П Р О Т О К О Л № 18
Днес, 20.02.2013 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.59 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Христо Николаев Дянков
6.Диянка Александрова Добрева
7.Милена Драгиева Полизанова
8.Мустафа Али Ибрям
9.Сечкин Халил Мехмед
10.Назик Назиф Кямил
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Георгиев Маринов
13.Иво Райчов Гочев
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16.Кръстю Василев Кръстев
17.Димитър Георгиев Андреев
18.Дияна Стоянова Агностева
19.Радко Атанасов Костадинов
Общинските съветници Марин Пенчев Маринов и Станислава Шидерова
Налбантова не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия за 2012 год. и
приемане бюджета за 2013 год. / вх.№768 и вх.№767
2.Отчет на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2012 год. / вх.№779
3.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социални услуги за
2012 год., като част от Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Провадия /2011 - 2015 год. / вх.№ 774
4.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на
европейските фондове. / вх.№773
5.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия за 2013 год. / вх.№778
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6.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия за 2013 год. / вх.№ 769
7.Приемане на годишен план за младежта за 2013 год. на община Провадия./
вх.№ 787
8.Приемане на годишен план за действие по изпълнението на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2013 год. /
вх.№775.
9.Приемане на план за действие на община Провадия за 2013 - 2014 год. в
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация. / вх.№ 780
10.Докладни записки с вх.№772, 777, 782, 783, 784, 785, 786, 788.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам т.5 от дневния ред на заседанието - Приемане на Програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия
за 2013 год. да се разгледа като първа точка, а останалите точки от 1 до 4 да се
изтеглят с една назад. Мотивите: Програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост в община Провадия за 2013 год., съгласно Закона
за общинската собственост трябва да се приеме преди бюджета на общината.
Има ли други предложения за допълнения и корекции в дневния ред на
заседанието?“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Предлагаме в точка десет от дневния ред на заседанието да се включи
докладна записка с вх.№798.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми дами и господа,
Аз също, относно докладна записка с вх.№798, която току-що ни е раздадена.
Стана практика в този ОбС на вратата да ни се дават докладни записки и да се
включват. Предполагам, че тук няма да има нов проект за решение, което е
хубавото, защото виждам кой е изготвил докладната. За разлика от останалите
проекти, защото на това заседание от осемнадесет докладни имаме тринадесет
нови проекти за решения, а на предното заседание от двадесет докладни –
петнадесет. Процентно може всеки да го прецени. Вероятно е много важен
проблемът, но какво се случва? Дават ни се на вратата пет страници и ние трябва
да си вдигнем ръката след половин или един час.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаема г-жо Агностева,
Първо, ще ви припомня, че докато вие бяхте председател на ОбС решенията
бяха сто процента коригирани и се криеха документи. По отношение на
докладната записка, която ви предложих да разгледате. Вие проблема го знаете от
една година. Той е за учредяване на безсрочен сервитут. Ако сте забелязали, на нас
предварителното съгласие ни беше дадено на 17 февруари миналата година, а
заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по горите е от вчера. От 17
февруари, но ние вчера на 18 февруари я получихме. Проблемът на вас ви е много
познат. Освен това, свързан е с единия под обект
на проекта за нова
пречиствателна станция и касае не по-малко от два милиона лева. Всеки час на нас
в момента ни е ценен. Аз се обръщам към общинските съветници да разгледат
предложената докладна записка. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Аз считам за ненужно изострянето още в началото на сесията. Мисля, че ако
Тунчева нямаше достатъчно работа, щях да й възложа от материалите на ОбС да
извади средно статистическия брой внесени допълнително и изтеглени докладни
записки. На вратата, на стълбището. Добре, за следващата сесия ще имате
информация за броя – автентичния брой, защото той винаги може да се оспори и
кой какво и на кого казва. Мисля, че този проблем е, да не повтарям кмета,
жизнено важен за община Провадия. Чакаме това решение от осем, девет месеца.
То почти няма да има нужда да го обяснява вносителя за какво става въпрос, така
че това не е проблем, който трябва сега да ви го обяснявам, а вие преценете и
гласувайте по съвест новия вариант на дневен ред, който ви прочитам.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия за 2013 год. / вх.№778
2.Отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия за 2012 год. и
приемане бюджета за 2013 год. / вх.№768 и вх.№767
3.Отчет на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Провадия през 2012 год. / вх.№779
4.Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социални услуги за
2012 год., като част от Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Провадия /2011 - 2015 год. / вх.№ 774
5.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на
европейските фондове. / вх.№773
6.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия за 2013 год. / вх.№ 769
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7.Приемане на годишен план за младежта за 2013 год. на община Провадия./
вх.№ 787
8.Приемане на годишен план за действие по изпълнението на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2013 год. /
вх.№775.
9.Приемане на план за действие на община Провадия за 2013 - 2014 год. в
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация. / вх.№ 780
10.Докладни записки с вх.№772, 777, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 798.
