П Р О Т О К О Л № 40
Днес, 12.02.2015 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.Мустафа Али Ибрям
13.Недка Манолова Пенева
14.Николай Маринов Ненов
15.Назик Назиф Кямил
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Радко Атанасов Костадинов
18.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Марин Пенчев Маринов, Христо Николаев Дянков и
Станислава Шидерова Налбантова не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2014 г. /вх.№1784
2.Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програмата за управление през мандат
2011-2015 г. на кмета на община Провадия. /вх.№1778
3.Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в община Провадия за 2014 г. /вх.№1780
4.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2014 г. /вх.№1758
5.Отчет за изпълнение актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за 2014 г. /вх.№1764
6.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2014 г.
/вх.№1766
7.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2014 г. /вх.№1776
8.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост на община Провадия за 2015 г. /вх.№1781
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9.Приемане на изменения и допълнения в Наредба №14 за определяне на
местните данъци на територията на община Провадия. /вх.№1767
10.Приемане на бюджета на община Провадия за 2015 г. /вх.№1777
11.Приемане на общински план за младежта за 2015 г. /вх.№1765
12.Приемане на план за действие в изпълнение на областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода
2015-2020 г. /вх.№1761
13.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за 2015 г.
/вх.№1760
14.Докладни записки вх.№ 1716, 1749, 1754, 1755, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1782, 1783, 1785.
15.Питания и отговори на питания на общински съветници.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към 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 четиринадесет докладни записка да бъдат допълнени
докладни записки с №1789, 1801, 1802. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други промени, колеги, предложения в дневния ред? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следният окончателен вид на дневния ред за
днешното заседание.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2014 г. /вх.№1784
2.Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програмата за управление през мандат
2011-2015 г. на кмета на община Провадия. /вх.№1778
3.Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в община Провадия за 2014 г. /вх.№1780
4.Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2014 г. /вх.№1758
5.Отчет за изпълнение актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за 2014 г. /вх.№1764
6.Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2014 г.
/вх.№1766
7.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за 2014
г. /вх.№1776
8.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост на община Провадия за 2015 г. /вх.№1781
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9.Приемане на изменения и допълнения в Наредба №14 за определяне на
местните данъци на територията на община Провадия. /вх.№1767
10.Приемане на бюджета на община Провадия за 2015 г. /вх.№1777
11.Приемане на общински план за младежта за 2015 г. /вх.№1765
12.Приемане на план за действие в изпълнение на областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода
2015-2020 г. /вх.№1761
13.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за 2015 г.
/вх.№1760
14.Докладни записки вх.№1716, 1749, 1754, 1755, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1782, 1783, 1785, 1789, 1801, 1802.
15.Питания и отговори на питания на общински съветници.
16.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 - Извършени промени по бюджета на община Провадия през
…………….. четвъртото тримесечие на 2014 г.
а/вх.№1784-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през четвъртото
тримесечие на 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя? Няма. Ваши становища, питания, колеги, по
докладната? Очевидно няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 774
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 четвъртото тримесечие на 2014
г., съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка - Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програмата за управление
……………. през мандат 2011-2015 г. на кмета на община Провадия
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а/вх.№1778-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на Програмата за управление през
мандат 2011-2015 г. на кмета на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Трета поредна година отчитаме програмата за изпълнение. Тя е доста
подробна. Публикувал съм я в общинското месечно издание. Има я и в интернет. На
книжен носител следващият път ще бъде допълнена. Няма да се спирам върху
всичко написано в нея. Ще обобщя по следния начин трите години досега. Първата
година от моето управление завършихме проект за модернизацията на
образователната инфраструктура. Там имаше недостиг от два милиона и сто хиляди
лева. Имаше кредит от два милиона и двеста хиляди лева. Милион седемстотин и
шестдесет успяхме да вземем от управляващия орган и четиристотин хиляди
собствени средства. Другите триста хиляди от собствените средства отидоха за
разплащане на това, че предходния мандат община Провадия беше осъдена за
незаконно прекратен договор за сметосъбиране и сметоизвозване. Втората година от
мандата близо седемстотин хиляди вложихме като съфинансиране основно в
проекта за пречиствателната станция – шестстотин хиляди лв., а другите сто хиляди
лв. за други проекти. Третата година, когато собствените ни средства бяха свободни
беше изпълнено това, което е в програмата. Мога да кажа, че за изминалите години
на прехода – двадесет и пет, миналата година инвестирахме най-много в уличната
инфраструктура на общината. В приложенията, които са раздадени се вижда, че
повече от шестдесет хиляди кв.м. настилки сме ремонтирали. Ако имате някакви
въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения по докладната. Ваши
становища, колеги, питания по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 775
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12, във връзка с чл.44, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Провадия реши:
1.Приема годишен отчет за 2014 год. за изпълнение на Програма за
управление през мандат /2011-2015 г./ на кмета на община Провадия.
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Трета точка - Отчет за изпълнението на Програмата за управление и
…………….. разпореждане с имоти – общинска собственост в община
Провадия за 2014 г.
а/вх.№1780-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в община Провадия за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, колеги, питания
относно програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
в община Провадия за 2014 г. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 776
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет на кмета на община Провадия за изпълнение на програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Провадия
през 2014 г.
Четвърта точка - Отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии
………………. през второто шестмесечие на 2014 г.
а/вх.№1758-Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно отчет за дейността на ОбС Провадия и на неговите комисии през второто
шестмесечие на 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ако имате колеги, въпроси, задавайте ги? Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Дами и господа присъстващи в залата,
Много хубаво е написано в началото, че председателят е задължен да
представя, наблягам на задължен, да представя отчет. Той наистина го прави по
задължение без обаче да се вслушва в това, което се казва на този микрофон. Аз съм
последователна в изискванията си и може би предсказуема. Това, което не е
свършено го казах и миналата година. То е, че ние по правилник, който е основния
документ за нашата работа в ОбС, ако не четем членовете, алинеите, които касаят
нашето възнаграждение, които знам, че със сигурност се изпълняват точно, оттам
нататък правилникът почти не се изпълнява. Защото в тези колонки, които са накрая
за присъствие, по-скоро за отсъствия на членовете на ОбС от заседания на ОбС и на
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неговите комисии, е пълно безсмислено така представено. Те би трябвало да имат
контролиращи функции и резултатите ние да ги знаем какви са. Виждате, че има
общински съветници, които само през второто шестмесечие са отсъствали
многократно от заседанието на една и съща комисия. Ако към тази таблица се беше
наслоила таблицата от първото шестмесечие, може би щяхме да знаем какъв е
резултатът. Поставен ли е въпросът, както пише в правилника, че този общински
съветник – оставането на общинския съветник, като член на комисията, трябва да се
разглежда на заседание на ОбС. За това казвам, че наистина това е съвсем формално.
В предната част, в табличките – заседания, брой заседания, приети решения,
наистина и тук виждам едно мълчаливо съгласие, каквото присъства през целия
мандат в залата, защото комисиите за мен са мястото, където трябва да има дебати,
всеки да изказва мнение и този, който обиди останалите, няма нищо лошо да се
приеме една докладна с пълно мнозинство, но предложения – три предложения от
пет заседания на пет комисии, направени. Още нещо. Всеки път заедно със
становищата ни се раздават нови проекти за решения. Този път не е изключение. Те
са на два листа, но тези проекти се четат в заседанието и никога не се казва, че по
проект, който сме обсъждали на комисиите има настъпили промени. В крайна
сметка той си остава само един лист в нашите документи. Всички, които ни слушат
и ни гледат никога няма да разберат, че от седемнадесет точки има тринадесет
проекта променени и това е системно всеки път. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Очевидно аз ще трябва да отговоря от името на целия ОбС.“
Изказване на Бисер Денев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Очевидно аз ще трябва да отговоря, въпреки че зададените въпроси не бяха
само към председателя. Тъй като. Добре. На мнението ви ще си изкажа становището.
Поведението на общинските съветници, броя им предложения, забележки и други
такива са въпрос на лична мотивация и никой на никого не дължи обяснения по
въпроса. По първото мнение, което изказахте. Аз не знам как вие четете правилника,
но аз го чета достатъчно добре. Там е изписано, че присъствието на общински
съветник в ОбС и в комисиите подлежи на съмнение и може да бъде преразгледано
след три последователни безпричинни отсъствия. Цифрите ги познавате всички разгледайте ги, вижте ги. Добре, хубаво. Има общински съветници, които са
отсъствали и повече по съвсем обективни причини. Имало е хора, на които им е
било влошено здравословното състояние и т.н. По първия въпрос толкова. По
втория въпрос. Доколкото си спомням беше точно това, за което казах в началото, за
това колко предложения, колко мълчаливи съгласия има и т.н. Няма да го
коментирам, тъй като колегите могат да го коментират, както те преценят. Не си
спомням какви предложения сте дали, за какъв вид да бъде отчета на ОбС, но
отчетът на общинския съвет е такъв от петнадесет години и очевидно никой не се е
вслушал във вашите становища и мнения. Благодаря ви.“
Изказване на Дияна Агностева
„Само искам да уточня, че който се интересува от правилника може да
провери, просто не го нося пред себе си. Петдесет и някой член, втори или трети,
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който казва, че при пет отсъствия – пет неоснователни отсъствия през годината. За
трите отсъствия в ЗМСМА, което ние не сме пренесли в нашия правилника, г-н
председател.„
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Добре. Благодаря ви. За правилника не считам, че е нужно сега в момента да
спорим. Други становища, колеги, мнения върху този драматичен документ по
отчета на нашата дейност? Аз имам мнение по въпроса за активността на
