П Р О Т О К О Л № 21
Днес, 05.05.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
Община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Антон Илков Янев
Георги Атанасов Габровски
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. Общинските съветници
Лидия Николаева Димитрова, Дамян Ташев Неделчев и Блага Калчева Петрова са
уведомили, че няма да присъстват на извънредната сесия на ОбС Провадия.
Откривам заседанието на ОбС Провадия, което е извънредно и е свикано с
покана №21 от 03.05.2017 г., като заседанието е със следния обявен в поканата дневен
ред: 1.Утвърждаване на книжа при произвеждане на Местен референдум във връзка
със състояло се на 02.05.2017 г. заседание на Централна избирателна комисия./
вх.№1138
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Няма. Предлагам заседанието да протече
при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване на книжа при произвеждане на Местен референдум във връзка
със състояло се на 02.05.2017 г. заседание на Централна избирателна комисия./
вх.№1138
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Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Утвърждаване на книжа при произвеждане на Местен референдум във
връзка със състояло се на 02.05.2017 г. заседание на Централна избирателна комисия./
а/№1138-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно утвърждаване на книжа при произвеждане на Местен референдум
във връзка със състояло се на 02.05.2017 г. заседание на Централна избирателна
комисия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
На свое заседание състояло се на 02.05.2017 г. Централната избирателна комисия
утвърди нови Методически указания и книжа за произвеждане на Местен референдум.
Новите образци на книжа в утвърдените Методически указания на ЦИК са
предоставени и следва да бъдат утвърдени на заседание на Общински съвет Провадия
с оглед на това, че с решение №18-348/21.03.2017 г. е определена датата 14.05.2017 г.
за произвеждане на Местен референдум в Община Провадия.
Ще направя едно уточнение. При утвърждаване от ЦИК на декларацията от
гласоподавател пред СИК, че не е гласувал и няма да гласува на друго място е
направена техническа грешка, която е следната: под чертата, в самите указания в
предпоследния и последния абзац е изписано - „Декларацията се прилага към
избирателния списък за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Копие
от декларацията се прилага към избирателния списък за национален референдум (ако
лицето е гласувало в национален референдум) и „Отказът на СИК да допусне лицето
да гласува е писмен и може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно.”
Всъщност самите указания трябва да бъдат със следния текст: „Декларацията се
прилага към избирателния списък.” и „Отказът на СИК да допусне лицето да гласува е
писмен и може да се оспорва пред ОИК, която се произнася незабавно.”
Това е техническа грешка, направена от ЦИК, която ще бъде поправена в самата
декларация.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №21 – 374
На основание чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА и чл.30, ал.6 от ЗПУГДВМС,
Общински съвет Провадия изменя т.3 от решение №18-348/21.03.2017 год. в следния
смисъл:
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1.Утвърждава образци на книжа за произвеждане на местен референдум,
съобразно утвърдените от ЦИК на състоялото се на 02.05.2017 г. заседание образци:
Приложение №16-МР, Приложение №69-МР, Приложение №71-МР.
2.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60, ал.1 от АПК.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Гочев, заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
На предишното заседание на ОбС, д-р Дамян Неделчев, направи едно предложение
във връзка с желанието на един наш съгражданин, г-н Ников, да осветим пешеходната
улица на град Провадия с негови лампи, които той ще ги даде на цената на вложените
материали без печалба. Ние, няколко негови приятели и познати успяхме да съберем 3
500 лв. това са 35 лампи, но за да може от читалището до „Минералните бани” цялата
улица да се освети трябват още осемнадесет лампи. Предлагам Ви парите за тази сесия
да ги дадем за тези лампи и общината да поеме ангажимент да сложи табела с имената на
дарителите, като това ще е спомен от него за града. Предлагам Ви да се откажем от
възнагражденията си за тази сесия и да дозакупим тези лампи, за да можем да осветим
цялата пешеходна улица на града.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Общинския
съвет Провадия в 09.12 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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