
§ 10-20 д.898 „Други дейности по икономиката“
3 000 лв.
-в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 51-00 д. 619 „Други дейности по жилищното строителство и БКС“
§ 52-02 д. 759 „Други дейности по културата“
§ 51-00 д.832 „Поддържане, ремонт и изграждане на пътища
§ 52-03 д. 550 „ЦСРИ“
§10-15 д.526 „ЦОП“
§10-16 д. 526 „ЦОП“
§10-20 д.526 „ЦОП“
§10-30 д.526 „ЦОП“
§10-51 д.526 „ЦОП“

17 050 лв.
1 800 лв.
12 990 лв.
3 436 лв.
7 000 лв.
5 000 лв.
9 000 лв.
7 000 лв.
2 000 лв.

5.Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
к/№1736-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за промяна предназначението на имот общинска
собственост /бивш Младежки дом/ от публична в частна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнение от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.”

Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Тази и следващата докладна, която е от председателя на ОбС са взаимно
свързани и те са вследствие на заповед №РД-14-7706-535/10.12.2014 г. на
областния управител, който връща решение №38-737 на ОбС Провадия за
преразглеждане. След като получихме заповедта, с председателя на ОбС решихме
да ви предложим - аз да предложа докладната, която предния път не бе приета,
поради липсата на два гласа, а той докладна записка, с която ОбС да потвърди
своето решение, предвид задължението ни по закон да осигурим помещение за
дейността на осем партии и коалиции, членове на настоящия парламент. За да се
отговори правилно на въпроса: Трябва ли да се промени собствеността от
публична в частна? Трябва да се отговори на въпроса: Предназначена ли е
сградата за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение?
Кои са тези потребности? Колко трайни са те? В тази ситуация искам да ви
разясня историята на акта за собственост на тази сграда. През 2001 год. с акт за
общинска собственост №432 на 06.10 г-н Марин Георгиев го актува като частна
общинска собственост и оттогава до сега начинът на трайно ползване, изразявам
се като за земеделски земи, което не е много редно, характерът на ползване на
сградата е на частна общинска собственост. Там е имало настанени търговски
дружества, застрахователни компании и партии. Отпреди седем, осем години
единият от етажите е изгорял и не се ползва. През 2009 год., предполагам воден от
благородни подбуди, кметът на общината предлага и се съставя акт за публична
общинска собственост без обаче характера на ползване на сградата да е променен.
Тук искам да вмъкна следното: Ако сега на мен ми се наложи или бъда
посъветван да съставя такъв акт за общинска собственост, аз не бих го съставил.
Особено за кандидатстване за финансиране с европейски средства, защото там
санкциите за подобни неща са много тежки. На второ място, следва да отбележим,
че техническите характеристики на сградата и нейното фактическо състояние са
безспорни доказателства, че тя не може обективно да бъде използвана за
задоволяване на потребности обществени от местно значение, поради
несъответствието й със създадените и действащи към момента изисквания. Тук
искам да ви вметна, че ние - главният архитект на общината е издал виза за
проектиране, а общината провежда процедура за избор на изпълнител за
проектиране на проект за основен ремонт на сградата. На трето място, преценката
трябва да се направи към настоящия момент. Ние по закон следва да се отразим
сегашното ползване на сградата. Накрая, за да не бъда многословен, искам да
завърша със следното, че предложеното решение съответства изцяло на закона,
тъй като привежда отразеното в акта за общинската собственост фактическото
състояние на имота, което всъщност е и задължение на ОбС, тъй като
разпоредбата на чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост сочи, че „Имотите
и вещите публична общинска собственост, които са престанали да имат
предназначението си за трайно задоволяване на обществени потребности от
местно значение се обявяват от ОбС за частна общинска собственост.” А не, че
може да се обявят за частна общинска собственост. Това е, когато се констатира
отпадналото предназначение, задължението на ОбС е ясно формулирано да обяви
публичната собственост в частна. Тук искам да кажа, че ние сме задължени да