общинските съветници, но няма да ви ги налагам. Както няма да приема и вашето.
Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Уважаеми колеги,
Думата дума отваря, за това аз ще изкажа моето лично мнение, за това, което
трябва да направи ОбС до края на мандата си и следващия ОбС. Според мен, във
всички отчети до сега, включително и в такива, които и аз съм правил, за съжаление,
са присъствали само количествени показатели. Качествените показатели липсват.
Не сме проследили до сега оценката на въздействието от решенията, които ние
вземаме за подобряване на състоянието на общината по какъвто и да е начин. И
може би това, което трябва да направим, да направят следващите общински
съветници е да проследят точно това. Поне да се опитат на някои от решенията да
проследят с какво взетото решение е подобрило живота на хората или е постигнало
някакви качествени изменения. Това нещо не сме го правили до сега и го виждам
като обща наша слабост. Това е моето мнение.”
Изказване на Бисер Денев
„Благодаря на г-н Боев. Извинявам се, тъй като по третия въпрос не се изказах
и във връзка с изказването на г-н Боев имам право по правилник на второ изказване
доколкото си го спомням смътно. Въпросът с промяната на решенията. Този въпрос
стои не за първи път. Ако имате някакви претенции, съжалявам, че се делим на едни
и други, но претенциите са към общинска администрация. Окончателният вариант
на решенията, които се предлагат в ОбС, за които ние носим отговорност да
гласуваме са съгласувани с юристките на ОбС. Стараем се в рамките на сроковете да
ви ги предоставим поне на вас достатъчно време, за да можете да ги разгледате. Ако
имате желанието и възможността, разглеждайте ги. Ако не, не. Коментирайте ги,
правете ги каквото пожелаете, но това е положението. Ние не сме длъжни,
абсолютно едно към едно да приемаме решенията, които ни се предлагат. За това
ОбС има юристи, за това сме ние тук да предлагаме промени и да има корекции. По
този въпрос. Този въпрос е коментиран и не виждам никаква драма в това, че ако
съберем пет юристи на едно място ще има сигурно четири различни мнения по
всеки един въпрос от юридическо естество. За това има няколко инстанции и
съдилища. Това, че едните юристи тук на първия етаж, а пък другите го виждат по
друг начин ние не сме в състояние да си налагаме нашето мнение. Областният
решава окончателно, ако трябва в съда. За това законодателят е дал възможности да
се решава въпроса по начин, по който окончателния орган реши. По изказването на
г-н Боев. По принцип изглежда хубаво, г-н Боев, но аз не за пръв път казвам от тази
трибуна, че оценката на работата на ОбС ще бъде на есен. Ние не можем да си
правим самооценка. Още по-малко председателят, които в началото го казах и не
съм го казвал само аз, е пръв сред равни, да дава оценка на работата на ОбС. Тя
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зависи пряко от това какво ни се предлага за решение, как то е приведено в
изпълнение, какви последствия има, как е изпълнено и наистина какво е
отражението върху живота на гражданите. Ако смятате, че трябва аз, както казва
инж.К.Мехмед „от тази висока трибуна”, да дам оценка тук на цялата община, на
общинска администрация, на кметовете, на вас, аз няма да го направя, защото
смятам, че нямам моралното право и не е редно никой да дава такава генерална
оценка. По това решение тук това е предложено, така сме направили, това е
правилно, това е грешно, тук не може, онова може и т.н. Това е абсурдно. Можем да
влезем в диалог. Няма лошо. Както прецените. В момента положителното в моята
позиция е, че разговарям с двама бивши председатели на ОбС и предлагат нещо,
което те не са направили. Аз отказвам да го направя поради тези причини, които ви
казвам. Ако смятат хората, че не е правилно, те имат право на тяхното мнение.
Благодаря ви.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Боев,
Аз разбрах какво имате предвид и мога да ви кажа как способстват решенията
на ОбС за развитието на община Провадия. Нещата, които се сещам в момента.
Това, че подкрепихте моето предложение да взимаме наем за общинските проектни
полски пътища до тук приходът е над 100 000 лв. Предложението, което
подкрепихте да дадем пасищата под наем, вече втора година, ни носи доход от над
70 000 лв. Предложението да сложим голяма част от средствата на депозит също ни
носи над 100 000 лв. Това прави 400 000 лв. Част от инвестиционната програма,
която реализирахме и в град Провадия, и в населените места на община Провадия.
Това, което правите с подкрепата на арендатори, на кооперации, с подробните
устройствени планове, схемите за поставяне - носи работни места. Няма как да има
винарска изба без достъп до нея. Няма как да има кравеферма без вода и ток. Няма
как да се разшири бизнесът на едно предприятие без терен и вие го правите. Не мога
да ги цитирам конкретните, но по-нататък има докладни, които в същия аспект ще
донесат подкрепа за бизнеса. Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Можем да продължим обсъжданията, колеги, ако
желаете. Заповядайте. Въпреки че, ако тръгнем по този ред - има деветдесет и шест
решения и трябва да отчитаме всяко едно от тях. Решението, извинявам се, че оттук
излагам част от изказването си. Какво ще направим? Например, как ще отчетем
приемането на програмата за ромската общност? Ще я отчете общинска
администрация след шест месеца и това ще бъде оценката, защото ние можем да я
приемем, но ако някой не я приложи - какво е въздействието върху нашите
съграждани? Оценките на есен. Живи и здрави. Ако няма нищо друго. Заповядайте,
г-жа Драгнева.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
За пореден път ставаме свидетели на един упрек към нас. В никакъв случай не
мога да се съглася с определението „мълчаливо съгласие”. Това, че има един добър
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диалог и сътрудничество между ОбС, общинска администрация, разбира се, в
лицето на самия кмет на община Провадия, не означава, че ние стоим безучастно,
вдигаме ръка и приемаме решенията, които ни се подават, като докладни. Мисля, че
това, което каза г-н Филев. Мисля, че това, което прочетохме всички в отчета на
общинска администрация за 2014 год. е показател за това, че ние приемаме това,
което одобряваме. ОбС е контролиращ орган. Ние мълчаливо контролираме и
приемаме. В никакъв случай не се съгласяваме мълчаливо. Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Драгнева. Други становища, колеги? С пожеланието и за
други докладни да има, все пак, подобни становища, освен за тази фундаментална
докладна преминаваме към проекта за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
17 гласа „за”, 1 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 777
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия приема
отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите
комисии за второто шестмесечие на 2014 год.
Пета точка - Отчет за изпълнение актовете на кмета на община Провадия по
………….. решения на ОбС Провадия за 2014 г.
а/вх.№1764-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение актовете на кмета на община Провадия по решения на
ОбС Провадия за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, ваши изказвания, становища и
питания по въпроса? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 778
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение актовете на кмета на община Провадия по
решения на Общински съвет Провадия през 2014 г.
Шеста точка - Отчет на дейностите по изпълнение на общински план за
……………..
младежта за 2014 г.
а/вх.№1766-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на дейностите по изпълнение на общински план за младежта за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Заповядайте, г-жо Агностева.”
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Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Тревожното за мен в този отчет е, че през 2013 год. има образувани две дела за
разпространение и употреба на наркотични вещества. През 2014 год., съжалявам.
Извинявайте, през 2013 год. няма. Другият акцент, който е национален акцент - това е
безотговорното родителство и все по-малката възраст, на която раждат децата. Наистина
деца раждат деца и гледат деца. Естествено община Провадия няма как да се различава
от общата картинка в цялата страна, но си мисля, че наистина тази анкета, която беше
предвидена в миналата година сред ученици, за това дали приемат наркотични вещества
или разпространяват трябва да се направи и превенцията да бъде в тази насока, защото
има случаи, в които са искрени и си ги казват нещата. От там може да се тръгне и да не
се допускат по-сериозни случаи.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други становища и изказвания, колеги? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 779
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от
Закона за младежта, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на общински план за младежта за 2014 год. на община
Провадия.
Седма точка - Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните
……………. услуги за 2014 г.
а/вх.№1776-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителя няма допълнения. Ваши становища, изказвания и питания колеги?
Заповядайте, г-жо Агноства.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа, ще бъда съвсем кратка. Повод за моето изказване е
едно интервю с министъра на труда и социалната политика тази сутрин по една от
телевизиите преди да тръгна. Той каза, че ще стартират от април месец програми и
акцентът ще бъде върху развитието на услуги за възрастни хора. Считам, че услугите за
деца в нашата община са добре развити, но акцентът трябва да бъде върху услугите за
възрастни хора. Общината трябва да се възползва от всички възможности, които им
предостави от тук нататък новия програмен период.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища и питания? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.”
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 780
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните
услуги за 2014 год.
Осма точка - Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти…………… общинска собственост на община Провадия за 2015 г.
а/вх.№1781-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на
община Провадия за 2015 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят няма допълнения. Ваши изказвания, становища и питания,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 781
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия реши:
1.Приема програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2015 год., съгласно Приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Девета точка - Приемане на изменения и допълнения в Наредба №14 за
……………… определяне на местните данъци на територията на община
Провадия
а/вх.№1767-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменения и
допълнения в Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят няма допълнения. Ваши изказвания, становища и питания,
колеги? Променени са само срокове. На вниманието на гражданите. Решението ще
бъде, както и наредбата изнесена на местата, където трябва, за да се запознаят
своевременно с това. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.”
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 782
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси, Общинският съвет
Провадия:
1.Приема изменения в „Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия“, както следва:
§.1.В чл.11, ал.1 думите „от 1 март“ се заличават, числото „30“ се заменя с „31“
§.2.Чл.40 се изменя, както следва:
„Определянето на данъка и подаването на декларации за превозните средства
се извършва по реда на чл.54 от ЗМДТ“
§.3.В чл.46, ал.1 думите „от 1 март“ се заличават, числото „30“ се заменя с „31“
§.4.В чл.47 думите „ал.2“ се заменят с „ал.5“.
2.Измененията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2015 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Десета точка - Приемане на бюджета на община Провадия за 2015 г.
……………..
а/вх.№1777-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