11.Питания и отговори на питания на общински съветници.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с
18 гласа „за”, 1 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка-Приемане на Програма за управление и разпореждане с
…………… имотите-общинска собственост в община Провадия за 2013 год.
а/№778-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2013 год.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 319
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2013 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на мероприятията,
залегнали в програмата.
Втора точка - Отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия за 2012
……………. год. и приемане бюджета за 2013 год.
а/№768-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012 год. на община Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
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„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Всички вие сте свидетели как беше изпълнен бюджет 2012 год. Аз ще
маркирам само някои от основните параметри. Първо, няма документирани
неразплатени разходи от община Провадия. Има леко преизпълнение на приходите
и то се дължи на това, че за около 2 300 дка. общински пътища, които се ползват от
арендаторите и земеделските кооперации си платиха рентата. Четири години това
не е правено, въпреки наредбите и законите. В разходната част същественото е, че
приключи проекта за модернизация на образователната инфраструктура. Глобата
на общината беше около 400 000 лв., ние платихме и десетина хиляди
допълнително лихви. На трета инстанция приключи и делото за незаконно
прекратения договор за сметосъбиране и сметоизвозване. Той струва на
провадийските данъкоплатци сумата от близо 210 000 лв. Делото не е приключило.
Всъщност казусът не е приключил, делата са приключили и имаме покана за
доброволно плащане на лихви допълнително около 30 000 лв. на този етап и
разходи за съдебни разноски. Аз отказах да ги платя, ако има ново решение на
съда, тогава ще ги плащаме. По отношение на разходната част, знаете, че част от
отчисленията по Закона за управление на отпадъците около 170 000 лв. не сме ги
платили, трябва да са налични в общината. Наличен беше и необходимия
финансов ресурс за съфинансиране на пречиствателната станция в размер на
460 000 лв. Ако има въпроси, готов съм аз да отговарям. Тук са и специалистите от
община Провадия. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната, колеги?“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз не видях къде са отнесени тези пари, които са платени от общината по
проекта, след като от това, което прочетох, излиза, че те са възстановени след
окончателното плащане от управляващия орган. Тези около 460 00 - 470 000 лв. не
виждам къде са отразени в отчета? Това е по повод изказването на г-н кмета. Аз ще
акцентирам на някои неща от отчета, които на мен ми направиха впечатление,
защото не съм била и на заседание на постоянна комисия и искам да споделя с вас
това, което съм видяла. Вярно е, че изпълнението на собствените приходи по
бюджета на община Провадия е увеличено. Макар и със скромните 694 лв.
имуществените данъци са завишени, но мисля, че тук има един резерв в събирането
на данък върху превозните средства, макар че е отчетен прираст от 100,17%
изпълнение в абсолютна стойност там има намаление. За 2011 год. са събрани
263 000 лв., а за 2012 год. – 253 000 лв. Просто са планирани по-малко. Мисля, че
общината трябва да продължи да работи в посока събиране на глоби и
административни наказания, където увеличението е значително. Това също държа
да го отразя. Относно разходната част в бюджета за 2012 год.
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги,
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Възнагражденията и осигурителните плащания са в размер на 54,34%, а
разходите за издръжка в размер на 34,10%. Тук нямаме разбивка на разходите,
които за мен са изключително интересно перо. Интересен е за мен, уважаеми
колеги, разходът гориво, защо аз не знам как се отчита горивото на един
автомобил, които през деня е служебен, вечер - личен, а в почивните и в
празничните дни е семейна собственост и е на общинска издръжка. Ако вие знаете,
ми кажете? След това в „Местните дейности“, „Общи държавни служби“ се отчита
дейност „Общински съвети“. Годишният бюджет е 94 000 лв. Важно е какво е
изпълнението – през 2012 год. ОбС е изразходвал 80 600 лв., през 2011 год.
разходът на ОбС е бил в размер на 75 003 лв., 2010 год. - 73 026 лв. Все суми, които
са съизмерими. През тази година издръжката се е увеличили с 5 000 лв. Мисля, че е
нормално, след като има и автомобил в ОбС, издръжката да се завиши.
За „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“, за която говорим вече много, много
години, през тази година, извинете за миналата година, говорим за 2012 год., са
изразходвани средства или са предоставени средства в размер на 140 290 лв. Тази
сума, уважаеми дами и господа, е съизмерима със сумата, която общината е
предоставила на болницата през 2008 год. Тогава сумата беше 144 000 лв. и тя
беше само за инвестиции. През 2008 год. болницата се финансираше, освен от
собствените средства, които привличаше, имаше и още два източника на
финансиране, от Министерството на земеделието чрез субсидията за рискови
райони и от Здравната каса. От Здравната каса тогава приходите бяха милион и
осемстотин хиляди лева ориентировъчно, а от Министерството на земеделието с
т.нар. субсидия за трудни райони 128 000 лв., която вече от 2010 год., ако не се
лъжа, болницата спря да получава.
Капиталовите разходи. Тук ми прави впечатление, че в две последователни
години е записан един и същ обект. Във функция „Икономически дейности и
услуги“ това е пътят Провадия-Добрина-Манастир граница общ.Провадия-Девня.