спазваме закона и да работим в интерес на общината и хората на общината.
Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения. Ваши становища,
изказвания, питания, колеги? Заповядайте, г-жо Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз също считам, че областният управител правилно е върнал решението,
след като не е променена собствеността на сградата от публична в частна. Няма
как да се отдадат помещенията без търг, но това е само една от възможностите за
отдаване на имоти на политическите партии. Законът не ни задължава. Той дава
възможност свободни нежилищни имоти-частна общинска собственост да се
отдават без търг, но при наличието на такива. Моето мнение е различно от това на
г-н Филев. Аз считам, че правилно през 2009 год. имотът е преобразуван от частна
в публична общинска собственост. Считам, че и към настоящия момент той има
предназначението на такъв, тъй като съгласно Закона за общинската собственост
чл.3, ал.1 „Публична общинска собственост са имоти, предназначени за
изпълнение функциите на органите на местното самоуправление и местната
администрация и други имоти, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности от местно значение.” В мотивите на докладната пише, че
през последните 10-15 години се използвал първия и втория етаж за офиси на
фирми и за офиси на политически партии. Аз не мога да кажа какво се е случвало
толкова далеко. Мога да кажа какво се е случвало през последните два мандата.
Наематели на помещения, отдадени на фирми не си спомням да има. Те се
отдаваха на политически партии, а на вторият етаж, там където се провеждаха
изборите - това помещение е отдадено на един пенсионерски клуб, което и до
днес се ползва. Така, че всеки от нас трябва да прецени дали се задоволяват
обществени потребности от местно значение и към настоящия момент. Казвам
всичко това, защото съм била свидетел на проваляне на проект общински поради
акт за собственост. Считам, че актът за собственост, ако остане публична
общинска възможностите за кандидатстване по европейските програми са повече.
Освен това, в тази зала в началото на тази година част от общинските съветници и
обществеността бяхме събрани и разглеждахме конфликтът, който съществуваше
между историческия музей и ОДК. Ние обещахме на родителите, на нашите
съграждани, които работят в ОДК, че този проблем ще бъде разрешен с
настаняване в тази сграда. Аз мисля, че тази сграда ще продължи да има
функциите на публична общинска собственост. Тъй като двете докладни са
взаимно свързани искам да продължа с това, защо казвам, че законът дава
възможност, но не ни задължава да отдаваме помещенията без търг на
политически партии. Първо, Законът за политическите партии в чл.31, ал.1 и 3
казва, че „Държавата и общините предоставят под наем” без да уточняват с търг
или без търг „предоставят под наем на политическите партии, които имат
парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват
такава помещения за осъществяване на тяхната дейност” Законът за
политическите партии препраща към Закона за общинската собственост. А в
Закона за общинската собственост в чл.14, ал.1 и ал.4 ще прочета „Свободни
нежилищни имоти-частна общинска собственост, които не са необходими за

нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на
общинския бюджет могат да се отдават под наем на трети лица.” Обърнете
внимание на думичката „могат“, не пише „се отдават“. Пише „могат“. Ал.4
„Отдаването под наем на имотите по ал.1, тези които могат да се отдават, за
нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на
условията, предвидени в Закона за политическите партии могат да се отдават без
търг или конкурс по ред определен в наредбата по чл.8, ал.2. Размерът на наемът
се определя при условията на Закона за политическите партии.„ А в нашата
наредба по чл.8, ал.2-Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество чл.19, ал.1 гласи „Със заповед на кмета на
общината се предоставят помещения частна общинска собственост на
общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията,
предвидени в Закона за политическите партии, получили над един процент от
действителните гласове на последните парламентарни избори.” Ал.3 от същия
чл.19 „При наличие на помещения кметът на общината издава заповед за
настаняване въз основа, на която се сключва договор за наем за срок до края на
мандата на Народното събрание.” Аз считам, че няма пречка за тези помещения
свободни, които са частна общинска собственост, кметът да издаде заповед за
настаняване - такива са помещенията на ул.”Иван Вазов”. А там където е
публична общинска собственост, ние да вземем решение за провеждане на търг
само за политически партии по цени, определени в тарифите за политически
партии. Вярно е, че за 20 кв.м. цената няма да е 6.00 лв., а ще трябва една стъпка
от 10% и ще стане 6,60 лв., но това е моето мнение.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Искам да вметна едно нещо, което е много важно, а то е следното, г-жо
Агностева, че публична общинска собственост са имотите, които задоволяват
нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка от
общинския или държавен бюджет. Оттук нататък всичко, което не е на издръжка
на държавата или на общината не представлява и няма характер на публична
общинска собственост. Пак казвам, това дали задоволява интересите на партиите,
на търговски дружества, на застрахователни компании, на арендатори или
кооперации не прави характера на ползване на сградата публичен, включително и
пенсионерските клубове не са юридически или някакви лица на държавна или
общинска издръжка.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Заповядайте, г-жа Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Вероятно пропуснах да прочета чл.3 от Закона за общинската собственост,
който казва „Общинската собственост е публична и частна. Публична общинска
собственост са - първо, имоти и вещи, определени със закон, второ, имоти

предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното
самоуправление и местната администрация, трето, други имоти, предназначени за
трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища, питания, колеги? Така, след многото казуси
и административни разпоредби, все пак, преминаваме към проекта за решение.”
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-18
„против“-1
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 18 гласа „за”, 1 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 771
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот,
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост №1265/ 23.03.2009 г., находящ се в гр.Провадия, община Провадия,
област Варна, а именно: дворно място с площ 470 кв.м. / четиристотин и
седемдесет квадратни метра /, съставляващо УПИ парцел III / римско три / в кв. 59
/ петдесет и девет / по плана на гр.Провадия при граници: УПИ II, улица, улица,
улица, ведно с построената в това дворно място сграда на 3 /три/ етажа със
застроена площ от 254.30 кв. м./ двеста петдесет и четири квадратни метра и
тридесет квадратни сантиметра/, I / първи / етаж - 6 / шест / стаи, 2 / две /
тоалетни, коридор, вход и стълбище, II /втори / етаж - 8 / осем / стаи, тоалетна,
коридор, стълбище, III /трети / етаж - зала, 2 / две / стаи, тоалетна, стълбище.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
л/№1737-Докладна записка от Бисер Денев - председател на ОбС Провадия,
относно преразглеждане и ново обсъждане на решение №38-737 на Общински
съвет Провадия по Протокол №38 от заседание, проведено на 26.11.2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме, колеги, към следващата докладна записка.Тя в случая е от
мен. Тъй като по Закона за местното самоуправление и местната администрация
има срокове, в които трябва решението да бъде преразгледано от ОбС, като се
потвърди, измени или отмени. На вашето внимание предлагаме стандартното
същото решение при положение, че има и ново решение за собствеността на
съответната сграда. Становища? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.”
Поименно гласуване:
Кворум: 20

„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 772
На основание чл.45, ал.9, предложение 3 връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 4, връзка с ал. 1 от ЗОС и чл.31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
политическите партии, Общински съвет Провадия приема повторно свое решение
№38-737, обективирано в Протокол № 38 от проведено на 26.11.2014 г. заседание,
върнато със Заповед № РД-14-7706 535/10.12.2014 г. на областен управител на
област с административен център Варна в следния смисъл :
I.Отдава под наем за срок до края на мандата на 43-тото Народно събрание
на Република България, на общинските ръководства на политическите партии,
които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители,
които да образуват такава, както и на партиите, получили над едно на сто от
действително подадените гласове на последните парламентарни избори следните
помещения – общинска собственост, находящи се в триетажна сграда бивш
Младежки дом, цялата със застроена площ 254.30 кв.м., изградена в дворно място
цялото с площ от 470 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № III-1360 в
квартал 59 по плана на гр.Провадия, при граници за имота: УПИ ІІ-1361; улица;
улица; улица, за осъществяване на тяхната дейност, а именно:
1. На първия етаж: помещение №1- с площ от 37.44 кв.м.; помещение № 2 - с
площ от 24.44 кв.м. и помещение №3 - с площ от 20.80 кв.м.
2. На втория етаж: помещение №1 - с площ от 14.04 кв.м.; помещение №2 - с
площ от 13.98 кв.м.; помещение №4 - с площ от 14.19 кв.м., помещение №5 - с
площ от 23.92 кв.м. и помещение №7 - с площ от 20.80 кв.м.
II.Отдаването под наем на общинските ръководства на политическите
партии, извън обхвата на чл.31, ал.1 и ал. 2 от Закона за политическите партии за
срок до края на мандата на 43-тото Народно събрание на Република България на
незаетите помещения след сключване на договорите по т.І от настоящото решение
чрез провеждане на публичен търг при начален размер на месечен наем,
определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
IIІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
м/№1739-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на кмета няма. Ваши становища, питания? Няма.
Предлагам следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20
с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 – 773