приемане на бюджета на община Провадия за 2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Днес е важен ден за община Провадия, защото трябва да бъде приет бюджет
2015 год., който се надявам да гарантира една стабилност и развитие на общината.
По отношение на приходната част. Приходната част на бюджета за финансиране на
делегирани от държавата дейности за 2015 год. е в размер на 8 241 123 лв.
Планираните общински приходи са в размер на 6 023 906 лв. Искам да подчертая, че
ние отново имаме една доста сериозна наличност. Тя е в размер на - имам предвид
преходния остатък в размер на 1 699 455 лв., от които 1 200 000 лв. на срочен
депозит. Така оформената приходна част е в размер на 14 265 029 лв. На комисии, а
и на публичното обсъждане на проекта за бюджет, аз ви казах, че ние имаме да
вземаме около 105 000 лв. от община Дългопол. Парите ги взехме. Възнамерявам на
следващо заседание на ОбС да актуализираме план-сметката за дейност ”Чистота”
поне с 50 000 лв. за почистване на микросметища, строителни отпадъци,
животински и т.н. Знаете, че таксата за строителни отпадъци е 75 лв. и никой не
хвърля на депото. Важно е да подчертая, че ние нямаме нито един неразплатен
документ и то няма как да имаме при положение, че имаме такава наличност. Над
150 общини в България приключиха с неразплатени документи, а две съседни на нас
общини са в много тежко състояние. Искам да кажа, че нямаме и заеми, не
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планираме и такива. Има проблеми, обаче, които не са от нашата компетентност, а
не могат да бъдат решени и с европейски средства. За това за тези проблеми ние ще
търсим съдействието на държавата. По отношение на приходната част искам да ви
кажа, че ние намалихме, както и казах, размерът на таксата за битови отпадъци за
физически и за юридически лица. Доста се колебах дали да не предложа на ОбС да
намалим и ставката на таксата за данъка за товарните моторни превозни средства, но
в мен надделя да не влизаме в състезанието с другите общини за привличане на
транспортни фирми, защото някои колеги намаляват данъка за товарните моторни
превозни средства с цел големи транспортни фирми да бъдат регистрирани на тяхна
територия. На следващата година негов съсед намалява този данък и фирмата се
прехвърля на друго място. Трябва да ви кажа, че транспортна фирма, която има
повече от двадесет товарни превозни средства 300 лв. намаление на данъка е
сериозно за тях и те си ги прехвърлят. И аз като ръководител в Девня съм го правил,
но не предложих на ОбС да намали тази ставка на данък за МПС. По отношение на
разходната част. Нека да довърша за приходната. Искам да ви кажа, че заслуга на
всички, които сме тук в момента е например за миналата година - полските пътища33 000 лв., пасищата - 37 000 лв., лихвите са над 50 000 лв. Тази приходна част е
заслуга точно на хората, които са в тази зала, защото до този мандат това не беше
правено. По отношение на разходната част искам да ви кажа, че списъкът, който сме
предложили за капиталови разходи за ремонт на уличната пътна мрежа, детските
площадки, подлезите е изключително по предложение и желание на нашите
съграждани. При нас има писма, подписки. Ние извършихме и анкета при изготвяне
на интегрирания план за градско развитие и сме се съобразили с желанието на
нашите съграждани. Както каза и г-н Боев на комисии бюджетът не е предизборен.
Той е реалистичен. Пак казвам, лично моето желание е община Провадия да остане
финансово стабилна. Благодаря. Ако имате въпроси, готов съм да отговарям.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направеното резюме на бюджета. Ваши становища
и изказвания, колеги? Заповядайте, г-жо Агностева. ”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Съгласна съм, че бюджетът е реален, защото това е осмият бюджет, на което
приемане присъствам. След това съм присъствала на всички отчитания и виждам, че той
винаги се е коригирал със знак плюс. Никога със знак минус. Много благодарности към
общинските съветници, но част от тях са общински съветници от много години. Ако
нещо не се е случило, то е защото вие не сте ни го предложили, за да го гласуваме, а има
желание да се случват нещата. Нали казахте, че благодарение на нас и пътищата, и
наемите. Мисля, че е въпрос на взаимна работа. Но никога до сега не съм, мисля, че
винаги са оставали в сянка хората благодарение, на които бюджетът е реален. Ние
трябва да благодарим на отдела по финанси, грубо казано отдела по финанси, защото те
са в този състав от много години. Те правят бюджета и той се изпълнява. Все пак едно
благодаря, мисля, че трябва да се каже на тези хора. За мен освен реалистичен бюджетът
е и много социален. Социален, защото акцентът е върху развитието на социалните
услуги в общината. Акцентът е върху увеличаване, макар и малко на щатните бройки,
което означава още няколко работни места. Много хубаво за мен специално е
увеличаването на щата на Историческия музей, защото той се разви през последните
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години и мисля, че там нещата се развиват, а където се развиват нещата, където има
развитие трябва да има и подкрепа. В приходната част прочетох и видях, че се планира
събираемостта на местните приходи да намалее с пет процента. Естествено се запитах как това намаление на местните приходи ще се отрази върху тяхното изразходване?
Позовавайки се на едно изказване миналата година от тази трибуна по същото време от
този микрофон на г-н Денев аз отново констатирам, че увеличението. Да, предсказуема
съм винаги, защото съм последователна във действията си. Усмихвате се в залата. Знаете
какво ще кажа. Увеличението на бюджета, на издръжката на ОбС е с двадесет и седем
процента на фона на петте процента спад в събираемостта, като ОбС се издържа от
събираемостта на местните приходи, от данъците, таксите, които плащаме ние, плащат и
всички наши съграждани. Тъй като съм съгласно с г-н Денев, че оценката ще ни я дадат
избирателите на предстоящите избори, двадесет и седем процента увеличение. Искам
всеки от нас да си прецени малко или много е. В края, преди четири години, бюджетът
на ОбС е бил 84 000 лв., а сега е 140 000 лв. От данъците и таксите на всички нас. Найфрапиращото е увеличаването на издръжката на ОбС. Издръжката от десет хиляди лева
скача на тридесет и две хиляди. Колко пъти? Всеки може да смята. За да може всеки от
нас, който, за да могат нашите съграждани да ни оценяват те трябва да знаят - какво стои
зад тези цифри? Зад тези цифри стои за миналата година изминати двадесет и две
хиляди километра със служебният автомобил на ОбС, пет хиляди лева разходи за
горива, вода и ел.енергия. Това са все факти и тези факти трябва да се наслагват, защото
наистина времето за оценка предстои и е съвсем близо.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да. Благодаря на г-жа Агностева. Други становища, колеги, изказвания по
бюджета? Благодаря ви. Две думи да кажа за становището на г-жа Агностева.”
Изказване на Бисер Денев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаема г-жа Агностева,
Очевидната ви фиксация върху мен и върху ръководството на ОбС ми дава
възможност да кажа неща, които няма да имам друга възможност. Общо становище
на всички, които познават работата на администрациите в част от това на ОбС,
включително и на всички демократично избрани кметове от осемдесет и девета
година, къде официално, къде неофициално е категорично в една посока, че
работата и отношението на ОбС Провадия през целия преход е в различна степен
подценено, неглижирано, недооценено и не възнаградено така както трябва. Наймалкото на принципа на сравнението с околните на нас общини. Най-малко на
принципа на това да погледнете като какво аджаба представлява работата на един
ОбС например, да речем, съседен на нас и каква е работата на нашия ОбС.
Преминали са през него много общински съветници, много наши съграждани. Сега
са тук, няма ги. Пак ще бъдат и т.н и т.н.
Завишаването на сумите за издръжката на ОбС и въобще като цяло е плод на
това, че една от моите принципни позиции при разговорите за избор на ОбС,
политическите разговори, г-н кметът е тук, ще го потвърди, аз поставих условие
2011 год.,че ОбС няма да бъде толкова неглижиран и той ще заеме полагащата му се
позиция от финансова и от всякаква друга точка. Г-н кметът точно ми каза „ама
умерено такава“. Нали помните, г-н Филев? Точно така беше. Голите цифри и
фиксацията върху служебния автомобил на ОбС са несериозни, защото превозното
средство на ОбС, вие казвате цялата сума за горива, ел.енергия, отопление и доксан
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докус работи, които аз не съм изчислявал, тъй като нямам такива намерения.
Казвате, че тази е цифрата, вие я казахте сега. Може и да не е такава. Всички
автомобили на общинска администрация са ограничени със заповедта на кмета и с
картите, лимитирани с картите, които те могат да зареждат. Собственият лимит,
който аз съм си поставил на служебния автомобил на ОбС Провадия е около хиляда
и петстотин километра средно месечно, което се равнява на един средно използван
автомобил за лично ползване. Това е ваше мнение. Както прецените така може да си
го тълкувате, да го казвате и т.н. Всеки си има неговото си мнение. По отношение на
това, на увеличаването на бюджета е това. По отношение на изразходването на
бюджета, тъй като вие системно правите справки, не изнасяте конкретни данни,
защото няма да бъдат във ваш интерес. Веществената издръжка тогава, когато се
прави за консумативи и други неща е едно. Тогава, когато се изразходва например за
личните нужди по ваша преценка за командировки, за екстри и за други такива
неща. Вие влязохте в стаята на ОбС миналата година за първи път и казахте- „Г-н
Денев, вие нищо не сте променили тук.” И сега е така. И може да ми бъдат
проверени командировките, че аз ходя командировки тогава, когато има заседания
на НАПОС и Националното сдружение на общините. Това е лесно проверимо и вие
сте го проверили, а понеже няма какво да кажете не го казвате тук, защото не е
удобно, тъй като всички командировки с отчетите са направени и т.н. и се вижда
какви са цифрите. Аз виждам накрая специалистите по бюджета какво
разпределение правят накрая върху заложените първоначално суми. Въобще да
изпадаме в детайли и да занимаваме ОбС и провадийската общественост с очевидно
нашите лични взаимоотношения струва ми се нередно, несериозно и друг епитет
няма да казвам. Благодаря ви.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.”
Изказване на Дияна Агностева
„Г-н Денев, не приемем говоренето от, вашето говорене от наше име-от името
на общинските съветници, защото всичко, което казвам е истина и наистина аз съм я
проверила. Никога не говоря неща, които не са проверени. Най-малкото аз и вие, в
позицията, аз, когато съм била председател и вие в позицията си на председател,
който получава 85% от 2 400 лв. от кметската заплата има право да ги говори тези
неща. 26 000 лв. сте взели вие, като възнаграждение през миналата година без
осигуровките. Аз в 2011 год. съм взела 17 000 лв. Нали това са все факти? Факти,
които могат да се проверят. Но това, което казвам. Казвате - „Аз си поставих лимит
на служебния автомобил.” Нали вие сте един сред нас? Как така сам си поставихте
лимит на служебния автомобил? Реалните факти, които могат да се вземат от
счетоводството са, че мерцедес В 0001 КР от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. е
изразходвал гориво на стойност три хиляди четиристотин двадесет и пет лева и
седемдесет и една стотинки. Аз много правилно казах, че за вода, горива, ел.енергия
са над пет хиляди лева, като голямата част от тях е за горивото на автомобила без да
уточня колко е то. Ето уточних го. Ето и на тази сесия няма график за посещения по
населените места. Вие за какво ползвате служебната кола?”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви. Няма да продължа тази интимна беседа, тъй като считам за
несериозно. Казах го вече. По отношение само на графика една думичка ще кажа, че
когато сме имали три пъти графика нито на един общински съветник, извинявам се
15

