П Р О Т О К О Л № 47
Днес, 23.09.2015 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински 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.Димитър Георгиев Андреев
6.Диянка Александрова Добрева
7.Кръстю Василев Кръстев
8.Милена Драгиева Полизанова
9.Милена Иванова Драгнева
10.Марин Пенчев Маринов
11. Мустафа Али Ибрям
12. Назик Назиф Кямил
13.Николай Маринов Ненов
14.Недка Манолова Пенева
15.Радко Атанасов Костадинов
16.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Диан Парушев Николов, Иво Райчов Гочев, Сечкин
Халил Мехмед, Станислава Шидерова Налбантова, Христо Николаев Дянков не
присъстват на заседанието на Общински съвет Провадия.
Общинският съветник Радко Атанасов Костадинов присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 09.15 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ – гр.Провадия
през първото шестмесечие на 2015 г. /вх.№2099
2.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и
тенденциите за развитието им за учебната 2015 / 2016 г. /вх.№2102
3.Докладни записки с вх.№2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2096, 2097, 2098,
2100, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя в дневния ред? Заповядайте.“
Изказване на Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Общинска администрация предлага в точка три докладни записки да се включат
докладните записки с вх.№2112, 2116, 2117, 2120, 2121. Докладните записки с №2112
и №2116 са разгледани на комисиите. Докладни записки с №2117, 2120 и 2121 са на
вашето разположение да ги разгледате сега. №2117 - докладната се отнася за
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полските пътища, които трябва да се дадат на тези арендатори, които ги обработват, с
ваше решение. №2120 - докладната е за временно изпълняващи кметове на кметства
и кметски наместници, които са кандидати за кметове по населените места за
техните заместници. №2121 докладна да имаме наш представител от община
Провадия в комисията за разработване на Областна здравна карта за област Варна.
Благодаря. “
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, благодаря, на г-н Суфиян. Само още едно допълнение. Последната
докладна, колеги, която г-н Пенчев предлага също да се включи в дневния ред е
докладна №2122 за временно изпълняващия кмет на община Провадия. Други
допълнения? Заповядайте, г-жо Полизанова.“
Изказване на Милена Полизанова
„Уважаеми г-н председател,
Г-н кмет,
Колеги, общински съветници,
Предлагам в точка три в дневния ред да бъдат включени докладни записки
вх.№2113 и 2114. Докладните са разгледани на комисиите и касаят кандидатстване по
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Едната
докладна касае училищата, а другата детските градини.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Полизанова, надявам се, няма други предложения за
корекции в дневния ред. След направените добавки и предложения предлагам на
вашето внимание за гласуване следния дневен ред на днешното заседание.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ – гр.Провадия
през първото шестмесечие на 2015 г. /вх.№2099
2.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и
тенденциите за развитието им за учебната 2015 / 2016 г. /вх.№2102
3.Докладни записки с вх.№2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2096, 2097, 2098, 2100,
2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2116, 2117,
2120, 2121, 2122.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 15 с 15
гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ –
.................... гр.Провадия през първото шестмесечие на 2015 г.
а/№2099-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ –
гр.Провадия през първото шестмесечие на 2015 г.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, имате възможност да
зададете вашите въпроси, питания по отношение на г-н Трифонов, който присъства
на всички заседания на комисиите. В момента, за съжаление, няма представител на
Районното полицейско управление. Становища, питания по докладната? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с
15 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 949
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение отчет-анализ за дейността на служителите от РУ
„Полиция“ – гр.Провадия през първото шестмесечие на 2015 г.
Втора точка - Информация за състоянието на детските заведения и общинските
..................... училища и тенденциите за развитието им за учебната 2015/2016 г.
а/№2102-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за състоянието на детските заведения и общинските училища и
тенденциите за развитието им за учебната 2015 / 2016 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят? Няма допълнения. Ваши изказвания, становища, питания, колеги?
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 950
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието на детските заведения, общинските
училища и тенденции за развитието им за учебната 2015 / 2016 год.
Трета точка – Докладни записки
…………….
а/№2089-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в землището на
село Манастир, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
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Кворум:15
Поименно гласуване:
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 951
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем овощна градина, находяща се в землището на село Манастир,
ЕКАТТЕ 46975, община Провадия, област Варна с площ от 26,987 дка /двадесет и шест
декара, деветстотин осемдесет и седем кв.м./, съставляваща имот №013059, категория
V /пета/, местност „Бадемите“, при граници и съседи: имоти с №013014-полски път,
№000312-Прокар, №013095-полски път, №013058-овощна градина, №013057-овощна
градина, №013015-овощна градина, съгласно АОС №712 от 27.10.2000 год., вписан в
службата по вписванията под №100, том І, дело №102, входящ регистър №279 от
18.01.2005 год. за срок от пет години, чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 – 30,00 лв./ дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
б/№2090-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот - частна общинска собственост в землището на
село Черноок, община Провадия - 48,349 дка
Кворум:16 Общинският съветник Радко Атанасов Костадинов присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.15 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят няма допълнения. Ваши становища, питания, изказвания? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 952
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия реши:
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1.Отдава под наем недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в
землището село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна, а
именно: нива с площ от 48.349 дка /четиридесет и осем декара и триста четиридесет
и девет кв.м/, съставляващ имот №024010, категория III /трета/, местност
„Бостанлък”, при граници и съседи: имот с имот №200015 – полски път; имот
№024009 – нива; имот №200016 – полски път; имот №024011 – нива; съгласно АОС
№538 от 24.10.2000 г., вписан в службата по вписванията под №76, том IV, входящ
регистър №2052, дело №696 от 28.05.2003 г. за срок от пет години, чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 15,00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
в/№2091-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот - частна общинска собственост в землището на
село Черноок, община Провадия - 13,552 дка
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания и становища, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 953
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в
землището село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, община Провадия, област Варна, а именно:
нива с площ от 13.552 дка /тринадесет декара и петстотин петдесет два кв.м/,
съставляващ имот №000160, категория III /трета/, местност „....”, при граници и
съседи: имот с имот №000153 – пасище, мера; имот №000154 – пасище, мера; имот
№200061 – полски път; съгласно АОС №535 от 24.10.2000 г., вписан в службата по
вписванията под №73, том IV, входящ регистър №2049, дело №693 от 28.05.2003 г. за
срок от пет години, чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 15,00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
г/№2092-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот - частна общинска собственост в землището на
село Черноок, община Провадия - 20,441 дка
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания колеги? Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 954
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в
землището село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, община Провадия, област Варна, а именно:
нива с площ от 20.441 дка /двадесет декара и четиристотин четиридесет и един кв.м/,
съставляващ имот №000155, категория III /трета/, местност „...”, при граници и
съседи: имот №200072 – полски път; имот №000154 – пасище, мера; имот №200061 –
полски път; имот №000158 – пасище, мера; имот №043001 – пасище, мера; имот
№043006 – лозе; имот №043005 – нива; имот №043004 – нива; имот №000156 –
пасище, мера, съгласно АОС №533 от 24.10.2000 г., вписан в службата по
вписванията под №71 том IV, входящ регистър №2049, дело №691 от 28.05.2003 г. за
срок от пет години, чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 15,00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
д/№2094-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 2015 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят няма допълнения. Бяха направени разяснения, поради
неотложността на ремонта. Ваши питания и становища, изказвания, колеги? Няма
такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 955
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2, предложение второ
от Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Изменя решение №41-809 от 26.03.2015 година, относно програма за развитие
на читалищната дейност в Община Провадия през 2015 година в частта на
Индикативната таблица на дейностите в т.4.7., както следва:
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4.7 Подмяна на дограмата
в зрителната зала
вна читалището
зрителната зала
на
читалището
читалището