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие, Община Провадия да кандидатства по Проект „Красива
България“, с проектно предложение „Модернизация па училищното пространство
в II ОУ „Иван Вазов“ - гр.Провадия, чрез реновиране на съществуваща дървена
барака“, находяща се в парцел І-186, кв.20а, публична общинска собственост с
АОС от 08.04.1997 г.
2.Дава съгласие, необходимото съфинансиране да се осигури от
училищният бюджет на ІІ ОУ „Иван Вазов“ - гр.Провадия, с който да се осигури
съфинансиращата вноска от мин.50 % (петдесет процента) от стойността на
проекта, както и всички разходи по подготовка и изпълнение на проекта
3.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия
по организиране и изпълнение на настоящото решение.
Шеста точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
....................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли питания от страна на общинските съветници? Няма такива,
колеги.”
Седма точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
.................... граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„По тази точка е постъпило питане от г-жа Кадрия Мехмед т.е искане от гжа Кадрия Мехмед да се изкаже по въпроса, който разглеждахме преди малко собствеността на сградата на бившия Младежкия дом. Какво правим сега при това
положение? Моля? От нея е молбата, въпреки че може и друг да се изкаже, ако
иска, няма проблем. То няма нужда от молба, така че заповядайте. Само моля да
се представите и да кажете по кой въпрос.”
Изказване на Димо Иванов Петров
„Казвам се Димо Иванов Петров от град Провадия съм. Имах много съдебни
спорове с община Провадия. Приключих ги. И съм изненадан, че ме питате - По
кой въпрос? Трябва да е заведено питането ми, изпратено с препоръчано писмо.
Не е ли заведено при вас? На 17 трябва да сте го получили. А въпросът е точно
там зададен. Може и вие да го прочетете.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Петров, може ли да кажа нещо преди вас? Просто не ви познавам,
съжалявам, за което и затова ви запитах по кой въпрос. Въпросът, който вие
задавате е разглеждан многократно както на заседание на ОбС, така и на
комисиите.”
Изказване на Димо Иванов Петров
„И какво е решението?”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Тъй като вие питате нещо, в поредното си питане, което е от
компетентността на общинска администрация, за това аз дадох вашето
уведомително писмо и питане, което беше разгледано на двете комисии, които са

ресорни по отношение на общинската собственост и разпореждане с общинската
собственост и устройство на територията за информация и те са запознати с него.
Вие питате - Кога ще има улично уширение на ул.”инж.Петър Моллов”? Считате
ли, че в момента в ОбС може да ви даде някой в момента отговор на вашето
питане?”
Изказване на Димо Иванов Петров
„Да, считам.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Задайте им го тогава. Да видим кой ще ви отговори?”
Изказване на Димо Иванов Петров
„Да. Кога ще има улично уширение на ул.”инж.Петър Моллов”? Държа да
разясня. Днес прочетох, едно така, последното решение на съда. В него пише, че
преди време моят имот, вие знаете, се е използвал за обръщач незаконно.
Спечелих спора, заградих го, сложих си оградата и съда казва в решението си, че
този имот е върнат на 21.01.2008 год. т.е. оттогава нямаме обръщач на тази улица.
Макар че община Провадия не изпълни съдебното решение, не върна част от
имота и затова продължиха тези спорове. Не върна така наречената проектирана
улица от имота с дължина от 33 метра и ширина от 3 метра. За това продължиха
тези съдебни спорове, съда се изказа отново с определение, че аз съм собственик
и на проектираната улица и не могат да се водят повече тези съдебни спорове. За
това аз съм уведомил юриста на община Провадия - Вичо Вичев, той трябва да е
уведомил кмета, той се явяваше по споровете, че отново съм сложил оградата
отпред. Улицата е заградена и повече няма да я отградя, ама никога. Това е моето,
за това питам - Какво ще правим сега ние там зимата? Как ще обръщаме
автомобилите? Като падне снега, какво ще правим? От осем години ли, от седем
ли все едно там няма улица т.е. улично уширение, макар че такова се ползваше от
община Провадия незаконно. Казах защо, защото не върнаха този имот. Това е.
Кога ще го имаме това улично уширение? Сега да се връщам ли на заден ход
двеста метра, след като отида с колата си, да се блъскам ли в стените? Какво да
правя? Не, не живея, но имотът е там. Има хора, които живеят - ползват бърза
помощ, ползват пожарна. Така твърдят поне свидетели в протоколите съдебните.
В момента тези, които живеят всъщност са, трябва на пролет всъщност да си
ползват имотите, защото като падне снега улицата става непроходима.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Разговорите, ако обичате след заседанието. Колеги, някой да иска да се
ангажира с отговор? Заповядайте, г-н кмет.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Петров,
Наистина спорът е от много отдавна и последните дела община Провадия ги
печели, включително и разноските, което вас не Ви удовлетворява, но е факт.
Преди няколко месеца, тази година, аз казах, че като приключат съдебните дела
ще потърсим възможност с Държавно лесничейство да осигурим обръщач на