на г-н Боев, че давам оценка, но това е констатация, нито на един общински
съветник в нито един график, в нито едно село не му е стъпил крака. Стъпил съм.
Питайте кметовете. Може да съм стъпил два пъти за мандат, ама съм стъпил, а вие
не сте стъпили нито един път. Те не са само за ходене по селата, г-жа Агностева.
Всички сме от село, само че някои малко по-малко от други. Вече става глупаво,
разбирате ли. Именно, какво да правим. Други становища, все пак за бюджета,
колеги, конкретно освен за бюджета на ОбС, който е една минимална част от тези
четиринадесет милиона лева. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.”
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 783
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона
за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г., Постановление на Министерски съвет №8 от
16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
и чл.5 от Наредба № 9 на Общински съвет гр.Провадия за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Провадия,
Общински съвет Провадия реши:
1.Приема бюджета на община Провадия за 2015 г., както следва:
1.1.По приходите в размер на 14 265 029 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 8 241 123 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.обща субсидия за делегирани дейности - 7 527 615 лв.
1.1.1.2.собствени приходи - 5 617 лв.
1.1.1.3.друго финансиране-/-/20 396 лв.
1.1.1.4.преходен остатък от 2014 г. - 728 287 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 6 023 906 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.данъчни приходи - 845 500 лв.
1.1.2.2.неданъчни приходи - 1 759 620 лв.
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия - 1 442 700 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища 90 700 лв.
1.1.2.4.целева субсидия за финансиране на капиталови разходи - 568 100 лв., в т.ч.
272 800 лв. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
1.1.2.5.трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - /-/ 97 000 лв.
1.1.2.6.временни безлихвени заеми - 100 098 лв.
1.1.2.7.друго финансиране - /-/294 557 лв.
1.1.2.8.преходен остатък от 2014 г. - 1 699 445 лв., в т.ч. 1 200 000 лв. средства по
срочен депозит
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1.2.По разходите в размер на 14 265 029 лв., разпределени по функции, дейности и
видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. за делегирани от държавата дейности в размер на - 8 241 123 лв.
1.2.2. за местни дейности в размер на - 5 628 434 лв.
1.2.3. за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности
със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на
395 472 лв.
2.Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2014 г. по
функции и дейности по бюджета за 2015г, съгласно Приложение № 3.
3.Приема поименен списък на капиталовите разходи за 2015г. в размер на 726 600
лв., по обекти, видове разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение
№ 4.
3.1.Одобрява разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общинските
пътища в размер на 568 100 лв., съгласно Приложение № 4.1.
4.Определя резерв в местните дейности за неотложни и непредвидени разходи в
размерна 100 000 лв.
5 Определя размер на просрочените вземания 89 126 лв. от общо 160 352 лв., които
се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2015 г.
6.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2015 г. в
местните дейности и в делегираните от държавата дейности /без звената от
системата на народната просвета и култура, които прилагат делегирани бюджети/,
съгласно Приложение № 6.
7.Утвърждава разпоредители по бюджета на общината за 2015 г., както следва:
7.1.Второстепенни разпоредители с бюджет към общината - Дом за деца лишени от
родителски грижи с. Бързица и Дом за възрастни хора с физически увреждания гр.
Провадия.
7.2.Второстепенни разпоредители, които прилагат системата на делегиран бюджет,
съгласно Приложение № 7.
8.Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на
възстановяване на част от извършените от тях разходи за транспорт от
местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, както
следва:
8.1.За педагогическия персонал във функция „Образование“ при условия и по ред,
определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласно
Приложение № 9.
8.2.За персонала зает в училищното здравеопазване, ДДЛРГ с. Бързица и Преходно
жилище с.Бързица в рамките на 85% за ползващите обществен автомобилен
транспорт и 100% за служителите от „Общинска администрация“ и „ЦСРИ“ от
действително извършените разходи, съгласно Приложение №10.
9.Приема следните лимити за разходи:
9.1.За представителни цели на кмета на общината в размер на 10 000 лв.
9.2.За представителни цели на председателя на Общинския съвет 3 000 лв.
9.3.Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3 на сто върху
плановите
средства
за
работна
заплата
на
заетите
по
трудови
правоотношения.
9.4.За работно и представително облекло, както следва:
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9.4.1.на кметове, зам. кметове, кметски наместници и председател на
Общинския съвет - средно по 250 лв.
9.4.2.на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера - средно по
200 лв.
9.4.3. разпределението на средствата се осъществява след споразумение между
работодателите
и синдикалните
ръководства
и
пропорционално
на
отработеното време.
9.5.Помощи по решение на Общинския съвет 32 000 лв. в т. ч.
9.5.1.Помощи за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани 20 000 лв.
9.5.2. За подпомагане лечението на деца със специфични заболявания 10 000 лв.
9.5.3.За стимулиране на граждани при организирано в общината кръводаряване
2 000 лв.
9.6.За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в
службите за социално подпомагане лица - 1 000 лв., при разход за едно погребение 150 лв., включващ - ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, некролози или
други погребални принадлежности.
9.7.За изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината - 5 000 лв.
в т.ч.: 4 500 за Общинска администрация и 500 лв. за Общински съвет.
9.8.За мероприятия от културния календар на общината с общоградски,
национален и международен характер - 20 000 лв.
9.9.За допълнително финансиране на народните читалища - 35 280 лв. в т.ч.:
-30 200 лв. за финансово обезпечение на годишните програми за развитие на
читалищната дейност.
-3 000 лв. за транспортни разходи при участия в събори и фестивали
-2 080 лв. остатък от дарение за разходи свързани с традиционни фолклорни
празници в общината.
9.10.Дофинансиране на общообразователни училища - 42 792 лв. в т.ч.:
-за слети паралелки на ОУ с.Славейково - 14 352 лв.
-за слети и маломерни паралелки на НУ с. Снежина - 13 440 лв.
-за ремонт и поддържане на спортната площадка в СОУ „ Д.Благоев“ - 15 000 лв.
9.11.За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане“ във връзка с
дейности извършвани в полза на общината - 1 000 лв.
9.12.Средства за текущ ремонт на уличната мрежа - 932 515 лв. в т.ч. 67 143 лв. с
източник на финансиране приходи по § 40 00 „Постъпления от продажба на
нефинансови активи“, от които 37 143 лв. остатък от 2014 г.
9.13.За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за
нуждите на кметствата - 31 000 лв.
9.13.1.разпределението на средства е извършено на база брой население по настоящ
адрес и е както следва:
-населено място с население над 1000 души - 2 500 лв.;
-населено място с население от 500 до 1000 души - 2 000 лв.;
-населено място до 500 души - 1 000 лв.
9.13.2.разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски наместник
след предварително подадена заявка.
9.14.Финансово участие в размер на 30 000 лв. в Регионалната система за
управление на отпадъците - регион Провадия.
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9.15.Съфинансиране по проект за социално включване, финансиран от МТСП в
размер на 67 000
9.16.За разходи по отпечатване на общинското информационно издание
„Провадия плюс“ - 8 000 лв.
10.Приема размер на субсидии с целеви характер, както следва:
10.1.За покриване на разходи извън обхвата на финансираните от Здравната каса, на
МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД - 160 000 лв. Средствата се предоставят
след подписан договор между двете страни;
10.2.За лицензирани спортни и туристически клубове с регистрация за дейност
в обществена полза - 37 800 лв.
10.2.1.Разпределението, разходването и отчитането на средствата от клубовете се
извършва по реда на приетата от Общинския съвет Наредба № 20 за условията, реда
и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристически
дружества в община Провадия
10.3.Субсидии за читалищна дейност - 374 760 лв., разпределени между читалищата,
съгласно Приложение № 8
11.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 308 938 лв., съгласно Приложение № 5.
12.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2015г. – 2017 г., съгласно Приложение № 11.
13.Определя максималния размер на дълга, както следва:
13.1.Максимален размер на плащания по общински дълг за 2015г. / чл.32, ал.1 от
ЗПФ/ - 623 301 лв.
13.2.Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2015 г. / чл. 32, ал.2 от
ЗПФ/ - 208 187 лв.
13.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2015 г. - 841 283 лв.
14.Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2015 г. в размер на 601 838 лв. / чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ /
15.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2015 г. в размер на 3 611 026 лв. / чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ /
16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
16.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната
делегирана дейност;
16.2.В частта на местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи по т. 4 от настоящото решение.
16.4.Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 16.1, 16.2 и 16.3.
17. Възлага на кмета на общината:
17.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители;
17.2.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители;
17.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
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17.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните
разходи.
17.5.Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
17.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на МФ.
18.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми.
18.1.за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата
програма, но не по-късно от края на 2015 година.
18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от
ЗПФ.
18.3.във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на Общинския съвет.
19.Упълномощава кмета:
19.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение
на общинския план за развитие.
19.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложени № 12.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Петнадесет минути почивка.Колеги, моля бъдете точни при завършването й.”
почивка /10.20 ч.- 10.35 ч./
Кворум:16
Общинските съветници Мустафа Али Ибрям и Сечкин Халил Мехмед не
присъстват в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Шестнадесет общински съветници присъстват в залата. Можем да
продължим работа.“
Единадесета точка - Приемане на общински план за младежта за 2015 г.
……………………
а/вх.№1765-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на общински план за младежта за 2015 год.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят? Общински план за младежта. Вносителят няма допълнения.
Ваши становища, питания, колеги? Също няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.”
Кворум:18
Общинските съветници Мустафа Али Ибрям и Сечкин Халил Мехмед
присъстват в залата. /10.37 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Станахме осемнадесет.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 784
На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.16, ал.1 от Закона
за младежта, Общински съвет Провадия приема общински план за младежта за 2015
год. на община Провадия.
Дванадесета точка - Приемане на план за действие в изпълнение на областната
………………… . стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за
периода 2015-2020 г.
а/вх.№1761-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на план за действие в изпълнение на областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода
2015-2020 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания, колеги? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 785
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2020 г.
Тринадесета точка - Приемане на план за заседанията на Общински съвет