НЧ „ Васил М. септември Общинска
Бъчваров
2015г.
допълваща субсидия,
на - 1929“
съгласно финансово
субсидия,
гр.
с.Черковна
обезпечен договор

2.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на решението.
е/№2096-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания колеги? Няма такива. Ще чуете едно и също име в двете точки,
колеги. Това е така, казвам го за гражданството, тъй като има две подадени молби.
Едната не е уважена, а другата е уважена. Средствата за нашата съгражданка, която
има нужда от помощ Мая Николаева Иванова, по уточнение на кмета, са по другия
ред от допълнителните 10 000 лв., гласувани за други нужди, тъй като по тези
критерии не отговаря. С тези уточнения, който е „за“, моля да гласува.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 956
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 Веселин Параскевов Кунчев от с.Бозвелийско се отпуска парична
помощ в размер на 760.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Николай Цветков Недялков от с.Блъсково, ул.”Двадесет и пета” № 4 се
отпуска парична помощ в размер на 760.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Димитричка Николова Христова от гр.Провадия, ул.“Христо Ганчев“
№ 37 се отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4. На лицето Веселина Димитрова Йорданова от гр.Провадия, ул.“Цанко Церковски“
№90 се отпуска парична помощ в размер на 380.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5. На лицето Славка Маринова Маринова от гр.Провадия, ул.“Божур“ №45 се
отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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1.6. На лицето Стефан Иванов Димитров от гр.Провадия, ул.“Рада Илиева“ №19 се
отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7. На лицето Тодорка Янакиева Янева от гр.Провадия, ул.“Пролет“ №85 се отпуска
парична помощ в размер на 380.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.8. На лицето Мая Николаева Иванова от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“
№125 се отпуска парична помощ в размер на 2000.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.9. На лицето Мустафа Мустафов Исмаилов от с.Славейково се отпуска парична
помощ в размер на 500.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.10. На лицето Дянко Кунев Иванов от с.Равна се отпуска парична помощ в размер
на 200.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.11. На лицето Емил Иванов Костадинов от гр.Провадия, кв.“Север“, бл.11, вх.Б, ет.4
ап.3 се отпуска парична помощ в размер на 760.00 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 Веско Билянов Давидов от с.Блъсково 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 Тодорка Янакиева Янева от гр.Провадия, ул.”Пролет” № 85 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.3. На лицето Младен Радев Харизанов от гр.Провадия, ул.”Омайниче” № 5 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4. На лицето Юмюгюл Ахмедова Тахирова от гр.Провадия, ул.”Желез Йорданов” №
64 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.5. На лицето Недрет Ахмедова Мехмедова от гр.Провадия, ул.”Желез Йорданов” №
89 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.
ж/№2097-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за продажба и определяне на началната продажна цена
на общински недвижим имот – частна общинска собственост, а именно 464,00 кв.м.
/четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/ идеални части от Дворно място
цялото с пространство от 894,00 кв. м. /осемстотин деветдесет и четири квадратни
метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ XІV-512 /четиринадесет –
планоснимачен номер петстотин и дванадесет/, в кв. 62 /квартал шестдесет и две/ по
РП на с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, при граници на дворното място: УПИ
XV 512, улица, улица, УПИ XVI 511
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания и становища, колеги
по №2097? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 957
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия :
1.Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността чрез продажба частта на
общината от недвижим имот представляващ 464,00 кв.м. /четиристотин шестдесет и
четири квадратни метра/ идеални части от Дворно място цялото с площ от 894,00 кв.
м. /осемстотин деветдесет и четири квадратни метра/, съставляващо урегулиран
поземлен имот /парцел/ XІV-512 /четиринадесет – планоснимачен номер петстотин и
дванадесет/, в квартал 62 /квартал шестдесет и две/ по Регулационния план на с.
Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, при граници на дворното място: УПИ XV - 512,
улица, УПИ XVI - 511, улица по АОС № 1777/31.08.2015 г., вписан под №110, том
IX, дело №1689, входящ регистър №4168/02.09.2015 г., в Служба по вписванията към
Агенция вписвания при Районен съд Провадия на Анелия Шидерова Михайлова,
собственик на 430 кв.м. идеални части от описания имот, съгласно нотариален акт
№176, том ІV, регистър №3499, дело №701 от 2008 год.
2.Определя цена за продажба на имота по т.1 в размер на 2 922 /две хиляди
деветстотин двадесет и два лева/.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
з/№2098-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за съгласуване на подробна схема за разполагане на
преместваеми обекти на територията на град Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, изказвания и
становища, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 958
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС
Провадия за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на
градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на град Провадия, Общински съвет Провадия реши:
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1.Съгласува подробна схема за разполагане на два преместваеми обектагаражни клетки за обслужваща техника на Районна дирекция „Противопожарна
безопасност и защита на населението“ / РДПБЗН / и община Провадия, всеки по 20,00
м2, върху общински терен-площадно пространство, западно от парцел ХХІІІадминистративна сграда в квартал 38 по плана на град Провадия, съгласно
приложение 1.
2. Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
и/№2100-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот – публична
общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания и становища, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 959
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закон за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост, находящ се в гр.Провадия, община Провадия област Варна, ул.“Дунав“
№39, съгласно АОС №1192/08.11.2006 год., вписан в Агенция вписвания в Служба по
вписванията при Провадийски районен съд под №194, том ХІІ, входящ регистър
№5582 от 20.11.2006 год., а именно: 1.000 м² /един/ кв.м. за разполагане на автомат за
топли напитки до входа на първия етаж от четириетажната административна сграда,
построена в дворно място с площ от 2680 м² /две хиляди шестстотин и осемдесет
кв.м./, включен в урегулиран поземлен имот V /пет/ - 879, в квартал 59 /петдесет и
девет/ по регулационния план на гр.Провадия, област Варна при граници: север –
улица, изток – парк, юг – площад, запад – улица.
2.Отдаването под наем на частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем 30 лв./кв.м., определен с решение №
53-744 на ОбС Провадия по Протокол №53 от 20.09.2011 г. за предоставяне на
помещения частна общинска собственост и части от имоти публична общинска
собственост за поставяне на автомати за храни и напитки.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
й/№2101-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот-общинска
собственост
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания и становища, колеги,
по отношение на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 960
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Предоставя на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ гр. Провадия, обл. Варна за
безвъзмездно управление, за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.
Варна, а именно: помещение с площ 22.80 кв.м., коридор с площ 12.36 кв.м.,
разположени в северозападната част от подблоково пространство на жилищна
сграда, изградена в урегулиран поземлен имот №II, планоснимачен №2244, в квартал
131 по плана на гр.Провадия, при граници за УПИ: улица „Цар Освободител“; двор
на блока; двор на блока; помещение на Антонина Тодорова Неделчева, Любка
Борисова Неделчева и Мария Неделчева Тодорова и стълбище и при граници за
помещенията: общинско помещение; двор на блока; двор на блока; сервизно
помещение и стълбище, съгласно АОС №403 от 22.03.2000 г. вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №629, том IV, входящ регистър №1246 от
10.05.2002 година.
ІІ.Всички разходи, свързани с обикновеното ползване на вещта за отопление,
ел.енергия, вода и др., както и за текущи ремонти и поправки на повреди да бъдат за
сметка на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ гр. Провадия, обл. Варна.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
к/№2103-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот - частна общинска собственост в землището на
село Блъсково, община Провадия - 0,288 дка
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища и
изказвания, колеги по №2103? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 961
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем нива с площ от 0,288 дка /двеста осемдесет осем кв.м/,
съставляваща имот №032001, категория VII /седма/ - 0,214 декара и категория IV
/четвърта/ - 0,074 декара, местност „Дермен чели”, при граници и съседи: имоти с
№000061 – пасище мера; имот №032017 – нива, съгласно АОС №1773 от 13.07.2015
г., вписан в службата по вписванията под №174, том VII, входящ регистър №3494,
двоен входящ регистър №3483, дело №1355 от 16.07.2015 г. за срок от пет години,
чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 13,51 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
л/№2104-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот - частна общинска собственост в землището на
село Блъсково, община Провадия - 1,843 дка
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 962
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем нива с площ от 1.843 дка /един дка и осемстотин четиридесет
и три кв.м/, съставляващ имот №018070, категория III /трета/, местност „Айкъна”, при
граници и съседи: имоти с №018094 – нива; имот №018069 – нива; имот №200019 –
полски път; имот №000015 – полски път, съгласно АОС №1369 от 04.07.2011г., вписан
в службата по вписванията под №188, том VI, входящ регистър №2877, дело №1187 от
05.07.2011 г. за срок от пет години, чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 15,00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
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м/№2105-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки под определения
минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната 20152016 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Божидар Станков-председател на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ за становището на комисията.“
Божидар Станков-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Уважаеми колеги, тъй като тази докладна е от мен, една промяна в решението,
която аз внесох на заседанието на постоянната комисия. Това е във връзка с правото
на свободно предвижване на хората от страни членки на европейския съюз в рамките
на европейския съюз или как мигрантите стават емигранти. Силен срив на деца. В
този период още четири заминаха за Германия. В резултат, на което имам
предложение за промяна на решението. Следващото заседание ще е в средата на
ноември и е безсмислено да го правим. Та, с две думи, промяната е в становището на
комисията. Можете да си ги видите: V а клас – маломерна паралелка от 14 ученици; V
б клас – маломерна паралелка от 17 ученици. Само да поясня. Докога ще продължава
всичкото това? Докато сборът им стане 29. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Станков. Становища по докладната, колеги? Няма такива.
Гласуваме предложението за изменение и допълнение на проекта за решение,
гласувано от ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“, а именно: V а клас –
маломерна паралелка от 14 ученици; V б клас – маломерна паралелка от 17 ученици.
Който е „за“ моля да гласува.“
Кворум:15 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
изменение и допълнение на проекта за решение, гласувано от ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ в І ОУ „Хр.Смирненски“ гр.Провадия: V а клас –
маломерна паралелка от 14 ученици; V б клас – маломерна паралелка от 17 ученици.
Общинските съветници гласуваха и от общо 15 с 15 гласа „за“, 0-„против“, 0„възд.се“ приеха предложението.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение с така приетото
допълнение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
допълнение и от общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 963
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2 и ал.4 от Наредба №7
от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена, Общински съвет Провадия реши:
1.Утвърждава съществуването на маломерна паралелка под определения
минимум за учебната 2015/2016 год., както следва:
В І ОУ „Хр.Смирненски“ гр.Провадия:
V а клас – маломерна паралелка от 14 ученици;
V б клас – маломерна паралелка от 17 ученици.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
н/№2106-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно замяна на имот
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Бяха направени на заседанието на
комисиите. Ваши питания, становища и изказвания, колеги? Няма. Само ви
уведомявам, че има лека корекция в решението, поради което по същество е едно и
също, ще има разлика между това, което е изписано в докладната и това, което ще ви
зачета за гласуване. Проект за решение.“
Кворум:15
Поименно гласуване:
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 964
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие за обезщетяване на Добрин Димитров Димитров с ЕГН .............,
в качеството му на наследник на Петър Димитров Димитров, като собственик на
възстановен имот с пл. № 212, находящ се в гр. Провадия, кв. Север, кв.6, парцел ІІ с
площ от 650 кв.м., включен в части от три новообразувани имота – урегулиран
парцел от 294 кв.м., находящ се в гр. Провадия, кв. Север, кв.6, парцел ІІ; урегулиран
парцел от 420 кв.м., находящ се в гр. Провадия, кв. Север, кв.6, парцел ІV и
урегулиран парцел от 520 кв.м., находящ се в гр. Провадия, кв. Север, кв.6, парцел
ІІІ-211, с 650 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ХХІ – 213, 232, кв.6,
целият с площ от 819 кв.м., находящ се в гр. Провадия - кв. „Север“, собственост на
Община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да впише настоящото решение в
Агенция по вписванията за сметка на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за организация и изпълнение на горното решение.
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о/№2107-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на бивш стопански двор на с.Манастир
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Направени бяха разяснения на комисиите. Ваши питания, становища,
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 965
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за
регулация и застрояване/ за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХV, ХVІ, ХVІІ,
ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХLІ в квартал 45 по плана на с.Манастир, с който
УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ,
ХХІІІ, ХLІ и улици между осови точки 225-230; 223-228; 228-234; 202-227; 204-224;
208-220 ще се обединят в един УПИ ХLІІ, за който ще се отреди предназначение „ за
производствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности“.
Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
п/№2108-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно застраховане на сгради-частна общинска собственост
Кворум:16 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения няма. Ваши питания и становища? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 966
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
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1.Дава съгласие имотите - сгради частна общинска собственост да бъдат
застраховани, считано от 29.09.2015 год. за срок от една година, както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