горска територия. Съответно трябва да решим въпроса и за 33-те метра
проектирана улица. Ако сега, след като вие казвате, че сте заградили отново
имота, ние ще проверим правомерно ли е или не, има ли самоуправство или не и
ще действаме според закона. Други възможности няма. Има много улици, които
са задънени и нямат обръщач. Тази е малко по-тясна, но в интерес на истината ние
мислим за обръщач. Първото ваше искане за стойността на имота беше 45 000 лв.
ОбС гласува да го наемем. Вие не дойдохте да сключите договор, защото наемът
ви се видя малък. Сега предлагате 15 000 лв. цена, но лицензираният оценител
казва не повече от 4 000 лв. Това е. Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, ако обичате, кметът ще ви даде обяснения в писмен вид. Вижте,
полемиката не я водим така. Моля ви, ако обичате. Вие винаги сега тук единият
може да казва едно, а другия да казва друго. Дали е кметът или някой друг няма
никакво значение. Ако обичате продължете. Няма какво да му давам на кмета. Да
е казал някой, че на някой вярва. Аз казах, че полемика по въпроса, първо, понеже
аз имам право да взема думата по въпроса, за допускане до разглеждане въпросът е от частен характер. Така. Никой освен вас до сега не е реагирал, г-н
Димов. Съжалявам, но в община Провадия живеят 20 000 човека. Всеки един не
може да се изкаже, като говорител на всички останали, по който и да е въпрос
включително и тук присъстващите общински съветници, независимо, че са
избрани, не могат да правят обобщения. Други питания? Заповядайте, г-жо
Кадрия Мехмед.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми управляващи,
След като вече приехте решение да стане Младежкия дом частна общинска
собственост, като свалихте гаранцията за непродаваемост на сградата, каквато
имаше, каквато имаше, когато беше публична общинска собственост. А и след
като месец преди това отхвърлихте същото това решение, предложение за
решение вече е въпрос на класа да дискутираме вашите мотиви. Обаче от
проведените две комисии, на които присъствах във връзка с докладната за
Младежки дом и от днешната дискусия между кмет и общински съветници стана
ясно, че както кмета така и общинските съветници отдават голямо значение на
словосъчетанието „предназначение на сграда” и „изпълнява ли дадена сграда
предназначението си”. Имам няколко въпроса, чиито отговори вярвам ще
допринесат за по-нататъшното ви отношение към отговорността, която носите, а
именно управление на община Провадия. Някои от вас изпълняват това
начинание осем години, а други почти двадесет. Та, по повод на мотива, че една
сграда предназначена за младежки дейности не изпълнява предназначението си.
Първият ми въпрос към вас управляващите - всички общински съветници и
кметове е всеки от вас персонално в периода на своето участие в управлението на
общината -Какво е направил за ползването на сградата като Младежки дом по
предназначение т.е. за младежки дейности? Колко пъти сте настоявали да се
приведе във вид за ползване от деца? А за сградата на старческия дом, която се
ремонтира, обзавежда, обновява, реновира вече двадесет години и все още не се
ползва по предназначение, а старите хора живеят в гара. Според вас, ползва ли се