……………………. Провадия за 2015 г.
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а/вх.№1760-Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за 2015 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Едно допълнение, колеги, по предложение на г-жа Агностева. Аз ли да го
направя г-жо Агностева или вие? Добре. По предложение на г-жа Агностева ще
допълним в решението, че сесиите за ваше улеснение и за яснота на гражданите се
провеждат всяка последна. Заповядай.”
Изказване на Дияна Агностева
„С г-н Денев преди почивката споделих това, което мисля да предложа и то не
е по мое предложение, а за да бъдем максимално точни в изпълнението на
правилника, в който в анонса на докладната е пресъздаден чл.57, ал.2, а точният
текст е: ”ОбС планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като
определя темите и датите на заседанията си по годишни планове в срок до 1 март на
всяка календарна година.” Считам, че датите са важни за всички нас, които сме по
трудови правоотношения. Нямаме собствен бизнес. За да не гадаем кога трябва да
си пуснем молба за отпуск, който ползваме, за наше улеснение, за всички нас
общинските съветници, ще бъде добре да знаем дори и да не е датата да е деня. А
когато ние определим деня, общинска администрация вече ще се съобрази с този
ден и ще подготви навреме документите за внасяне в ОбС.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Добре. Колеги, преформулирам предложението. Съответно ще бъде
допълнено в приложението. Всеки четвъртък от последната седмица на текущия
месец. Добре, Да, така да бъда. Други предложения имате ли? Постигнахме чудесен
консенсус, въпреки че с г-жа Агностева, когато сме на едно мнение не ме харесва,
което е шега. Извинявам се. Преминаваме към предложението за решение след това
уточнение, колеги с така направената промяна. На основание чл.21, ал.1, т.23,
предложение 1 от ЗМСМА и чл.57, ал.2 от “Правилник за организацията и дейността
на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия приема план за
заседанията. Щях да го изчета сега. Добре, гласуваме предложението първо, което
направихте. Който е съгласен с предложението сесиите на ОбС да бъдат провеждани
всеки последен четвъртък от месеца, моля да гласува.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинският съветник Дияна Агностева заседанията на ОбС Провадия да се
провеждат всеки последен четвъртък от месеца. Общинските съветници гласуваха и
от общо 18 с 18 гласа „за” предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към проекта за решение с направеното гласуване, което ще
бъде включено в приложението, разбира се.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за допълнение в приложение №1 и от общо 18 с 18 гласа „за”, 0 „против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 786
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА и чл.57, ал.2 от
“Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”,
Общински съвет Провадия приема:
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1.План за заседанията през 2015 год. – съгласно приложение №1 с
направеното допълнение.
Четиринадесета точка – Докладни записки
………………………..
а/№1716-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разглеждане на съгласуван ПУП-ПР /план за регулация/ от Общински
експертен съвет по устройство на територията при община Провадия за УПИ VІІ-„за
производствено складова дейност“ в кв.9 и УПИ І-„за производствено складова
дейност“ в кв.10 по плана на гр.Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Да.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Това е докладна записка, която на предното заседание администрацията
изтегли. На вашето внимание е предварителният договор и проект за изменение на
подробния устройствен план. Има и оценка на идеалната част в размер на 3 300 лв.,
но в оценката не е включена водосъбирателната яма, която е с размери пет на шест
метра и с дълбочина около два метра. Амортизирана е доста. В тази връзка аз
предлагам завишаване на цената на имота с 800 лв. Или да стане от 3 300 лв. на
4 100 лв.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Други становища и изказвания по докладната,
колеги? Подлагам първо на гласуване, направеното предложение и корекция от
страна на кмета. Цената от 3 300 лв. да стане 4 100 лв. без ДДС. Който е съгласен с
така направеното предложение, моля да гласува. Да, благодаря, с 18 гласа ”за”
цената се коригира. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение с
така направената корекция.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението цената
да стане 4 100 лв. без ДДС. Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 18
гласа „за” предложението се прие.
Кворум:17
Общинският съветник Недка Манолова Пенева не присъства в залата.
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение за промяна на цената поименно и от общо 17 с 17 гласа „за”, 0 „против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 787
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 5 във връзка с
ал. 3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия, реши:
1.Община Провадия в качеството си на собственик на недвижим имот,
находящ се в град Провадия, община Провадия, област Варна, съставляващ УПИ №
I-„за производствена складова дейност“ в квартал 10 по плана на град Провадия,
съгласно Акт за общинска собственост №930/23.04.2002 г., вписан в Служба по
вписванията Агенция по вписванията при Провадийски районен съд под № 113, том
IV, страница 744/13.06.2002 г. изразява съгласие относно изработен ПУП - ПР за
УПИ №VII-„за производствена складова дейност“ в квартал 9 и УПИ №I-„за
производствена складова дейност“ в квартал 10 по плана на град Провадия, област
Варна, съгласно който се променя местоположението на улица с осова точка 56б –
осова точка 71а, границите и площите на визираните по-горе урегулирани
поземлени имоти, както следва: УПИ VII-„за производствена складова дейност“ в
квартал 9 става с площ 10281.37 кв.м., а УПИ I-„за производствена складова
дейност“ в квартал 10 по плана на град Провадия, област Варна става с площ
2899.44 кв.м.
2.Възлага на кмета на Община Провадия да сключи с Хюсеин Фикретов
Салимов, с постоянен адрес град Варна, община Варна, област Варна,
ул.„Константин Фотинов“ №2, в качеството му на собственик, съгласно нотариален
акт, вписан в Агенция по вписванията Служба вписвания при Провадийски районен
съд под № 160, том VI, дело №1249/2006 г. на 9650 кв. м. идеални части от УПИ VII,
в квартал 9 по плана на град Провадия, целия с площ 10281.37 кв.м предварителен
договор за продажба на собствените на община Провадия 631.37 (шестстотин
тридесет и едно цяло и тридесет и седем) кв. м. идеални части от посочения
недвижим имот за сума в размер на 4 100 (четири хиляди и сто) лева без ДДС,
съгласно Приложение № 1.
б/№1749-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно допълване на одобрена с решение №10-167/31.05.2012 г. на Общински
съвет Провадия подробна план-схема за разполагане на преместваеми обекти в УПИ
/парцел/ I - „парк“ в кв. 34 по плана на гр. Провадия като подробна план - схема на
част от Схема №17 от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в гр.
Провадия, приета с решение №31-611 от 26.03.2014 г. на Общински съвет и
одобрена на 25.04.2014 г. от главния архитект на община Провадия
Кворум:18
Общинският съветник Недка Манолова Пенева присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги по докладна записка с №1749? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение. ”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
14 гласа „за”, 0 -„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 788
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 62, ал.9 от Закона за устройство
на територията, Общинския съвет Провадия:
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1.Приема подробна план-схема за разполагане на преместваеми обекти,
съгласно Приложение №1 с обхват УПИ №І – парк в квартал 34 по плана на
гр.Провадия, съставляваща допълнение към подробна схема, приета с решение №10167/31.05.2012 г. на Общински съвет Провадия.
в/№1754-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги по докладна записка с №1754? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение. ”
Кворум:17
Общинският съветник Недка Манолова Пенева не присъства в залата.
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 №40 – 789
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в гр.
Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно: помещение № 17 с площ
от 16 кв.м., намиращо се в дворно място, цялото с площ 2485 кв.м., съставляващо
урегулиран поземлен имот № VII в квартал 57а по плана на града, при граници за
помещението: улица, от двете страни дворно място, помещение № 16, при граници
за УПИ - улица, улица, улица, УПИ №ХVІ-979, УПИ №VIII-980, УПИ №ІХ-981,
улица, УПИ №Х-983, УПИ №ХV-977, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1336/07.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен съд
Провадия под №199, том XII, входящ регистър №2419 от 09.12.2010 год., изменен с
Акт за поправка на публична общинска собственост №1336к от 21.12.2010 год.,
вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №148, том XIII,
входящ регистър №5131 от 22.12.2010 год.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
Кворум:18
Общинският съветник Недка Манолова Пенева присъства в залата.
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г/№1755-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги по докладна записка с №1755? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение. ”
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-9
„против“-0
„възд.се“-9
Общинските съветници гласуваха предложението за решение в докладна
записка с вх.№1755 поименно от общо 18 с 9 гласа „за”, 0 -„против” и 9-„възд.се”.
В резултат на проведеното гласуване общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 790
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
Не приема проекта за решение по докладна записка с вх.№1755/16. 01.2015 год.,
относно отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, находящ се в
град Провадия, община Провадия, област Варна, ул. „Дунав“ №39, публична
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1192 от 08.11.2006 г., вписан в Агенция по вписвания при Районен съд Провадия
под №194, том ХІІІ, входящ регистър № 5582 от 20.11.2006 г., а именно: 1 /един/
кв.м., находящ се на първия етаж в южната част на фоаето, източно от портиерното
помещение на западния вход на сградата, със застроена площ 1258 кв.м., изградена в
имот планоснимачен № 879 с площ 2680 кв.м., включен в урегулиран поземлен имот
№V в квартал 59 по плана на гр. Провадия, при граници за имота: ул. „Иван Вазов“,
парк, площад, ул.„Дунав“, за поставяне на вендинг автомат за пакетирани стоки и
напитки.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, решението не се приема, тъй като за да се приеме решението са
необходими гласове повече от половината от общия брой общински съветници единадесет гласа.”
д/№1768-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
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги по докладна записка с №1768? Докладната записка за помощите. Имате ли, гжо Агностева? Предлагам на вашето внимание следния проект за решение. ”
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
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„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 791
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 Валерия Драгомирова Младенова от с.Златина, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Айтун Демиров Асенов от гр.Провадия, ул.“Желез Йорданов“ № 23
се отпуска парична помощ в размер на 680.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Ридван Ибрямов Салиев от гр.Провадия, ул.“Желез Йорданов“ № 81
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 не отговаряне на критериите,
приети с Решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с Решение №33-657/28.05.2014
г. на следните лица:
2.1.На лицето Божана Атанасова Боева от гр.Провадия, ул.“Дунав“ № 23, вх.В, ет.4,
ап.11 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 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 /фактура/.
2.3.На лицето Еленка Георгиева Василева от с.Житница 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.
е/№1769-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги? Докладна записка с №1769, ако сте се объркали. 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
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Р Е Ш Е Н И Е №40 – 792