№ ……. АКТ

СГРАДА

ДЕЙ- БАЛАНСОВА
НОСТ СТОЙНОСТ

Сграда клуб на пенсионера с.Равна
946/ 22.08.2002 частна
Сграда офис общински пазар
1336К/ 12.12.2010 частна
Сграда бившо кметство с.Петров дол 1191/26.09.2006 частна
кл.
Сграда бившо временно кметство
1/25.11.1996 частна
с.Манастир
Сграда склад за пестициди с.Житница
861/07.05.2011 частна
Сграда
Селска здрав. служба с.Черковна
286/05.05.1999 частна
кл.
Черковна
Сгради опитно поле - озеленяване
1128/ 19.11.2004 частна
Сграда - клуб на БСП
248/ 12.03.1999 частна
Клуб на пенсионера ул. „Дунав“
69/05.03.1998 частна
Сграда „Ламбова къща“
192/11.11.1998 частна
Сграда ритуална зала „ Вароша“
70/31.03.1998 частна
Сграда - читалня
239/12.03.1999 частна
Сграда - библиотека
236/12.03.1999 частна
Клуб на пенсионера кв.“Север“
1253/ 19.01.2009 частна
Склад за материали Петров дол
1354/ 16.05.2011 частна
Сгради плувен басейн+филтърно
883/30.07.2001 частна
Читалище с. Тутраканци
868/08.06.2001 частна
Сграда кметство с.Бързица
63/18.02.1998 частна
Сграда Селска здрав. служба с.Златина
1435/11.04.2012 частна
Златина
Клуб
на пенсионера ул.Ц. Освободител
68/05.03.1998 частна
ул.“Ц.Освободител“
Сграда бивш Младежки дом
1690/16.01.2015 частна
ВСИЧКО:

7300,00
7500,00
12200,00
1200,00
43500,00
10500,00
8500,00
27600,00
21960,00
80600,00
39069,00
19600,00
18700,00
5800,00
9671,00
21574,00
13520,00
4000,00
1597,00
19560,00
137088,00
511 039,00

2.Общински съвет възлага на кмета на община Провадия изпълнението на
настоящото решение.
р/№2110-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване на община Провадия с проектно предложение по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год.
Кворум:16 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища,
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
16

„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 967
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие община Провадия да кандидатства с проектно предложение по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа
за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна
ефективност в периферните райони“.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за организацията и изпълнението на горното решение.
с/№2111-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отмяна на решение №37-462 от 12.02.2007 год. и на решение №37-463 от
12.02.207 год., приети по Протокол №37 от 12.02.2007 год. на Общински съвет
Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания и становища, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 968
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Отменя свое решение №37-462 от Протокол №37 от 12.02.2007 год.
2.Отменя свое решение №37-463 от Протокол №37 от 12.02.2007 год.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за организация и изпълнение на горното решение.
т/№2112-Докладна записка от Валентина Костадинова Кирова-секретар на
община Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания и становища, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:16
Поименно гласуване:
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 969
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев – кмет на община Провадия за времето от 01.07.2015 год. до 14.09.2015 год. в
размер на 80,00 лева.
у/№2113-Докладна записка от Милена Драгиева Полизанова - общински
съветник в ОбС Провадия, относно кандидатстване в партньорство с проект по
Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
2014-2020; приоритетната ос: 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“ , Инвестиционен приоритет: Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 „Повишаване броя на
успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“. Процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преди да преминем към обсъждането давам думата на г-жа Полизанова за
доуточнение. Заповядайте, г-жо Полизанова.“
Милена Полизанова
„Уважаеми г-н председател,
Г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
В докладна с №2113 в т.2 предлагам ПУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Кривня да
отпадне, тъй като то е със статут на държавно училище и да влезе ОУ „Асен
Златаров“ с.Славейково, което беше пропуснато.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Полизанова. Предлагам г-н Станков-председател на водещата
комисия ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да зачете решенията на
комисията, което е идентично за всички комисии.“
Божидар Станков – председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Уважаеми колеги,
Комисията с 6 гласа „за“ приема следните допълнения:
В т.2 от проекта за решение след „партньорите по проекта НПО „Сдружение на
младите психолози в България“ гр.Варна“ да се допълни „или други сдружения с
нестопанска цел, отговарящи на условията и изискванията“. Създава нова т.3 Възлага
на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение. Създава нова
т.4 Настоящото решение подлежи на предварително действие, съгласно чл.60, ал.1 от
АПК. Комисията с 6 гласа „за“ приема докладната записка с гласуваните допълнения
в проекта за решение.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Станков. След направените допълнения и разяснения казвам, още
веднъж, че те бяха гласувани единодушно на всички комисии. Становища и
изказвания, колеги? Няма такива. Преди да преминем към докладната гласуваме
първо предложените допълнения, гласувани в комисиите, които имат следното
съдържание: В т.2 от проекта за решение след „партньорите по проекта НПО
„Сдружение на младите психолози в България“ гр.Варна“ да се допълни „или други
сдружения с нестопанска цел, отговарящи на условията и изискванията“. В т.2 да се
допълни ОУ „Асен Златаров“ с.Славейково. В т.2 да отпадне ПУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ с.Кривня. Нова т.3 Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на
настоящото решение. Нова т.4 Настоящото решение подлежи на предварително
действие, съгласно чл.60, ал.1 от АПК. Който е „за“ моля да гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
допълнение в проекта за решение: В т.2 след „партньорите по проекта НПО
„Сдружение на младите психолози в България“ гр.Варна“ да се допълни „или други
сдружения с нестопанска цел, отговарящи на условията и изискванията“. В т.2 да се
допълни ОУ „Асен Златаров“ с.Славейково. В т.2 да отпадне ПУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ с.Кривня. Нова т.3 Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на
настоящото решение. Нова т.4 Настоящото решение подлежи на предварително
действие, съгласно чл.60, ал.1 от АПК. Общинските съветници гласуваха и от общо
16 с 16 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ приеха предложението.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение с гласуваните
изменения.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
допълнения и от общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 970
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства в партньорство с проект по
Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“ 2014-2020; приоритетната ос: 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 „Повишаване броя на
успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“. Процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
2.Одобрява подписване на споразумение за общинско сътрудничество с
партньорите по проекта НПО “Сдружение на младите психолози в България” гр.
Варна или други сдружения с нестопанска цел, отговарящи на условията и
изискванията и СОУ „Димитър Благоев” гр.Провадия; I ОУ ”Хр. Смирненски” гр.
Провадия; II ОУ”Ив.Вазов” гр.Провадия; ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр.Провадия;
ОУ „Св.Св.К.Методий” с.Блъсково; ОУ „Св.Св.К.Методий” с.Градинаровов; ОУ
„Васил Левски” с.Бозвелийско; ОУ „Асен Златаров“ с.Славейково; ОУ „Христо
Ботев” с. Житница; НУ „Христо Ботев” с. Снежина.
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3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
4.Настоящото решение подлежи на предварително действие, съгласно чл.60,
ал.1 от АПК.
ф/№2114-Докладна записка от Милена Драгиева Полизанова - общински
съветник в ОбС Провадия, относно кандидатстване в партньорство с проект по
Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
2014-2020; приоритетната ос: 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 „Повишаване броя на
успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“. Процедура „ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Докладната записка е същата, като предната, само че за детските градини. Бяха
направени същите корекции. Г-н Станков, заповядайте или да ги гласуваме направо,
ако искате? Да, предлагам на вашето внимание да гласуваме, колеги, по процедура
същите изменения към втората идентична докладна, а именно: В т.2 от проекта за
решение след „партньорите по проекта НПО „Асоциация за европейско развитие“
гр.Варна“ да се допълни „ или други сдружения с нестопанска цел, отговарящи на
условията и изискванията“. Нова т.3 Възлага на кмета на община Провадия
изпълнението на настоящото решение. Нова т.4 Настоящото решение подлежи на
предварително действие, съгласно чл.60, ал.1 от АПК. Който е съгласен с
предложението моля да гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
допълнение в проекта за решение: В т.2 след „партньорите по проекта НПО
„Асоциация за европейско развитие“ гр.Варна“ да се допълни „или други сдружения
с нестопанска цел, отговарящи на условията и изискванията“. Нова т.3 Възлага на
кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение. Нова т.4
Настоящото решение подлежи на предварително действие, съгласно чл.60, ал.1 от
АПК. Общинските съветници гласуваха и от общо 16 с 16 гласа „за“, 0-„против“ и 0„възд.се“ приеха предложението
Кворум: 15 Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев не присъства в
залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение с гласуваните