Вероятно става въпрос за отделни отсечки или за полагане на нов пласт асфалт.
Просто нямам обяснение. По никакъв начин не можем да разберем - Каква част от
този път е бил ремонтиран? В източници на финансиране виждаме, че все пак 2012
год. община Провадия е била в състояние да отдели собствени бюджетни средства
44 940 лв., които през тази година липсват.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Администрацията сега ли ще отговори? Първо, ако има други въпроси,
колеги? Няма такива.“
Изказване на Петранка Иванова – гл.спец. „Финанси и бюджет“
общ.Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Относно собствените средствата, които са усвоени за разплащане по обект за
модернизацията на училищата в дофинансиране на „държавните дейности“, точка
44 „Общообразователни училища“, е посочена сумата 185 174 лв. в това число и
капиталови. Разликата е през 2011 год. Допълнително пояснение има в ОП
„Регионално развитие“, където е посочено ползвания от „Флаг“ кредит от 2011 год.
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– верифицирани са 498 905 лв. и те са възстановени към „Флаг“, а разликата, която
сме извършили със собствени средства 380 00 лв., тъй като са плащани две години
– 2011 год. и 2012 год. – 185 000 лв., ние сега говорим за 2012 год. Г-н Филев каза
общия размер, който общината е използвала.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаема г-жо Агностева,
400 000 лв. е санкцията по проекта. Това казах аз. Беше ви показано как е
отразено. 500 000 лв. бяха верифицирини и благодарение на мен, проектът беше
завършен, това мога да го кажа, и на д-р Неделчев. В края на 2011 год. всички си
спомняте как беше актуализиран бюджета на община Провадия и как аз каних
директорите и исках техните пари за разплащане. 400 000 лв. грубо е санкцията по
проекта, още веднъж искам да повторя, платена през двете години. По отношение
на пътя Добрина-Манастир, това са отделни отсечки. Нормално е да се напишат и
осовите точки, но примерно при търга миналата година от 25.00 - 26.00 лв.
средната цена спадна на 15.00 лв., така че се увеличи. Сега и да запиша осови
точки няма конкретно да фиксирам отсечките. Става въпрос за отделни отсечки. По
отношение на публичността и прозрачността, заповядайте до километър, до грам
бензин ще бъде дадена цялата информация, няма скрито нищо. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да считаме, че коментарите за отчета на бюджета за 2012 год. са завършили.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 320
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.30, ал.1 , чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети
и чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия в
размер на 11 346 513 лв. и за разходваните извънбюджетни средства и фондове
към 31.12.2012 год.
2.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2012 год.,
съгласно приложение №3.
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б/№767-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане бюджета на община Провадия за 2013 год.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми гости,
Уважаеми съграждани,
Току-що ми съобщиха за вероятна оставка на министър-председателя,
съобщено по радиото. Това поставя бюджет 2013 год. вече на изпитание. С какво се
характеризира проекта за бюджет за 2013 год. на община Провадия? Общината
планира да събере приходи в размер на 12 313 525 лв. в т.ч. 8 032 969 лв. за
делегирани държавни дейности, приходи за общински дейности 4 280 556 лв. и
дофинансиране на държавни дейности в размер на 305 372 лв. Аз с конкретни
цифри няма да говоря в момента. Ще акцентирам на макрорамката на бюджета. На
комисиите казвах, че бюджета на община Провадия е напрегнат само по отношение
на местните приходи, но сега не се знае дали държавата ще успее да изпълни
ангажимента си към общините. Има заплаха за финансовата система на държавата
и всички го виждаме. Какво допълнително искам да кажа? Предполагам, че това,
което ще е коментирано в проекта за бюджет е в разходната му част. За капиталови
разходи има предвидено закупуване на автомобил. Идеята е автомобилът да бъде
закупен от дарения и средства от лихви. Планираме по-добре да управляваме
наличните средства, ако ги има и лихвите в размер на 7 000-8000 лв. да станат не
по-малко от 30 000 лв., а към наличните 10 000 лв. от миналата година - дарения да
съберем поне още 15 000 лв. заедно с лихвите и да закупим единият автомобил.
Необходим е още един автомобил за социалните дейности, който при възможност
ще закупим от издръжката на тези дейности. Кое налага закупуването на
автомобила? Един основен автомобил - „Опел“ е на над 600 000 км. – 20 годишен
и вчера аварира на магистралата с членове на комисията по агенция за храните,
“Деу“ на над 400 000 км. , „Лада“, която е на 30 год. и не знам на колко километра.