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I. Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост № 269/16.04.1999 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под № 52, том II, входящ регистър № 551,
дело № 257 от 19.02.2002 година, находящ се в с. Храброво, общ. Провадия, област
Варна, а именно: помещения /манипулационна, лекарски кабинет, детска
консултация, чакалня и 1/2 санитарен възел/, с обща площ от 54.64 /петдесет и
четири цяло и шестдесет и четири/ кв.м., намиращи се в сградата на Кметството в
с. Храброво, общ. Провадия, изградена в дворно място цялото с площ от 600 кв.м.
съставляващо урегулиран поземлен имот VIII - 109 в квартал 56 по плана на
селото, при граници на помещенията - стълбище; дворно място; дворно място;
дворно място, при граници за УПИ - площад; площад; парцел VII; площад, за
осъществяване на здравно обслужване на населението.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
ж/№1770-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение. ”
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 793
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I. Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост № 301/01.06.1999 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под № 995, том IІI, входящ регистър №71,
дело №487 от 11.04.2002 година, находящ се в с.Петров дол, общ. Провадия,
област Варна, а именно: помещения /лекарски кабинет, ½ чакалня и 1/2 санитарен
възел/, с обща площ от 28.80 /двадесет и осем цяло и осемдесет/ кв.м., намиращи
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се на първия етаж от двуетажна сграда със застроена площ 187 кв.м. /сто
осемдесет и седем квадратни метра/, изградена в площад, кв.40 по плана на в с.
Петров дол, общ.Провадия, при граници на помещенията –лекарски кабинет;
площад; манипулационна; площад, при граници за имота - УПИ І-16, УПИ ХІбензиностанция, улица, улица, за осъществяване на здравно обслужване на
населението.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
з/№1771-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Кворум: 17 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева не присъства в
залата./ 11.20 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги? Също. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 794
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I. Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост №852/13.04.2001 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под № 126, том ІI, входящ регистър №993,
дело №333 от 16.02.2005 година, находящ се в с.Славейково, общ. Провадия,
област Варна, а именно: помещения /лекарски кабинет, ½ фоайе и чакалня/, с обща
площ от 30.27 /тридесет цяло и двадесет и седем/ кв.м., намиращи се в Здравна
служба с.Славейково, общ.Провадия, изградена в парцел – трети, кв.48 по плана на
селото, целият с площ 1180 кв.м., при граници на помещенията – улица, лекарски
кабинет; парцел ІІ, стоматологичен кабинет, коридор, парцел ІV, при граници за
УПИ – улица, парцел ІІ, улица, парцел ІV, за осъществяване на здравно
обслужване на населението.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
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имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
Кворум: 18 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства в
залата./ 11.22 ч.
и/№1772-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Докладната е идентична за
с.Бозвелийско. Ваши становища, изказвания, колеги? 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 №40 – 795
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I. Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост №74/21.10.1998 г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под № 61, том ІV, входящ регистър №3848,
дело №908 от 05.10.2001 година, находящ се в с.Бозвелийско, общ.Провадия,
област Варна, а именно: помещения /детска консултация, манипулационна, склад,
½ чакалня, ½ от сервизни помещения/, с обща площ от 58.92 /петдесет и осем цяло
и деветдесет и два/кв.м., изградени на първия етаж от двуетажна сграда – детска
градина на с.Бозвелийско, общ.Провадия, цялата със застроена площ 3320 кв.м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот №І-122 в квартал 39 по плана на
с.Бозвелийско, общ.Провадия, при граници за помещенията – склад, зъболекарски
кабинет, лекарски кабинет, амбулатория, дворно място, при граници за УПИ –
парцел ХV-121, парцел ХІV-420, парцел ХІІ-420, парцел ХІІ-416, улица, улица, за
осъществяване на здравно обслужване на населението.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
й/№1782-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение №39-761,
обективирано в протокол №39 от 22.12.2014 г. на заседание на ОбС Провадия
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят няма. Вие колеги? Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 796
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 и чл.62, ал.2 от АПК, Общинския съвет Провадия:
1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение №39-761 от
22.12.2014 г., прието от ОбС Провадия в частта:
По точка 1.1.Имот №007049-пасище, мера-частна собственост на „Шато
Венчан“ ООД, имот №000103-полски път-публична собственост на община
Провадия и се добавя имот №007046-пасище, мера-публична собственост на община
Провадия.
По точка 1.2.Имот №007048-пасище, мера-частна собственост на „Шато
Венчан“ ООД и поземлен имот №007049-пасище, мера-частна собственост на „Шато
Венчан“ ООД.
к/№1783-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29,
ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във
връзка със заявление с вх.№УТ-22-1 от 06.01.2015 г. от „Шато Венчан“ ООД за
даване на предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на
техническата инфраструктура – подземен електропровод кабелна линия 20 kV и
обслужващ път през имоти общинска собственост в землището на село Венчан
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги? 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 №40 – 797
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Изразява предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права
и сервитути в поземлени имоти, представляващи земеделска земя, находящи се в
землището на село Венчан ЕКАТТЕ 10663, община Провадия, област Варна, а
именно: имот с №006122 с начин на трайно ползване „полски път“-общинска
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публична собственост, имот с №000094 път - IV клас, общинска пътна мрежа, имот с
№007046 с начин на трайно ползване „пасище мера“, общинска публична
собственост, имот с № 000103 начин на трайно ползване „полски път“ за изграждане
на проектно трасе на линеен обект на техническата инфраструктура – подземен
електропровод кабелна линия 20 kV до имот №007048, собственост на „Шато
Венчан„ ООД.
2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на следните
поземлени имоти, находящи се в земището на село Венчан ЕКАТТЕ10663, а именно:
имот с №006122 с начин на трайно ползване „полски път“- общинска публична
собственост, имот с №000094 път - IV клас, общинска пътна мрежа, имот с №007046
с начин на трайно ползване „пасище мера“, общинска публична собственост, имот с
№ 000103 начин на трайно ползване „полски път“ за изграждане на проектно трасе
на линеен обект на техническата инфраструктура – подземен електропровод кабелна
линия 20 kV до имот №007048, собственост на „Шато Венчан„ ООД и обслужващ
път до същия поземлен имот.
3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година,
считано от датата на влизане на настоящото решение в сила.
л/№1785-Докладна записка от Бисер Денев – председател на Общински съвет
гр. Провадия, относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнения, колеги. Ваши становища, изказвания? Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №40 – 798
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане
на персонална пенсия на Ива Никова Жекова, с постоянен адрес в гр. Провадия,
общ. Провадия, област Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий„ № 37Б, ап. 2.
м/№1789-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29,
ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във
връзка със заявление с вх.№УТ-19 от 28.01.2015 г. от Пламена Манолова Маринова
за даване на предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на
техническата инфраструктура – подземен електропровод кабелна линия “ниско
напрежение“ през имоти общинска собственост в землището на село Староселец
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания,
колеги? Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.”
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
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„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 №40 – 799
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП за изграждане на
проектно трасе на линеен обект на техническата инфраструктура – „ниско
напрежение“ – 0.4 kV до имот №000265, собственост на Пламена Манолова
Маринова, находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, община
Провадия, област Варна, както и учредяване на ограничени вещни права и сервитути
в поземлени имоти публична общинска собственост,представляващи земеделска
земя, находящи се в землището на село Староселец, ЕКАТТЕ 69020, община
Провадия, област Варна, а именно: имот с №000110 с начин на трайно ползване
„полски път“, общинска публична собственост, имот с №000111- пасище, мера, земи
по чл.19, имот с №000135 с начин на трайно ползване „пасище мера“, общинска
публична собственост, съгласно Приложение №1 проектно ситуационно
разположение на трасето.
2.Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на имоти,
находящи се в землището на село Староселец, ЕКАТТЕ 69020, а именно: имот с
№000110 с начин на трайно ползване „полски път“, общинска публична
собственост, имот с №000111- пасище, мера, земи по чл.19, имот с №000135 с начин
на трайно ползване „пасище мера“, общинска публична собственост за изграждане
на проектно трасе на линеен обект на техническата инфраструктура –„ниско
напрежение“ – 0.4 kV до имот №000265, находящ се в землището на село Петров
дол, ЕКАТЕ 56143, община Провадия, област Варна.
3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година,
считано от датата на влизане на настоящото решение в сила.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ще си позволя две изречения коментар във връзка с обсъжданата
докладна за обсъждане на решенията и отчитането на решенията. Зад тези сухи
докладни, които не ги слуша никой, в рамките на шегата, вие лично сте ги прочели и
сте запознати. С тази и предната даваме извънредно старт за решение на два от найголемите инфраструктурни обекта в селското стопанство във Венчан и в Петров дол.
Общинска администрация са ги изработили извънредно. Колегите гонят срокове.
Ние ги приемаме извънредно. Ще бъде малко неудобно да се хвалим след една
година като ги отчитаме пак – ние еди какво си и еди как си. Хората си отчитат
всеки сам за себе си. Като му свършим работа – добре. Като не му свършим работа –
той знае какво трябва да прави.“
н/№1801-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно участие на община Провадия във фонд „Общинска солидарност“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Тази докладна е раздадена вчера.Тя е за участие на община Провадия във фонд
„Общинска солидарност“. На последното събрание на сдружението на общините се
взе такова решение за създаването на този фонд и поканата дойде преди няколко
дни. В тази връзка аз предлагам ние да участваме във фонд „Общинска
солидарност“ на този етап с минималните обявени суми, а на по-следващ при
възможност ще увеличим нашето участие и при необходимост, и след като видим
как функционира фонд „Общинска солидарност“. В тази връзка ще дам информация
за наводнението, което стана в селата Бозвелийско, Тутраканци, Комарево и
Блъсково по поречието на река Ана дере и имаше в село Житница три къщи
наводнени. Наводнението е изключително от излизането на река Ана дере от
коритото й. Местният „информационен“ източник „Провадия днес“, информационен
е в кавички, казва, че наводнението е станало от непочистени дерета по информация
на директора на „Басейнова дирекция“. Аз разговарях с г-н Явор Димитров и той
казва, че такава информация не е дал. Предписанията са на „Областно пътно
управление“ за нашата община, за мостовете, които подпират река Ана дере и на
„Напоителни системи“ пак за поречието на река Ана дере, която е изцяло извън
регулацията на селата Бозвелийско, Тутраканци, Комарево и Блъсково. Аз вчера
разпоредих на служителите да извадят част от предписанията на „Басейнова