допълнения.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
допълнения и от общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 971
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
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1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства в партньорство с проект по
Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
2014-2020; приоритетната ос: 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 „Повишаване броя на
успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“. Процедура „ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.
2.Одобрява подписване на споразумение за общинско сътрудничество с
партньорите по проекта НПО „Асоциация за Европейско развитие” или други
сдружения с нестопанска цел, отговарящи на условията и изискванията и ОДЗ
„Снежанка“ гр.Провадия; ЦДГ „Пролет“ гр.Провадия; ЦДГ „Щастливо детство“
с.Бозвелийско; ЦДГ „Лиляна Димитрова“ с.Блъсково; ЦДГ „Мария Момчева“ с.
Градинарово.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
4.Настоящото решение подлежи на предварително действие, съгласно чл.60,
ал.1 от АПК.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има предложение за 15 минути почивка. Замествам г-н Сечкин Мехмед, който
не присъства и обявявам почивка от 15 минути.“
Почивка / 10.05 часа до 10.20 часа /
Кворум:13
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Кворум? С крехкия кворум от 13 общински съветници продължаваме
заседанието, колеги, със следващата докладна записка.“
х/№2116-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заседания на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация - Варна“ООД
Кворум:14
Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Бяха направени във връзка с
уведомяването и искането от страна на „ВиК“. Ваши питания, становища и
изказвания, колеги по №2116? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №47 – 972
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.6 от Закона за водите,
Общински съвет Провадия реши:
1.Определя за представител на община Провадия за провеждане на
неприсъствено заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация – Варна“ ООД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала
на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД – Анатоли Стоянов Атанасов –
зам.-кмет на община Провадия.
2.Определя следния мандат 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 „За“
По трета точка от дневния ред – да гласува „За“
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за организация и изпълнение на горното решение.
4.Настоящото решение подлежи на предварително действие, съгласно чл.60,
ал.1 от АПК.
ц/№2117-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за предоставяне на имотите-полски пътища публична
общинска собственост за ползване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания и становища, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:14
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 14 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 973
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Предоставя имотите - полски пътища за включване в заповедите по чл.37в,
ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на
община Провадия по цени за средно рентно плащане за съответното землище.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум: 16 Общинските съветници Блага Калчева Петрова и Милена Драгиева
Полизанова присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
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ч/№2120-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в община
Провадия и определяне размера на трудовото им възнаграждение
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 974
На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и решение №1632-МИ/31.08.2015 г. на
Централната избирателна комисия, Общинският съвет Провадия:
1.Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в община
Провадия, считано от 18 октомври 2015 г. до полагане клетва от новоизбраните
кметове, както следва:
1.Кметство Блъсково – Капка Костадинова Мирчева - старши специалист в
кметство Блъсково – на 8-часов работен ден
2.Кметство Бозвелийско – Светла Георгиева Боянова - старши специалист в
кметство Бозвелийско - на 8-часов работен ден
3.Кметство Градинарово – Румянка Христова Георгиева - старши специалист в
кметство Градинарово- на 8-часов работен ден
4.Кметство Славейково – Нели Димитрова Георгиева - старши специалист в
кметство Славейково - на 8-часов работен ден
5.Кметство Комарево – Павлина Тодорова Тодорова-старши специалист в
кметство Комарево - на 8-часов работен ден
6.Кметство Добрина – Даниела Тодорова Дачева-специалист в кметство
Добрина- на 8-часов работен ден
7.Кметство Манастир – Жечка Стоянова Георгиева - старши специалист в
кметство Манастир - на 8-часов работен ден
8.Кметство Тутраканци - Айсел Халил Каръкова - специалист в кметство
Тутраканци- на 8-часов работен ден
9.Кметство Храброво – Искра Владимирова Желязкова - старши специалист в
кметство Храброво - на 8-часов работен ден
10.Кметство Равна – Добринка Владимирова Борисова - специалист в кметство
Равна - на 8-часов работен ден
11.Кметство Петров дол – Гинка Тодорова Тодорова - ст.специалист в кметство
Петров дол - на 8-часов работен ден
12.Кметство Снежина – Стефан Митков Андреев - главен специалист в община
Провадия - на 8-часов работен ден
13.Кметство Бързица – Пенка Николова Николова - на 8-часов работен ден
14.Кметство Черноок – Вилдан Алиева Юмерова - на 4-часов работен ден
15.Кметство Овчага – Светлана Тодорова Стоева – Димова - на 8-часов работен
ден
16.Кметство Черковна – Катя Петрова Неделчева - на 4-часов работен ден
17.Кметство Венчан – Йордан Иванов Стоянов - на 8-часов работен ден
18. Кметство Златина – Невяна Георгиева Стоянова - на 4-часов работен ден
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2.Определя възнагражденията на временно изпълняващите длъжността кмет на
кметство на 8-часов работен ден на 90% от основната заплата на кмета на
съответното населено място.
3.Определя възнагражденията на временно изпълняващите длъжността кмет на
кметство на 4-часов работен ден на 50% от основната заплата на кмета на
съответното населено място.
4.Възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на община Провадия
изпълнението на настоящото решение.
ь/№2121-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне на представител на Община Провадия за участие в комисия за
разработване на Областна здравна карта на Област Варна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становища, питания? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 975
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Определя за представител на община Провадия в комисия за разработване на
Областна здравна карта на област Варна – д-р Иво Райчов Гочев – зам.- председател
на Комисията по ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ към Общински съвет
Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за организация и изпълнение на горното решение.
ю/№2122-Докладна записка от Марин Пенчев Маринов-общински съветник,
зам.-председател на ОбС Провадия, относно избор на временно изпълняващ
длъжността кмет на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Видяхте докладната.Становища, питания, изказвания? Няма такива. Предлагам
на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №47 – 976
На основание чл.21, ал.1, т.23 връзка с т.5 и чл.42, ал.4 връзка с ал.6 и ал.9 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет
Провадия :
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1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Провадия,
считано от 18 октомври 2015 г. до полагане клетва от новоизбрания кмет Валентина Костадинова Кирова - секретар на община Провадия.
2.Определя на временно изпълняващия длъжността кмет на община Провадия
Валентина Костадинова Кирова основно възнаграждение в размер на 90% от
основната заплата на кмета на общината.
Четвърта точка – Питания и отговори на питания на общински съветници
.........................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания на общински съветници. Няма такива. Заповядайте. Следващият кмет
ли ще отговаря или този?“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Ще стане ясно.
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Дами и господа,
Използвам правото си на питане, съгласно точка четири на дневния ред от
нашето заседание. Може някои да кажат, че е безпредметно това питане, тъй като
отговор, може би, ще дават някои други, но естеството на моето питане ми позволява
да го направя.
Живеем във време на преход. Преход в един сложен геополитически момент.
Време на противоборство, на идеи, на политически и икономически подходи към