През предходният мандат са закупени два автомобила - „Дачия – Логан“ - комби
за ДВФУ и „Лада-Нива“. „Дачия“ си изпълнява предназначението и се ползва
ежедневно, докато „Лада-Нива“ стои пред общината и на година има не повече от
600 км. – 1000 км., докато другите автомобили имат не по-малко от 30 000 км., но
тя е скъп автомобил за ползване като останалите. Имахме един инцидент в края на
миналата година с един от автомобилите със спирачната му система, ако на една от
комисиите бях почти готов да се откажа от автомобилите, сега не мога да си
позволя да поставя сигурността на пътуващите в автомобилите под въпрос. Трябва
да имаме сигурни автомобили. Още веднъж искам да повторя, че единият
автомобил ще бъде закупен със средства от дарения и от лихви, ако го закупим.
Другото важно нещо по бюджета е съфинансирането по проектите, по които
работим. На нас са ни необходими 693 000 лв. за собственото участие в размер на
3,71% за реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Провадия. Там ще трябват и
не по-малко от 100 000 лв. за лихви и то след възстановяването на частта, която
държавата по принцип приема, ако сега това нещо се запази и за тази година.
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Дългът, който е утвърден от ОбС, който ако трябва ще изтеглим от фонд “Флаг“ е в
размер на четири милиона и двеста хиляди. Освен това, ние имаме резервирани
186 000 лв. за програмите за заетост на „Бюрото по труда“ и ОП „Развитие на
човешките ресурси“. Към момента те са оборотни и сме привлекли около 800 000
лв. и до края на годината те ще надхвърлят 2 000 000 лв. Тези средства влизат в
Провадия, в търговската система и помагат на 350 семейства да оцеляват.
Предполагам, всички сте съгласни с приоритета, който изведохме в началото на
мандата и това е заетостта. До тук станаха един милион необходимите средства.
Общинската болница, като получим отчета ще видим, че тя има задължения от не
по-малко от 500 000 лв. и има три отделения, които се нуждаят от ремонти на
сградите, от закупуване на оборудване, недостиг на персонал и по всяка вероятност
лабораториите, които трябва да имаме в края на тази година, пак няма да ги имаме.
Какво си мисля аз? Това, което каза г-жа Агностева, че 2008 год. са дадени същите
пари като сега, е така. Да, като миналата година и като тази – предвиждаме 120 000
лв. тогава давахме по 20 лв.- 23 лв. на преминал болен, а миналата година по 44 лв.
на преминал болен. Преминалите болни през болницата падат от 4 200 на 2 800.
Причините са обясними – нямаме родилно и хирургия, затворени през предходния
мандат. Още веднъж, искам за нашите съграждани, да кажа в какво се корени
основния проблем за нашата болница. Той е в перспективата. Тя в момента почти
няма перспектива. През 2009 год. ситуацията беше друга и общината, и болницата
можеха да кандидатстват по ОП „Регионално развитие“, да привлекат две милиона
за сградния фонд и още толкова за апаратура и за медицинско оборудване. Беше
изготвен енергиен одит и платен от болницата. Даже не си спомням сумата дали е
10 000 лв., или 15 000 лв. През 2010 год. Георги Янев е възложил изготвянето на
работен проект за болницата с цел кандидатстването по ОП „Регионално развитие“.
Стойността на договора е 51 000 лв. и иск за доброволно плащане ни беше
предявен на осми февруари. Не знам дали и там няма да ни осъдят, независимо, че
в договора има клауза, че дължимата сума от страна на възложителя се плаща един
месец след финансирането на общината по ОП „Регионално развитие“. Реалната
ситуация сега е в това, че болницата няма откъде да вземе парите за сградния фонд,
милион - милион и половина лева, няма откъде да вземе парите за оборудването.
Даже и цялата община да продадем в момента, всички собствени приходи да дадем
на болницата, които са в размер на два милиона и половина, няма пак да стане
такава, че да отговаря на условията на Здравната каса, защото трябват два пъти
повече пари, като тук не вкарвам пак задължителните лаборатории. За мен трябва
радикално решение за болницата, аз съм ви го предложил и вие ме подкрепихте.
Да се опитаме да предложим болницата на държавата и тя да я вземе. Формулата е
без значение, защото ситуацията в страната е такава, че няма как здравето на
хората да го делим на държавно и на общинско. Още нещо, което може би
изпуснах, това са представителните разходи. Те са изчислени така, че да покрият
всички тържества, които ние правим плюс очакваните приемателни комисии по
проектите, с които работим. Нашите и до сега са били най-малките във варненска
област, като процент спрямо общите разходи.