дирекция“, които бяха направени на втори и трети този месец. Там „Басейнова
дирекция“ са констатирали това, което ние сме свършили в град Провадия и тук
искам да кажа, че почистването на деретата – Добринско дере, над „Химик“ и река
Провадийска пак не е по сигнал на „Провадия днес“, а по искане на общинския
съветник г-н Боян Боев. Веднага след неговия въпрос аз разпоредих да започне
почистването на тези дерета и река Провадийска в регулацията на град Провадия.
Щетите към момента са една къща паднала и дванадесет стопански постройки. За
възстановяването на засегнатите жилищни сгради са необходими минимум 51 000
лв. Възстановяването на пътната инфраструктура - не по-малко от 84 000 лв. Двата
моста, на които са отнесени перилата и са подкопани основите - сума над 20 000 лв.
Искам да ви кажа, че се активизираха свлачищата на източния и на западния скат в
Провадия. Имаме вече паднали подпорни стени и приблизителната им оценка е
близо 300 000 лв. Подготвяме съответните документи за кандидатстване пред
комисията на Министерски съвет за възстановяване и подпомагане. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета. Становища и изказвания, колеги? С надеждата да
участваме с подпомагане без да ни помага никой на нас чрез фонда или по друг
начин. 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
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Р Е Ш Е Н И Е №40 – 800
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.4 от Устава на
Националното сдружение на общините в Република България, Общински съвет
Провадия реши :
1.Дава съгласие за участие на Община Провадия във Фонд „Общинска
солидарност“ – целева дейност към Национално сдружение на общините в
Република България.
2.Определя участието на община Провадия във Фонд „Общинска
солидарност“ със следните вноски:
2.1.Встъпителна вноска в размер на 1000,00 лева;
2.2.Годишна вноска за 2015 година в размер на 300,00 лева.
3.Определя инж. Филчо Кръстев Филев – Кмет на Община Провадия за
представител на Община Провадия в Общото събрание на Фонд „Общинска
солидарност“.
4.Възлага на кмета на община Провадия да изпълнява и следните функции:
4.1.Да внесе определените в т.2 от настоящото решение вноски във Фонд
„Общинска солидарност“ в сроковете, съгласно Правилника за устройство и
дейността му;
4.2.Да подава пред Фонд „Общинска солидарност“ искания за временно финансово
подпомагане при възникнала необходимост при условия и реда на Правилника за
устройството и дейността му;
4.3.Да подписва съответните документи, свързани с ползването на временно
финансово подпомагане по т. 4.2.
4.4.Да възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в
определените в Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска
солидарност“ срокове.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнение на настоящото решение.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към следващата извънредна докладна, колеги, тъй като и тя
дойде след срока за организация на ОбС.“
о/№1802-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заседания на общото събрание на Асоциация по ВиК в област Варна, с
обхват обособената територия на „ВиК – Варна“ ООД – гр. Варна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Една вметка само. Искат ни решение за упълномощаване на кмета за всяко
заседание отделно, заради това се налагат тези извънредни неща. Питания? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №40 – 801
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е, ал.3 и ал.5
от Закона за водите, Общински съвет Провадия, реши:
1.Определя при невъзможност на кмета на община Провадия – инж. Филчо
Кръстев Филев да участва лично в заседание на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК в област Варна, което ще се проведе на 16.02.2015 година в град Варна,
Община Провадия да се представлява от Анатоли Стоянов Атанасов – зам.-кмет на
Община Провадия.
2.Определя следния мандат на кмета на Община Провадия, или при негово
отсъствие на Анатоли Стоянов Атанасов – зам.-кмет на Община Провадия, както
следва:
По Първа точка от дневния ред – да гласува „За“;
По Втора точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия“.
3.Възлага на кмета на Община Провадия да предприеме необходимите действия
за организация и изпълнение на горното решение.
Петнадесета 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? Заповядайте, г-жо
Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Докато течеше заседанието, едно мнение, преди да пристъпя към питането си,
ако разрешите. Много се надявам младите колеги, които са в залата, а и следващите
да доживеят момента, в който ОбС ще приема някаква стратегия за интегриране на
българските граждани от български произход и завръщането им в страната.
Другото ми мнение, което искам да изкажа. Считам, че „Провадия плюс“
трябва да го има, независимо от това дали информацията, както вие казвате е
неточна или е точка, защото запълва празнотата, която остави спирането на
кабелната телевизия. Сайтът се ползва и от лица, даже и обява да публикуваш в
него. Няма местни други такива приети издания.
Да си упражня контролните функции, които избирателите са дали на нас
всичките общински съветници във връзка с основното ни задължение да определяме
визията за развитие на община Провадия. Много добре, че работим в посока
събираемост и повишаване на бюджета на общината. Ако успеем да допринесем ние
общинските съветници и за ред в паркирането в централната зона на града, мисля,
че оценката, която аз лично бих си дала за себе си би била по-висока за работата ми
през този ОбС. Всичко тава казвам, защото с едно решение №35-694 на ОбС
Провадия от заседание, проведено на 29.07.2014 год. ОбС създаде една комисия,
временна комисия, за преразглеждане на нормативната уредба, касаеща издаването
на разрешение за движение на МПС в централната част на град Провадия. Вероятно
комисията е заседавала и е отчела своите резултати, но аз съм отсъствала от
заседанието, не знам какво се е случило. Но безкрайно неприятно ми е да виждам
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паркиралите автомобили, не казвам спрелите, акцентирам върху паркиралите
автомобили между пощата и медицинския център. Паркирали са те, защото стоят
много часове. Улицата, която има знак забранено влизането в двете посоки, ами
дайте да разрешим паркирането в едната посока, предлагам аз, като се разчертае.
Видях, че в бюджета има за маркировка заложени достатъчно пари - да се паркира
диагонално. Същото е и в улицата в отсечката на „Александър Стамболийски“ в
посока съда. Там еднопосочно е от „ВиК“, а в тази посока. Да, от „ВиК“. Точно така,
по „Ал.Стамболийски“ в отсечката „Св.Св.Кирил и Методий“ до съда е двупосочна.
Паркирани. Добре, извинявайте, може да е еднопосочна и да не съм обърнала
внимание, но колите са паркирани от двете страни и по тротоарите. Локви стават.
По-добре да е еднопосочна. Еднопосочна да бъде и в едната част на платното да
бъде разграфено с начина на паркиране перпендикулярно на пътя колите и
тротоарите да се освободят. Хубаво беше със знака, който се постави тук покрай
реката по ул.“Дунав“ в пазарните дни да не се паркира и докато стояха полицаите
това се и спазваше.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Само една вметка. Подкрепям нейното
предложение и за отговор, разбира се, в това отношение. Аз бях един от хората,
които го подкрепиха, както повечето от вас, разбира се. Комисията беше изградена
по моя инициатива. Тя избра за председател инж.Танушев – член на комисията,
представител от общинска администрация. Направи три, четири заседания, на които
присъстваха включително и засегнати лица т.е. заинтересовани не засегнати, но в
един момент така си почина в детска възраст комисията. Чакаме движение от страна
на председателя. Дано след питането да има резултат.
Други питания, колеги, от ваша страна? Няма такива. Преминаваме към
следващата точка от дневния ред.“
Шестнадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
……………………… граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Тъй като не в началото, а сега връчвам на инж.К.Мехмед двата отговора на
питания. Заповядайте, г-н кмет, за отговор на третото питане.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Аз ще изчета моите отговори, тъй като смятам, че част от питанията на г-жа
Кадрия Мехмед са насочени към мен. Отговорите са интересни, затова ще ги изчета,
за да бъдат протоколирани. Първото питане беше за сградата на „Младежкия дом“
град Провадия. През 2009 год. вследствие на възникнал пожар голяма част от
покривната конструкция на „Младежкия дом“ е разрушена. Слагам „Младежки дом“
в кавички. Част от дограмата и настилката е опожарена. Помещенията, намиращи се
на последния етаж стават практически неизползваеми. Според направените разчети
за цялостно възстановяване на сградата са необходими над 200 000 лв. Средства, с
които общината и в момента не разполага. На два пъти е подаван проект съгласно
изискванията и критериите на наредба №Н-1 от 08.02.2007 год. за условията и реда
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за финансово подпомагане пред Държавната агенция за младежта и спорта, като на
втория път проектът е одобрен, но не е финансиран, поради изчерпване на
финансовия ресурс. В края на 2014 год. е обявена процедура за избор на изпълнител
за проектиране на сградата с цел подготовка за участие в схеми за финансиране по
оперативните програми за новия програмен период. Към настоящият момент
процедурата за избор на изпълнител за подготовката на технически проект е на етап
разглеждане на предложение от потенциални изпълнители. Това по отношение на
сградата на бившия „Младежки дом“.
По отношение на новата сграда на Дом за възрастни хора с физически
увреждания. Домът е обект с важно регионално значение, включен в областния план
за регионално развитие и в общинската стратегия на община Провадия.
Строителството на обекта с мощност 210 легла е започнало през 1985 год., като
средствата за финансиране се осигуряват от Окръжен народен съвет град Варна.
През 1987 год. обектът е замразен. През 1993 год. община Провадия препроектира
работния проект, като се променя конструкцията на сградата и се намалява
мощността. Одобрен е пусков комплекс тяло Б и тяло В с 92 броя легла. До 2006
год. обектът се финансира от капиталовите разходи на община Провадия и бюджета
на министерството на труда и социалната политика. През 2006 год. общината
кандидатства пред японското правителство и е одобрен проект „Достоен живот на
хората с увреждания в община Провадия“ на стойност 728 635.53 лв. Същият
включва изграждане и оборудване на кухня, пералня със сушилня, котелно,
складови помещения и кабинети на администрацията. Кухнята и пералнята са
пуснати в експлоатация и обслужват настанените лица, които в момента живеят в
старата „Автогара“. Общата стойност на инвестираните средства до момента е
четири милиона седемстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и деветдесет лева и
шестдесет стотинки, от които капиталови разходи на община Провадия и МТСП два
милиона седемстотин и осемнадесет хиляди дванадесет лева и деветдесет и две
стотинки. Проект „Достоен живот на хората с увреждания в община Провадия“,
финансиран от японското правителство 712 423 лв., проект „Красива България“ на
два пъти – веднъж 659 604.66 лв. и веднъж 305 259.47 лв. Проект на Социално
инвестиционния фонд в размер на 330 481.57 лв. С докладна записка, последната,
която съм изпратил с №РД0400-262 от 27.11.2014 год. до Министъра на труда и
социалната политика, съм отправил искане за осигуряване на средства за целево
финансиране и довършването на сградата. В отговор от министерството ни
уведомяват, че не разполагат с механизъм за целево осигуряване на исканите
средства. Към настоящият момент в Дом за възрастни хора с физически
увреждания в град Провадия са настанени 64 човека, от които 26 човека от Варна, 7
човека от Провадия, 12 човека от област Шумен, 8 човека от област Добрич, 4
човека от област Търговище, 1 човек от област Ловеч, 2 човека от област Русе, 2
човека от област Габрово. Това категорично показва, че домът в град Провадия не е
само на община Провадия, а той е с над регионално значение. В този смисъл се
търсят възможните начини за неговото завършване. Няма как от парите на
провадийци да заделим средства за завършване на дома. Той за мен е национален
обект. Ние сме обнадеждени от факта, че община Провадия е в обхвата на
Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., която в областта на
социалната политика и по-конкретно в грижата за възрастните хора подкрепя