тази гара по предназначение и този старчески дом горе точно каква функция
изпълнява? Т.е. новия стар дом до болницата точно каква функция изпълнява Старчески дом ли е или е кухня и пералня?
Г-н председател, вторият ми въпрос е към вас. Бихте ли съобщили,
следващият път да речем, от вашето високо място, след проверка, решения на
ОбС №22-260 от 2009 год. и №22-454 от 2013 год. за отдаване на помещения на
политически партии в сградата на Младежки дом тогава публична общинска
собственост - незаконни ли са? И принципно, когато е установено, че ОбС е взел
незаконно решение и това решение не е обжалвано, а още по-лошото е изпълнено
-кой носи отговорност?
Третият ми въпрос е към г-н зам.-кмета Атанасов. Ръководеният от вас
проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие”- Една красива
мечта ли е или балон пълен с хелий? В този план, който струва над 100 000 лв.Какво е мястото на Младежки дом? Какво е предвидено с плана за тази сграда и в
какъв срок трябва да се изпълни това предвиждане? Интегрираният план и нашето
законодателство допускат ли да се извършват дейности на политически партии в
съчетание с и в присъствие на деца? Предложенията ми г-н председател са: По
предназначението, което отредихте и по което се ползва Младежки дом
преименувайте Младежки дом на партиен - Партиен дом. И две, в бюджета за
следващата година заложете средства за правна помощ и разноски за водене на
съдебни дела или съдебно дело, ако е едно, за възвръщане на собствеността на
Минерални бани, тъй като Минерални бани не се ползват по предназначение, а
именно, когато тази община е изготвила и сключила приватизационната сделка е
определено да не се допуска, аз нося и договора, ако ви трябва, да не се допуска
промяна на предназначението на имота, а именно за дейността балнеолечение.
Така е залъгана обществеността. Напомням ви, че в тази насока има решение на
ОбС, което все още институтът кмет на община Провадия не е изпълнил.
Благодаря ви. И през новата година ви желая на всички много здраве.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодарим за сърдечните благопожелания. Отговорите в писмен характер
ще бъдат изложени на следващото заседание. Имам малко особено отношение по
въпроса за предложенията. Не става въпрос за самозалъгване. Тъй като вие не
казахте към кого отправяте предложенията, аз ще ви отговоря само на първото.
Младежкият дом винаги до десети ноември 1989 год. е бил реален Партиен дом.
Той си беше сграда, стопанисвана, управлявана и собственост пряка, непряка
каквато искате я наречете на местния Димитровски комунистически младежки
съюз, ако трябва да политизираме нещата, което никога не сме си позволявали. То
никога не е имало публичен характер, освен дейността на тази организация хубава или лоша, която е била до тогава. След това, тъй като този съюз се
разпадна бавно, връщам ви малко назад, бавничко общо взето във времето се
разпадаше, сградата никога не е имала публичен характер за работа с деца. Била е
поща, каса, дискотека, клуб, партийни и всякакви други функции, но никога не е
била използвана за работа с деца. Там детско краче не е. Не е вярно, значи пак
полемика. Няма да ни изтърпят общинските съветници. Не говоря за това. Там
силово са настанявани и дечицата да се борят на изгорелия етаж и т.н., но тя не е
имала характер на заведение, което децата да го ползват. Добре, хубаво, вие го
предложете, а ние ще го гласуваме.

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Благодаря
на всички. Сърдечни благопожелания за Коледните и Новогодишни празници.”
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.40 часа.

Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1704
решение №39-756
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V

Против

Възд. се

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1720
решение №39-757
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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 №1720
решение №39-758
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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 №1719
решение №39-763
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
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 №1725
решение №39-764
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
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 №1726
решение №39-765
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
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 №1727
решение №39-766
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
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 №1728
решение №39-767
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
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 №1732
решение №39-769
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
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 №1735
решение №39-770
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
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 №1736
решение №39-771
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1737
решение №39-772
№
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/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