За общинската пътна мрежа, имаме предвидени за уличната мрежа 100 000
лв., които са от глоби и санкции, които не можем да насочим другаде. Това е от
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екологичните глоби и санкции, които ни превежда РИОСВ – Варна. Щях да
пропусна нещо много важно. От предвидените 100 000 лв. за дейност „Чистота“ –
560 000 лв. са за самата услуга, за почистването на гр.Провадия и двадесет и
четирите села. Около 520 000 лв. са санкции, глоби по Закона за управление на
отпадъците. 170 000 лв., както казах, преди малко са от миналата година, а другите
от тази година. Всички в момента берем плодовете, как да кажа, на едно решение,
случило се преди няколко години за нашето население и сега си плащаме. За мен
съфинансирането и изграждането на пречиствателната станция в този контекст е
оправдано, защото ако нямаме в град Провадия нова пречиствателна станция през
2015 год. ежемесечно всеки провадиец ще трябва да плаща санкции за
непречистените води. Както сега плащаме санкциите, че ползваме незаконно депо,
което не отговаря на изискванията на Европейския съюз и на директивите, така ще
плащаме и за водата. Община Провадия е 23 000 човека и тази година по 15 лв. на
човек трябва да платим за ползването на депото и разликата от миналата година
също. Благодаря. Ако имате въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет, моето желание за горивата беше да го обсъдя с колегите
общински съветници, затова се обърнах към тях. За болницата също не мислех
повече да говоря, но след като вие й отделихте толкова много време, аз също бих
искала да изразя едно мнение, което е в протокол №48 от 19.04.2011 год., когато се
проведе едно заседание на ОбС, изцяло посветено на проблемите на болницата.
Г-н Филев задава въпроса „Попълнена ли е апликационната форма на
проекта, за който се говори в приложения протокол? Внесена ли е тази
апликационна форма и по коя Оперативна програма?“ На стр.2 от протокола
отговора на инж.Янко Янков – тогава нач.-отдел „Програми за развитие“, а сега
вече директор на дирекция е следния: „Ще направя един кратък преглед на
Оперативна програма „Регионално развитие”, защото реконструкцията,
обновяването и модернизацията на общински лечебни заведения е допустимо за
нашата община само по Оперативна програма „Регионално развитие”. В тази
връзка към Оперативната програма са стартирали три схеми. Едната е за държавни
лечебни заведения с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването.
Втората схема, която е отворена, е за общински лечебни заведения, извън
агломерационните ареали. Както знаете, община Провадия е агломерационен ареал
по смисъла на Оперативна програма „Регионално развитие”. Третата схема, която е
отворена, е за общински лечебни заведения в агломерационните ареали, но по тази
схема са обявени два компонента с конкретни бенефициенти, където община
Провадия не попада в списъка за допустимост по тази схема. Съгласно
индикативната таблица на Оперативна програма „Регионално развитие” и вече
решение на управляващия орган в лицето на Министерството на регионалното
развитие е възможно обявяване на схема, която да включва и нашата община, но
към този момент община Провадия не е допустима по така обявените схеми.” За
това в договора по изработването на проекта е записано, че парите ще бъдат
платени при спечелването на проекта. Редно е това да го отбележите г-н Филев и
във фейсбук.
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Продължавам нататък, относно решението, което ни е предоставено по
докладната записка за приемането бюджета на община Провадия. Първо, си мисля,
защо миналата години трябваше местните дейности да бъдат намалени, а сега
постепенно да се увеличават. Прочетох за необходимостта на нови такива бройки
във връзка с новите ангажименти на общината. Преди малко г-н Филев точно от
този микрофон каза „Бюджет 2013 год. е бюджет на изпитанието. Ще бъде бюджет
на изпитанието.“ Той обясни какво има предвид, относно представителните
разходи на общинска администрация, но въпреки всичко аз не мисля, че предните
години нямаше проекти. Напротив, проектът за училищата на стойност шест
милиона се изпълняваше точно във времето, когато по предложение на г-н Филев,
от този микрофон, представителните разходи на общинска администрация, тогава
пишеше на кмета, бяха намалени от 10 000 лв. на 5 000 лв. В протокол №34 от
05.02.2010 год. вие казвате: „Ние трябва да си отговорим на няколко въпроса.
Какви цели си поставя администрацията с представеният ни проект за бюджет?
Ако внимателно се вгледаме в цифрите, ще видим, че той е един консуматорски
бюджет. 52,4% за заплати спрямо другите разходи, а миналогодишния е 54%. Ако
вземем за пример съседните на нас общини, които са много по-малки, ще видим, че
там съотношението заплати /други разходи е 30% към 70% или 35% към 65%.
Другото, което учудва мен и голяма част от гражданите, предполагам, е
предвидените като миналата година 10 000 лв. за представителни. За 250 работни
дни това са по 40 лв. на ден, на месец 800 лв. Нормалното, според мен, би било
тези средства да бъдат не повече от 5 000 лв., за да има поне в този аспект и
вносителят да заяви, че средствата, събирани в тази тежка ситуация от
данъкоплатците ще бъдат върнати по някакъв начин при тях. Редно е всички да се
запитаме – За какво се плащат тези представителни? Ние като група имаме
желание да подкрепим бюджета, защото една община трябва да има бюджет, но е
редно вносителят да направи всичко възможно тези средства да бъдат насочени
към жителите на община Провадия, ако искате даже и символично тези
представителни разходи да бъдат намалени. Има достатъчно други места, където да
бъдат пратени включително и за помощи на социално слаби, в някое училище или
за общоградските прояви, няма значение.” След което г-н Филев гласува „против“,
за да може да обясни своя отрицателен вот, който беше следния: „Другото, което
очаквах, но не се случи, е наистина с този бюджет да бъде дадена една индикация,
че ще бъде насочен към хората и това ще са представителните на кмета. Спокойно
можеше той сам да предложи от 10 000 лв. да станат 5 000 лв. Нека да е жив и
здрав, да си ги харчи тези пари и да са му сладки.” Край на цитата. Това беше през
2010 год. В 2013 год., обаче на нас ни се предлага, представителните от 6 300 лв. да
станат 10 000 лв. Какво е процентното съотношение? Сами можем да преценим.