процеса за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора, която
ще бъде реализирана в рамките на приоритетна ос 5, регионална социална
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инфраструктура на оперативната програма. В Оперативна програма “Региони в
растеж“ 2014-2020 г. са предвидени дейности, насочени към основен ремонт,
реконструкция и изграждане на подходяща общинска инфраструктура за
предоставяне на социални услуги в общността за възрастни хора, в това число
социални услуги от резидентен тип. Това по отношение на незавършения дом.
Третият въпрос беше за бившите „Минерални бани“. На 02.09.2004 год. в
резултат на проведена процедура, регламентирана от ЗПСПК е сключен договор за
приватизационна продажба на недвижим имот „Минерални бани“, между Община
Провадия, представлявана от инж.Марин Георгиев в качеството му на кмет и
„Карате – К. Георгиева“ ЕООД, представлявано от Капка Стоянова Петрова. В чл. 9
от посочения договор са обективирани поетите от купувача задължения, като
относимото към съдържанието на изразеното от г-жа Мехмед предложение е
включено в чл.9.3 от договора – запазване съществуващия предмет на дейност, а
именно -балнеолечение. Визираният по – горе договор по своята правна същност е
търговска сделка, поради което се регламентира от нормите съдържащи се в ТЗ,
както и субсидиарно от тези съдържащи се в ЗЗД /чл. 288 от ТЗ/. Макар и да
регламентира отговорността на неизправната страна по двустранен договор
приложимия ЗЗД предвижда конкретни срокове, в рамките на които могат да бъдат
заявени и реализирани правата на изправния съконтрахент. Съгласно чл. 87, ал. 5 от
ЗЗД правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност. Според чл.
110 от ЗЗД с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за
които законът не предвижда друг срок. Изложеното сочи, че възможността на
Община Провадия да иска разваляне на сключения договор е погасена на 02.09.2009
г. Малко история. На 21.08.2009 г., Общински съвет Провадия е приел решение
№29-358 въз основа на докладна записка №937/19.08.2009 г., обективирано в
протокол №29, с което е упълномощен кмета на Община Провадия-инж.Г.Янев да
предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол на
посочения по-горе договор, които включват едностранно разваляне на
приватизационния договор по съдебен ред, иск за неустойки от неизпълнението на
задълженията за извършване на инвестиции за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008
г. и иск за неизпълнение на задължението за представяне на отчет до 31.03.2009 г. за
вложените инвестиции.
В изпълнение на визираното решение на 07.09.2009 г. в Служба по
вписванията при Провадийски районен съд е вписана възбрана върху недвижимия
имот по искане на Община Провадия, въз основа на допуснато обезпечение на
бъдещ иск. Визираната обезпечителна мярка е обвързана със задължението искът,
чието предварително обезпечение е допуснато, чрез вписването на възбрана да бъде
предявен в едномесечен срок, неспазването на който води до отпадане на
възбраната, в качеството и на обезпечителна мярка. Поради непредявяване на искова
претенция спрямо търговското дружество – купувач по приватизационния договор
за покупко-продажба, допуснатото обезпечение е загубило действието си.
В хронологична последователност през следващата година се установява, че
спрямо недвижимия имот са осъществени следните действия:
-на 05.07.2010 г. е вписана възбрана за задължения към Търговска банка АД,
ЕИК 121884560;
-на 10.08.2010 г. е вписана възбрана за задължение към Българска банка за
развитие, ЕИК 121856059;
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-на 08.12.2010 г. е вписана възбрана за задължение към Свети Ерм, ЕИК
201149369,
Най-важното. На 19.03.2011 г. имотът е възложен с постановление за
възлагане от публичен изпълнител на „Пътища и мостове“ ЕООД, ЕИК 813029821, в
качеството му на участник, спечелил публичния търг, обявен в рамките на
производството по принудително изпълнение. От визираната дата до настоящия
момент „Пътища и мостове“ ЕООД е титуляр на правото на собственост на
недвижимия имот, включващо правомощията на ползване, управление и
разпореждане с него, респективно изключващо възможността на всяко трето лице,
включително и Община Провадия да взема решения или да има изисквания по
отношение на недвижимата собственост.
В аспекта на изложеното ползването на „Минерални бани“ по предназначение
може да се реализира единствено по преценка на собственика на имота, който по
никакъв начин не е обвързан с поетото от „Карате – К. Георгиева“ ЕООД,
представлявано от Капка Стоянова Петрова по чл.9.3 от договора – запазване
съществуващия предмет на дейност „Балнеолечение“ по договор за
приватизационна продажба на недвижим имот „Минерални бани“ от 02.09.2004 г.
Ето защо в момента Община Провадия не разполага с механизъм за
въздействие спрямо собственика на имота в насока ползване на същия за
балнеолечение. Това е.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Заповядайте, г-н Атанасов.“
Кворум: 17 Общинският съветник Недка Пенева не присъства в залата.
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
И към мен има зададен въпрос, относно интегрирания план и ролята му за
бившия „Младежки дом“.
Уважаема инж.Мехмед,
Съгласно методическите насоки, целта на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие /ИПГВР/ е да подпомогне осъществяването на
определената визия за развитие на града, чрез реализацията на проекти на цялата
територия на града с привличане и координирано управление на инвестиции от
различни източници. На първо място е разгледана възможността за прилагане на
стратегия, която да осигури развитието на града, като център за надобщинско
обслужване в тилната част на област Варна или запазването му като вторичен
икономически и обслужващ център в тази част от областната територия.
Идентифицираните мерки са свързани с възприетата стратегия на
интегрирания план, като същевременно отразяват целите на стратегическите и
планови документи от по-високо ниво. Основните области, върху които попада
фокуса на идентифицираните мерки са свързани с:
-подобряване на средата на обитаване;
-подобряване качеството и развитието на публичните услуги, предоставяни в
рамките на града;
-повишаване на енергийната ефективност и преодоляване на последствията
от промените в климата;
-подобряване на бизнес средата и възможности за развитие на
предприемачеството.
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Стратегията поставя специфичен фокус върху областите на действие, свързани
с енергийната ефективност и преодоляване на последствията от промените в
климата. Като такива области могат да се разглеждат всички мерки в обхвата на
рехабилитация на сграден фонд. Рехабилитацията на сградния фонд в рамките на
града предоставя много голяма възможност за подобряване на неговата енергийна
ефективност и предоставя възможност за подобряване на условията на обитаване.
При определянето и групирането на дейностите под формата на мерки,
състоящи се от групи проекти е следвана целта за постигане на синергия като
следствие от координация на изпълнението на мерките, свързани с различните
сектори и елементи на обитание на градската среда. Предвидените интервенции са
обвързани с дефинираните приоритети на ИПГВР, както и с секторните приоритети
на национално, областно и общинско ниво.
„Младежки дом“ Провадия в Интегрирания план е включен в група проекти 4:
Културно наследство и културна инфраструктура; Проект 4.9. Основен ремонт,
мерки за ЕЕ, смяна на инсталации на „Младежки дом“, оборудване за нуждите на
„ОДК“. Според примерния график за изпълнение на дейностите проектът ще се
реализира до 2016 г. В изпълнение на предвидените мерки към момента е обявена
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на
технически проект за строеж - Основен ремонт на сграда „Младежки дом“.След
приключването и ще бъде възложено проектиране и изготвен работен проект.
Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), Интегрираният план за градско
развитие е идентифициран като план за икономическо и социално развитие или
възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането
на оперативна програма „Регионално развитие“, както и на други оперативни
програми, финансиращи проекти в самите градове.
Относно разпределението на проектите и тяхното финансиране във времето
2014-2020 г. е използван критерия за проектна готовност на проектите,
необходимост от преработване/приемане на Подробен устройствен план (ПУП) и
необходимост от отчуждения и др.. Проектите, които притежават проектна
готовност в най-висока степен са приети да се изпълняват в условно приетия първи
етап от програмния период: 2014-2016 г. Проектите, за чието осъществяване се
налага преработка на ПУП и/или отчуждения на големи площи земи е прието да
стартират условно приетия трети етап от програмния период: 2019-2020 г.
Изпълнението на проектите, които имат необходимата проектна готовност или са
подготвени през 2013 г. и 2014 г. по линия на техническа помощ по ОПРР ще
стартират още през 2015 г., а за останалите е предвидена една година подготвителен
срок. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов. Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Имам информация по данните на „ВиК-Провадия“ към 16.00 ч. вчера за
качеството на питейната вода. То е следното: Микробиологията на водоем „Изток“
гр.Провадия е стандартна. Пробите, взети от ЦДГ „Пролет“-микробиология:
стандартна, чешма-микробиология: стандартна. „ВиК – Варна“ е разпоредило
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осигуряване на алтернативно водоснабдяване на засегнатите селища. В нашата
община те са: Бързица, Житница и Бозвелийско, освен Провадия. Бозвелийско се
снабдява от Тутраканци. Бързица имаше количество вода в резервоара и за днес
включително. След изчерпването му ще се търси алтернатива. Алтернативата е
водоноски. Същото е и за Житница. Нашите съграждани ползват и кладенците си,
които са пълни, но тази вода може да се ползва само за хигиенни нужди. За готвене
и пиене не може да бъде ползвана. Информацията, с която разполагам е, че
отстраняването на аварията в село Аспарухово ще отнеме повече от две седмици,
което е много тежко за засегнатите населени места. Провадия в момента е
изключена от деривацията и се водоснабдява само от местни водоизточници.
Г-жо Агностева, аз наистина смятам, че трябва да има местни информационни
канали, но те трябва да казват истината. Всичко останало няма цел достоверно,
обективно представяне на информацията пред нашите съграждани, а има друга цел.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за актуалната информация. Дано чрез вас по някакви
начини да достигне до нашите съграждани. Други изказвания на граждани? Няма
такива. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 12.10 часа.

Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/
Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1784
решение №40-774
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1777
решение №40-783
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1716
решение №40-787
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1754
решение №40-789
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1755
решение №40-790
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За

Против

Възд. се
V
V

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

V

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

47

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1768
решение №40-791
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1769
решение №40-792
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1770
решение №40-793
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1771
решение №40-794
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V

Против

Възд. се

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

V

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

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1772
решение №40-795
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1783
решение №40-797
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

53

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1789
решение №40-799
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

54

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1801
решение №40-800
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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

55

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1802
решение №40-801
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

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