организацията и управлението на човешкото общество. През 1998 год. падна
Берлинската стена. Това беше формален повод да сметнем, че в световен мащаб
започва процес на демократизация, на отваряне на обществата и на границите за
свободно движение на хора. Успоредно с това, след като се събори няколко
километровата Берлинска стена, в най-развитата демокрация - САЩ се изгради
няколкостотин километрова граница с Мексико, която конкурира и Китайската.
Успоредно с това се изграждат граници и сега в момента и огради в развитите
демокрации каквито са европейските. В една велика Великобритания в момента има
над сто оградени градчета, в които живеят безгрижно синовете и дъщерите на
аристократи и богати бизнесмени, охранявани зад високи стени със сложна техника и
широкогръби охранители. Същевременно градовете и гетата са пълни с бездомници,
с просещи и ровещи в кофите за боклук. Казва, Александър Блок един голям, според
мен поет, процесът на преустройство той го оприличава на един поток, в който при
движението си излиза много кал и тиня, много боклуци по повърхността, но по
същество потокът е в движение на нещо прогресивно, на нещо могъщо, на нещо
велико. Да се надяваме, че тези процеси, които стават в световен мащаб са за нещо
положително за обикновения човек. На фона на тези малко глобални приказки, които
казах, нашето място и значение изглежда незначително и незаслужаващо внимание,
като влияние върху процесите. Всеки ще каже „Ние сме малка държава. Малка
община. Малки хора с дребни проблеми.“ Това е така, но същевременно не е така. За
обикновения човек е важно да обуе, да облече, да нахрани семейството си. За него е
важно мястото, в което живее да има сигурност, да няма битова престъпност, да няма
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кражби. На моето питане имам малко реторично-пропаганден характер. Питането ми
е - Съумяхме ли ние, като общински съветници, през тези четири години, да
спомогнем за решаването на обикновените, на битовите проблеми на хората? Дано да
сме успели и дано да не попаднем в категорията на хората, за които казват „Не умее
да направи, но да развали му иде отръки.“ Отговор на въпроса – Дали сме успели или
не сме успели ? Не искам да давам, но всеки може да си направи самооценка, да си
направи едно своеобразно автоселфи, както казват някои. А отговор ще дадат хората
и то скоро. Нали предстоят избори. Ще се определи кой колко и как е заслужил.
Народът е казал „Гръм и народ не можеш да го спреш да говори. Не можеш да го
спреш и да го накараш да замлъкне.“ И гърмът ще си гърми и народът ще си каже
тежката и справедлива дума. Накрая пожелавайки на всички колеги добро
психическо и физическо здраве и пожелавайки им успех в тяхната
общественополезна дейност искам да ви кажа една басня. Аз на заседанията няколко
пъти си позволих да кажа няколко анекдота, а сега ще ви разкажа една басня.
Басните са обикновено с поучителен характер. Може би ще ни бъде от полза.
Наименованието на баснята. Тя е кратка. „Приказка за критерия“ Самолюбивият
комар се смятал за трениран стар атлет и мускулест, и силен, и напет. Въобразявал си,
разправят той, че тежък бил най-малко пет, шест тона. И както на тегло така на бой
не бил по-долу, да речем, от слона. „Разправят уж не съм тежал, че вятърът уж носел
го комара. Дали тежа или е туй лъжа, то най-добре се вижда на кантара.“ „На кой
кантар се теглиш и дали си толкоз тежък?„ – го запитали. „На собствения свой катар.“
– отвърнал гордия комар. Кога за себе си говорите най-хубаво ще сторите, макар да
смятате, че сте от скромните за тоз комар да си припомните. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Кръстев за риторичния въпрос. Отговорът наистина ще бъде
на изборите. Не вярвам някой кмет да се ангажира с даване на оценка на работата на
ОбС и въобще някой да го направи.“
Пета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
..................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Граждани не виждам. Колеги, като за последно, давам думата на настоящия
кмет на община Провадия инж.Филчо Филев за изказване за изтичащия мандат.
Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
В края на последното заседание на настоящия състав на Общински съвет
Провадия имам честта да се обърна към вас, за да Ви благодаря за разбирането,
доверието и подкрепата през последните четири години.
За мен наистина беше чест! Благодаря на всички.
Изминалият мандат беше труден за Община Провадия - за жителите й, за вас,
носещите отговорността за решенията, пряко рефлектиращи върху всички и за мен, в
стремежа и усилията си да предложа тези решения, а в последствие - с помощта на
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моя екип да ги реализираме така, че да постигнат в максимална степен желания
ефект.
При полагането на клетвата си като кмет на Община Провадия през 2011 год.
целенасочено и ясно заявих, че управление чрез максимално съгласие е формулата,
която считам за правилна, адекватна на реалността и на целите, които стоят пред
кметската институция.
Отминалите четири години и постигнатото в тях са убедително доказателство
за верността на поетия път. Именно търсейки реално, разумно и делово партньорство
с всички групи в ОбС, всички местни институции, всички представители на бизнеса,
на неправителствените организации и жителите на общината успях да реализирам
поетите от мен ангажименти. Житейският ми и професионален опит ме убедиха, че
най-страшният дефицит е дефицитът на бъдеще и сигурност. Ето защо ръководен от
вярата, че Община Провадия не започва съществуването си с всеки нов избор на кмет
и общински съвет, приех отговорността не само да реализирам своята програма, но и
да успокоя обществото, за да може всеки от жителите на общината да вижда своята
перспектива за бъдещето и да усеща сигурност в настоящето.
Осъзнавам напълно, че всеки от Вас вече е направил оценка за реализираните
през мандата задачи, за постигнатите цели, за нерешените проблеми. Осъзнавам
също, че всеки в личен план е дал приоритет на различни въпроси, има съответната
визия за решаването им, не е напълно доволен от свършеното или от степента, в
която е реализирано. Знам обаче, че всяко общество има нужда не просто от мечта, а
от реална програма, от последователност, от реални действия и от реални оценки.
Има много, което може и трябва да бъде свършено и Ви уверявам, че колкото повече
от поставените цели реализирах, толкова по-ясно се очертаваха следващите начини
за решаването и постигането им.Стореното до момента ме изпълва с удовлетвореност
и за всички нас то е основание за по-високо гражданско самочувствие, повод да
гледаме по-уверено напред, да чертаем по-амбициозно и за по-далечен хоризонт
общите и личните си планове. Ето защо, разсъждавайки върху обстоятелството, че
ако с действията си не съм успял да осъществя напълно всички мечти и желания на
жителите на общината, стигам до увереността, че не бива да се омаловажава
постигнатото. А то, смея да твърдя, е безспорно, тъй като фактите са очевидни и
красноречиви.
Ще направя една малка ретроспекция на изминалите четири години: Ставайки
кмет на първата оперативка, която проведох разбрах, че проект „Създаване на
привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в община
Провадия“, е прекратен от страна на ОП „Регионално развитие“, с една дейност,
която не е извършена и задълженията по тази дейност бяха в размер на близо 400 000
лв. Всички плащания към община Провадия по този проект бяха спрени. Имаше
неверифицирани разходи по проекта в размер на 2 186 000 лв. С една дума, кредитът
в размер на 2 274 900 лв., изтеглен от моя предшественик за финансиране на този
проект, който в края на предния мандат бе направен от краткосрочен – дългосрочен,
не бе обезпечен по никакъв начин и следва да се изплаща със собствени средства,
които обаче не са предвидени в бюджета на общината и тя няма откъде да ги вземе.
Общо задълженията на общината бяха в размер за над 3 000 000 лв. Общината
нямаше откъде да осигури тези средства, особено тези, за финансиране на кредита
към фонда на органите на местното самоуправление в България - „Флаг“. С една
дума, няколко часа след като се заклех, като кмет, установих, че общината се намира
във финансова безизходица. Първото нещо, което направихме аз, моя екип и
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партньорите ни в общински съвет, беше да намерим начин за финансиране на този
кредит – задълженията ни към фонд „Флаг“ и вариантът, който виждахме беше
следния: ОП „Регионално развитие“, нейния управляващ орган да възстанови
изпълнението на проекта, да ни разреши да довършим проекта със собствени
средства и да възстанови плащанията към община Провадия. Защото в ситуацията на