Обясни ни се защо. Дали, обаче е оправдано? За представителните разходи на ОбС
от 2000 лв. на 3 000 лв. След това следват лимитите за работно и представително
облекло. В предните бюджети имаше сума определена „в размер на …“. Тук и
миналата година, и тази е „средно по …“. Може би да не видим колко е
минималния и максималния размер. В т.9.4.1. от проекта са пропуснати зам.председателите на ОбС. Те след като си поделят работното време, отпуските, би
трябвало да си поделят и работното облекло. Не става ясно каква сума ще получат
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по служебно правоотношения. Тях изобщо никъде не ги намирам. В т.9.10.
Финансиране на образователните училища въпросът ми е конкретен - Тези три
училища, които ще дофинансираме имат ли преходен остатък и в какъв размер?
Правата и правомощията няма да ги коментирам. Преминавам към приложение №2
„местни дейности“. Първо, искам да кажа, че за разлика от 2011 год. и назад във
времето няма приложение с разходи, представени по функции, групи дейности и
параграфи, както за държавните дейности, за дофинансиране на делегираните от
държавата дейности, за местни дейности, където можем да видим всичко поподробно. „Местни дейности“ – разходи, на ОбС издръжката за 2011 год. в размер
на 17 694 лв. В 2013 год. предложението е за 33 190 лв. Увеличение с 87%. В нетен
размер е 16 000 лв., като 2012 год., малко преди това, ви казах, че издръжката беше
15 000 лв., а преди това 13 000 лв. Защо е предвидена токово голяма издръжка?
Това е моят въпрос. Така мечтаното електронно гласуване или един етап от него
може би ще се случи. В същото време, обаче издръжката на ЦДГ е намалена с 5%.
Издръжката на ПДГ с 10%. Може би вие сте предвидили намаляването на цените
на така. Добре, на газта, горивата ще бъдат намалени. За ЦДГ не сме говорили от
2008 год. и Наредба №8 също не е пипана от тогава. Въпросът ми е – Какво
включва международни програми, защото не знам? „Спортните бази“ - сумата,
която е записана е увеличена значително – 54 %. Тук е обяснимо, защото 60 000 лв.
е по проекта за „Спортната площадка“. „Други дейности по културата“
намалението на издръжката от 74 451 лв. е на 39 700 лв. Въпросът е - Защо?
„Читалища“ – издръжка от 49 010 лв. на 32 345 лв. Защо? Преминавам към
поименния списък на капиталовите разходи. Коя е общинската сграда, която ще се
ремонтира? Защото аз нямам такава схема с УПИ и квартал, където да видя – коя е
тя? Ще се ремонтират тротоарните настилки на ул.“Дунав“ и „П.Евтимий“ също.
Това, което казах преди малко, бих желала да се отбележи участъка, който ще се
ремонтира по пътя Провадия-Добрина-Манастир границата Провадия-Девня. Още
веднъж казвам, че тук няма предвидени собствени бюджетни средства.
Уважаеми дами и господа,
Списъкът с проектите, финансирани със средства от Европейските фондове
по бюджет 2013 год. включва седем, не осем проекта, от които, обаче пет са
проекти, които е подготвило и внесло предното управление, които се изпълняват в
момента и ще приключат през 2013 год. или най-късно в началото на 2014 год. А
оттам нататък, какво се случва? Тук новите програми са „Помощ в дома“, „Другото
семейство“. Много добре си спомням думите на г-н Денев, че по социални проекти
е хубаво да се кандидатства и те се печелят, защото когато свърши единия веднага
се кандидатства за следващ и той се печели. „Светът на предците“ – проект, по
който 50% от сумата е за община Провадия, обща стойност на проекта 317 856 лв.,
може би без ДДС, защото мисля, че беше по-голяма сумата. 50% е за община
Провадия , а другите 50% за другите две общини. „Подобряване ефективността на
общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик, Провадия за постигане на
оптимизация и избягване на дублиращи функции“ – 171 693 лв., отново водеща
община Дългопол, а общините Провадия и Долни Чифлик са партньори. Това са
проектите, по които се работи.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми гости,
Аз ще започна отзад напред, като за детайлите ще отговарят финансистите.
Първо, проектът за ПСОВ е направен от нас. Единственото, което е направено от
вас е търгът. Рискът за този проект на сто процента идва от проведената тръжна
процедура. Ако има риск, той идва от там. Предварително е проведена тръжната
процедура. Проектът е подготвен и внесен от мен. Други какви мерки има в
момента? Кажете мярка, по която община Провадия е бенефициент,
кандидатствала е и не е одобрена. Кажете. Няма мерки. Къде са мерките? Аз ще се
върна след малко на инфраструктурата и ще започна с болницата. Той и инж.Янков
ще ви отговори. Знаете ли кое е същественото? Че вие провалихте не само
болницата – здравната инфраструктура на община Провадия, но и културната,
защото когато мярката по ОП „Регионално развитие“ беше отворена – беше за
социална инфраструктура, в която влизаше – образователна, културна и здравна.
Аз и сега не знам – Защо община Провадия от бенефициент беше извадена? Това
вие трябва да го кажете, защото вие харчехте пари по подготовката на този проект.
В един момент се случи, че община Провадия я няма в списъка на бенефициентите.
Отговорете – защо? Това е важният въпрос. Някой по някакви причини община
Провадия извади от списъка на бенефициентите. Кои са причините? Защото ние
сега сигурно ще платим тези пари, ако ни осъдят. Проблемът идва от там, че е
подготвян проект, но не е кандидатствано. Защо? Съотношението на бюджета.
Съотношението идва от привлечените средства. Те не са описани. Към момента, в
който вие говорите, привлечените средства са четири милиона на година, а сега са
повече от десет милиона. Съотношението, ако привлечените средства по проект
бъдат заложени, ще стане 30/70 или 20/80. В момента не мога да го сметна точно.
Това е важното да се знае. И това, което искам да ви кажа аз на вас, персонално.
Покажете само едно мое действие до момента, което е довело до щета на община
Провадия. Едно, защото аз вашите мога да ги посоча, включително и персонално.
Бюджет 2012 год. служеше за това да оправя вашите бакии - да го кажа простичко
и хората да го разберат. А за фейсбук, вие трябва да го напишете – Защо община
Провадия не кандидатства с проект за болницата? Точна и ясна причина. Защо
беше извадена от списъка на допустимите бенефициенти? Защо проекти по ОП
„Регионално развитие“ бяха извадени от финансиране? Аз почти се досещам за
отговора, но не съм сигурен в това и няма да го кажа.“
Кворум:18 /Общинският съветник Назик Кямил не присъства в залата./09.50
ч.
Изказване на инж.Янко Янков-директор дирекция „Специализирана
администрация“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми колеги,
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Г-жа Агностева много точно изчете моето изказване на тогавашната сесия, но
хубаво е, когато четем, да четем между редовете. Ще започна от последните си
думи, че е възможно общината да бъде включена в следваща схема по същата
мярка и да бъде в допустимите общини, като бенефициент за модернизация на
инфраструктурата в здравеопазването. Това, което трябваше да се направи е
активна политика на цялото ръководство на общината да се допусне, като
бенефициент. Ще дам само един пример – в края на миналата година и началото на
тази година започна да се говори много усилено за следващия програмен период
2014-2020 год. В тази връзка Оперативната програма, която ще получи най-голямо
финансиране е новата ОП за регионално развитие с новото име „Региони в растеж“,
като първоначално община Провадия беше извадена от списъка. В този смисъл,
благодарение на активната позиция на кмета на общината, община Провадия е
включена в тази ОП. Ще припомня един факт. В две поредни години отделяме
пари за пътя Провадия-Добрина-Манастир, граница с община Девня. В
предишният мандат такъв проект беше одобрен, но той беше оставен в резервите.
Още един слаб момент, в който трябваше да се търсят всички начини проектът да
получи финансиране.“
Изказване на Петранка Иванова-гл.спец. „Финанси и бюджет“, общ.Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници и гости,
Първо, искам да кажа, че няма форма, която да определя начина на поднасяне
на информацията на бюджета пред общинските съветници. Единственото условие е
по видове разходи. На вас ви е предоставена информацията на база изпълнение и
това, което се предлага за бюджет 2013 год. в това число са разпределени
разходите за заплати, текуща издръжка и капиталови разходи. За това е правото на
кмета да бъде разпределен бюджета по пера, по тримесечия и представен в
Министерството на финансите един месец след приемането от ОбС. Докладната с
бюджета е внесена в канцеларията на ОбС на 01.02.2013 год. Програмният
продукт, с който се обработва информацията за бюджета дойде едва преди няколко
дни. Там на него вече могат да се разнесат всички тези показатели по параграфи, по
подпараграфи, по дейности, по групи, по функции и т. н. Това е целият единен
бюджетен класификатор, който съдържа тази информация. Така че във вида, в
който е съставен бюджета смятаме, че нямаме някакво нарушение и той отразява
всички разходи, които се извършват в общината и предстои да бъдат извършени и
за 2013 год. Първо записах въпросите за зам.-председателите на ОбС. Те не са
отразени за облекло. Така е. От тази година има промяна в единния бюджетен