незавършен проект, той се счита и за нереализиран и бенефициента следва да
възстанови и вече получените средства, а това щеше да доведе общината образно
казано до несъстоятелност. Направихме необходимите срещи, проектът беше
възстановен за изпълнение и със собствени на общината близо 400 000 лв. ние го
завършихме. Управляващият орган ни плати близо 2 000 000 лв., с които
възстановихме задълженията си към фонд „Флаг“. Справяйки се с този много тежък
проблем през 2012 година, ние, освен задълженията към фонд „Флаг“ и
довършването на проекта, успяхме да разплатим на „Адиан АМГ“ необходимите над
200 000 лв., за незаконно прекратеният им договор от моя предшественик, за което
общината беше осъдена още предния мандат. С една дума – стабилизирахме
общината. С усилията на общинска администрация, на общинските съветници, заедно
и с политическите сили, които не присъстваха в общинския съвет, ние успяхме да
обърнем тенденцията, от ситуация на трупане и непогасяване на задължения,
успяхме да разплатим всичко и да започнем 2013 година на чисто.
През изтеклия мандат по различни програми, основно по програма „Развитие на
човешките ресурси“ ние успяхме да назначим над 1 000 безработни. Те са работили в
различни сфери на нашето общество. В тази насока искам да отбележа, че община
Провадия работи за създаване на бизнес климат, който да даде възможност в
общината да се направят инвестиции, които да позволят създаването на трайна
заетост, защото ние, като администрация, осигурявахме заетост, но субсидирана
заетост. Тя не решава проблемите на хората. Имайки предвид, че населението в
нашата община живее на голяма територия и възрастните хора трудно пътуват до
гр.Варна, ние полагахме особени грижи през целия мандат за общинската болница.
През този мандат, ние сме я подпомогнали с над 600 000 лв. и допълнително сме
осигурили от Министерството на здравеопазването субсидия в размер на 90 000 лв.
годишно за здравно обслужване на трудно достъпните райони на общината. Реално,
обаче новите неща, по които ние работихме започнаха да се случват през 2013
година. Ние изградихме пречиствателна станция за отпадни води и завършихме
корекцията на р.Провадийска, като за това бяха вложени около 16 000 000 лв., от
които 550 000 лв. собствени средства. Този проект, е много важен за населението на
гр.Провадия, защото от началото на следващата година всички населени места над
10 000 жители трябва да имат модерни пречиствателни станции, отговарящи на
европейските изисквания. Този проект също беше много тежък за мен и моя екип.
Моят предшественик беше провел процедура по ЗОП за възлагане на строителството.
Това, мога да кажа, е слагане на тигана преди да е уловена рибата. Защото община
Провадия нямаше одобрен проект по ОП „Околна среда“, а ставайки кмет, аз видях
внесено апликационно предложение до ОП “Околна среда“ за изграждане на
пречиствателна станция, в което обаче, предвиденото собственото участие беше в
размер на близо 4 000 000 лв. Критичната ситуация, в която се намирахме,
непозволяваше община Провадия да осигури 4 000 000 лв. собствено участие в този
проект. Тогава и 40 лв. не можехме да осигурим. На мен и моя екип се наложи да
направим пълна ревизия на проекта и да внесем ново предложение в ОП “Околна
среда“. Собственото участие бе сведено до около 680 000 лв. и в тази ситуация
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проектът бе одобрен и аз подписах договор за безвъзмездна финансова помощ с
министъра на околната среда и водите.
През 2013 г. работихме и по проект „Подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия“. Бяха
изградени Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище. Началната
стойност на проекта беше близо 1 000 000 лв.
През 2014 г. извършихме ремонт на седемдесет улици и околоблокови
пространства в гр.Провадия. Във всичките наши населени места, които са двадесет и
четири на брой, инвестирахме близо 600 000 лв. Направихме ремонт на три подлеза
под двойната жп.линия на гр.Провадия, изградихме пет детски площадки,
извършихме основен ремонт на ЦДГ „Щастливо детство“ с. Бозвелийско на стойност
163 000 лв., направихме ремонт на спортната площадка в централната градска част на
Провадия за сумата от 120 000 лв., направихме основен ремонт на екопътека „Овеч“
за 96 000 лв., направихме ремонт на тротоарни настилки за над 100 000 лв.
През 2015 г. продължихме с ремонтите на уличната мрежа в населените места
в община Провадия, като сумата, която общо вложихме в уличната мрежа на
всичките двадесет и пет населени места от нашата община, надхвърля 2 400 000 лв.
И това стана само през 2014-2015 г. През същото време, всяка година с целеви
средства от Републиканския бюджет извършвахме ремонт на общинската
(четвъртокласната) пътна мрежа, средно за около 250 000 лв. на година. През 2015 г.
извършихме ремонти на тротоарни настилки за над 110 000 лв., изградихме още две
нови детски площадки, направихме ремонт на още един подлез.
Със задоволство мога да кажа, че през изтеклия мандат кандидатстваме с
проекти по всички мерки на различните оперативни програми, по които Община
Провадия е допустим бенефициент и 90% от тях биваха одобрявани. Даже имаме
одобрени проектни предложения, които сме сметнали за рискови и сме ги отказали.
Миналият четвъртък подписах договор с министъра на труда и социалната политика
на стойност половин милион лева и отново бяхме в първата група общини с одобрени
проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Другото, което предстои да бъде
довършено, е по ОП „Региони в растеж“. Отворена е мярката „Енергийна
ефективност“ в периферните райони и за гр.Провадия целево са определени 7 964 704
лв. Тази мярка ще обхване обществени и жилищни сгради. Общо взето по 4 000 000
лв. за всяка една от групите сгради. Заслугата да сме бенефициент по ОП “Региони в
растеж“ е на този ОбС, на сегашната администрация и на моя екип.
И най-важното, което искам да подчертая е, че всичко извършено през
мандата, като строителство и реализирани проекти, е направено без общината да
изтегли нито един лев кредит. В същото време сме погасили всички стари
задължения и към момента нямаме просрочено нито едно плащане, освен това
разполагаме със сериозна наличност по сметките си към 17 септември в размер на
близо 3 744 092 лв.
Администрацията работи и по проекти за саниране на еднофамилните жилищни
сгради. Вече имаме сключени шест договора с банката за развитие. В ход са
процедурите за избор на изпълнители на енергийното обследване, изготвяне на
технически паспорти, инвеститорски контрол, строителен надзор, подготовката на
докладите за съответствие и всичко свързано с необходимите документи за започване
на реалното саниране на сградите.
За работата ни през този мандат и нейното качество показателни са и докладите
на Сметната палата и Агенция „Държавна финансова инспекция“. Не са допускани
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нарушения и нямаме сериозни забележки. Докладът на Сметната палата дойде при
нас на 14 септември и за втора поредна година той е отличен.
Успехите ни, на всеки от нас поотделно и на всички заедно, са още по ценни,
защото ги постигнахме преминавайки през предизвикателствата на често сменящи се
правителства, през изпитанията на незавършения от моя предшественик проект, на
неразплатените и наследени от нас задължения по загубени от общината дела и
бремето на финансовите корекции, заради обществени поръчки, проведени не от нас,
чиято заплаха обаче е още реална. Четири милиона общината държи в наличност
заради сянката на тази заплаха.
Всъщност в личен план бих бил доволен, ако са прави изследователите,
твърдейки, че приключвам възложеният ми от вас мандат с доверие не по-малко от
онова, с което го започнах. Бих казал, че постигнатото е повече, отколкото бях
заложил, но много по-малко, отколкото бяха собствените ми амбиции и най-сетне
много по-малко, отколкото хората очакват от кметската институция и ОбС. И затова
твърдя, че резервите, възможностите пред следващия мандат са много и основите са
поставени от мен, моя екип и този ОбС. Сериозна наличност по сметките, по ОП
„Региони в растеж“ – 8 000 000 лв. целеви средства и 500 000 лв. по програма
„Развитие на човешките ресурси“. Договорът вече е подписан.
В заключение искам да кажа, че имах шанса да бъда кмет на община Провадия
в един успешен за общината период, че положих всички усилия да реализирам
възложеното ми от избирателите. И в настоящия момент, след свършеното през
последните четири години, съм уверен, че времето ще докаже обективността на
личната ми оценка. Още веднъж благодаря на всички и Ви пожелавам да сте живи и
здрави.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета.
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
Възползвам се от правото и задължението си като пръв сред равни да кажа
няколко обобщаващи думи без да влизам в ролята на комара от баснята на колегата.
В никакъв случай няма да си позволя такова нещо. В този план, предвид риторичният
въпрос, който зададе колегата и частичният отговор, който може би намерих в
експозето на кмета за цялостния облик на изминаващия мандат, искам да кажа само
няколко неща. Бяха проведени четиридесет и седем сесии, налице са около хиляда
решения. Работата на ОбС беше белязана от една толерантност, един
конструктивизъм без напрежение, без политическа агитация, без всякакви странични
влияния, които могат да доведат до лоши резултати както във взаимоотношенията в
ОбС, така и с администрацията и да дадат съответно негативно отношение върху
решенията, които вземаме и съответно върху живота на нашите съграждани. Никой
не си позволи да бъде некоректен, да бъде нецензурен. Никой не предложи и не
защитаваше групови и партийни интереси. Никой не предложи общината да му
продаде нещо извън правилата на играта. Никой не му се наложи да се кълне в децата
си, за да потвърди свои решения и действия. Никой не му се наложи да дава
обяснения за неправомерни действия и незаконни решения. Това е общата картина,
облика на вашата работа. Всичко станало е плод на взаимоотношенията с общинска
администрация и с техните предложения, тъй като безспорно трябва да кажем, че те
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не ни поставиха в условия ние да отхвърляме техни неприемливи, неразумни, недай
Боже, незаконни предложения. Работата във взаимно разбирателство и зачитане на
правата на двете страни на администрацията и на местния законодателен орган във
всички случаи е ползотворна. Тя във всички случаи е довела до своите резултати.
Дали те са достатъчни като качество и количество? Едва ли. Има и забележки, които
аз мога да кажа без да давам оценки, тъй като това е преобладаващото мнение на
провадийската общественост. Забележките са по отношение на ниската активност на
общинските съветници, което практически не е така. Основната грешка, която всички
ние допуснахме, колеги е, че за да избегнем от упрека и обвиненията, че като видим
микрофон изпадаме в душевен оргазъм, след работещите и ползотворни комисии на
микрофон на заседанията на ОбС тогава, когато те се предават и се слушат от
провадийската общественост, нещата изглеждаха формални, предварително
договорени и създаващи впечатление за неработен порядък. Нещо, което не
отговаряше на действителността и въпреки това, че това е дошло до вашите уши, тъй
като изключая вероятността, че само аз чувам обратната информация, ние не
направихме необходимото за да убедим провадийци, че в ОбС се работи. Тихите и
кротки сесии създаваха впечатленията на инертност, на безразличие и хората по
центъра, които ни слушат казват „Там Денев си чете нещо. Те му го гласуват.
Вземат едни кинти и маршируват напред.“ Втората основна забележка, която е и
последна всъщност, е безусловна, че ОбС има огромен капацитет във ваше лице, като
професионалисти, като индивидуалисти и като политически представителни лица
също. ОбС Провадия не може да се превръща в орган, който да официализира
предложенията и решенията на общинска администрация. На последната сесия имаме
прецедент, изключение – общински съветник, който да внася докладни. Общинските
съветници имат право на местни инициативи за промяна в наредби, в решения, в
правилници и всякакви други неща. Това би трябвало да бъде така. Не може и не
трябва да се дават съвети на комисиите само към общинска администрация. Тогава
обществото ще оцени по друг начин общинските съветници, когато от един
общински съветник или от група излезе предложение за промяна в наредба, която
тогава хората ще оценят, ще кажат „Х – общински съветник или групата, те
предложиха промяната в еди-коя си наредба, която да доведе до нашето добруване.“
Говоря за нашите съграждани. Иначе слизаме на нивото на получаващите на пари.
Кога обърна обществото внимание на ОбС? През местните интернет общества. В
двата случая, когато имаше увеличение на възнагражденията на общинските
съветници. Кога започна фиксацията върху човека, който стои там? Тя ще продължи.
Точно преди две години, когато законодателят прецени, че председателите, както и
кметовете, трябва да получават малко по-прилично възнаграждение. Дотогава общо
взето на обществото му беше безразлично „Там сега Денев в момента взимаше едни
петстотин, шестстотин лева. Той кмета взема хиляда лева.“ Има две хиляди човека в
Провадия, които получават по-сериозни възнаграждения. Всичко течеше в страни без
отношение, без внимание, без никакво отношение, без критики. Всичко беше по
допирателната. Когато възнагражденията станаха малко по-сериозни, доста сериозни
за местно ниво на председателя и на кмета, когато два пъти се увеличиха вашите
възнаграждения, примерно възнагражденията на общинските съветници, започна
едно внимание на ОбС. Започна едно внимание на работата на ОбС. Преди това е
редно или не, това е друга тема. Но, аз считам, че общинските съветници са
заслужили и без това малкото възнаграждение, вие всички, за целия мандат. Смятам,
че те заслужават повече и смятам, че обществото трябва да обърне внимание, така
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както всеки като отиде при работодателя си иска да договори максимално трудово
възнаграждение, не може да иска и да има претенции към своите собствени
избраници, които получават сигурно най-ниското възнаграждение във всичките 264
общини в страната. Завършвам с упреците. Моля да бъда извинен, ако някого съм
обидил или засегнал. Надявам се да не е така. Отношението е към всички.
Искам да благодаря лично на кмета, на екипа му, на общинска администрация
за коректните взаимоотношения. Да благодаря на юристите на общината и на
юристите на ОбС благодарение, на чиято професионална работа ние нямаме, колеги,
реално нито едно върнато решение. Имаме три върнати решения, за да не кърша
мнението на кмета на общината приех да бъдат върнати, защото ако си бяхме
устоявали те щяха да устоят и в съда. Няма такъв прецедент. Има десетки, стотици
решения върнати на другите общински съветници. Благодаря на вас за коректността.
Надявам се повечето от вас след една разумна, коректна и партньорска кампания да
продължат работата си пак в тази зала и да доведат до положителни резултати
следващото управление. Благодаря Ви. За мен беше чест да бъда първи сред вас.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам последното заседание на
настоящия общински съвет.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.05 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 №2089
решение №47-951
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2090
решение №47-952
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2091
решение №47-953
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

35

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2092
решение №47-954
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

36

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2096
решение №47-956
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

37

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2097
решение №47-957
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

38

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2100
решение №47-959
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

39

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2101
решение №47-960
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

40

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2103
решение №47-961
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

41

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2104
решение №47-962
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

42

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2106
решение №47-964
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

43

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2108
решение №47-966
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

44

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2110
решение №47-967
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

45

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2112
решение №47-969
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

46

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2116
решение №47-972
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

47

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2117
решение №47-973
№
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
Диан Парушев Николов
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

48

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