класификатор. В параграф 1 досега имаше – по служебно, по трудово и по
приравнени трудови правоотношения и параграф, който включваше другите
възнаграждения към работните заплати. Тази година има промяна – има само по
служебно и трудово правоотношение т.е. приравнените, каквито бяха и зам.председателите и председателя на ОбС вече не се водят по тези параграфи. Те са по
извънтрудови правоотношения и там където се отчитат средствата на общинските
съветници и техните заплати са там. Това, че нашия ОбС е приел възнаграждението
на зам.-председателите да представлява процент от възнаграждението на кмета,
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това не дава основанието да бъдат в параграф 1, като щатна численост, за това те са
във втори параграф. А там вече, като общински съветници на възнаграждението не
се начислява СБКО, не се начислява работно облекло. Това съм го казала и на
председателя и да бъдат информирани зам.-председателите на ОбС. За държавните
служители нямахме основание и никога не сме писали в решението на ОбС
средствата, които са за облекло, тъй като те са по закон и там правото на кмета е да
определя до 450 лв. на ръководните, на експертните по 250 лв., никога не сме
плащали пълните размери. Това е правото на кмета и затова не сме го отразили. За
дофинансирането на трите училища. Това е съгласно Наредба №7 и още през юли и
през месец септември ОбС е взел решение за маломерните и слети паралелки,
които да бъдат дофинансирани. Това решение се представя пред РИО-Варна. Има
промяна в стандарта. Това са реалните цифри, с които трябва да бъдат
дофинансирани тези училища. Тук това е задължително без да се изисква дали те
имат преходен остатък или не. Трябва това да ви кажа, че за миналата година,
въпреки че имаше дофинансиране на училището в с.Славейково, те ползваха 13 000
лв., не са ползвали целия размер на дофинансирането, накрая приключиха с 174 лв.
преходен остатък. Имат и са съвсем минимални преходните остатъци. Аз не мисля,
че трябва на микрофон да ги огласяват. Ние и на обсъждането на формулата за
разпределение на средствата по училища не сме дали информация кое училище
какъв преходен остатък е реализирало. Това си е заслуга на самото училище. Ако
някой, иска може да получи информация. Не бих желала на микрофон да огласявам
остатъците.
Отивам на „местни дейности“, относно възнагражденията на ОбС. Това,
което виждате в заплатите е 62 000 лв., а сега са 65 000 лв. – тук е увеличението.
62 000 лв. е реално изплатената сума, защото има отсъствия през годината и е пониско с отчета. Разходите, които са предвидени за издръжка са най-вече
канцеларските материали, защото там виждате какъв обем материали се
предоставят, тонери, тук са членски внос, представителни, възнаграждение на
юристките, което както и на общинските съветници се очаква вероятно на
следващо заседание да разгледате допълнителните. Това, което ще бъде и за
юристите на ОбС.
В „местни дейности“ - ЦДГ, когато изготвихме формулата за издръжка
сметнахме, че е разумно да бъде същият процент увеличение, така като е завишен
стандарта с 5,0% така да бъде завишен и в „местните дейности“. На практика има
завишение в издръжката за ЦДГ, но намалението идва от това, погледнете „Детски
ясли“, ред 11 – издръжка от 16 000 става 41 865 000 лв. От тази година децата,
които са в детската ясла, 60-62 деца, тяхната издръжка вече не се води към ОДЗ, а
преминава към детска ясла, затова тук се наблюдава намаление. На практика има
увеличение в издръжката на ЦДГ. За ПДГ - спрямо миналата година. Виждам, че
26 000 лв. е разходът за годината – 27 000 лв. е за тази година. С 1000 лв. е завишен
разходът. В „Други дейности по културата“ – тук са намелени средствата, тъй като
за миналата година средствата, които бяха предвидени за междуградски и
общински мероприятия бяха повече, предвид провеждането на конкурса
„Св.Обретенов“ там имаше с решение на ОбС предоставяне на целеви средства за
конкурса. Това налага намалението на базата на отчетените. В „Читалищата“ има
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намаление, защото дофинансирането от страна на общината беше 56 000 лв.
миналата година. Имаше 30 000 лв. НЧ „Ал.Константинов“ за ремонт на покрива.
Това е в програмите на читалищата и сключват договори за дейността си. За тази
година са 23 000 лв. за договорите, които читалищата ще сключат с кмета за
тяхната дейност през годината. Ако нещо съм пропуснала?“
Кворум:19 /Общинският съветник Назик Кямил присъства в залата./10.00 ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаема г-жо Агностева,
Ще ви кажа по памет. Улицата „П.Евтимий“– 80 000 лв. е до изграждания
нов Център за настаняване от семеен тип и до Защитеното жилище. Това е
държавната сграда. Вече кое как се води е въпрос на уточнение по новите планове.
Това е глухата улица към, щях да кажа, „Провадияленд“, но към парка. Аз ще се
върна малко към предишното си изказване, провокиран от вашето изказване за
пречиствателната станция. Отсечката Добрина-Манастир ще я продължим. Въпрос
на гледна точка е дали да продължим от там където сме стигнали или до започнем
от към Манастир на обратно. Ще видим. Да се върна за пречиствателната станция.
Искам да ви кажа, че проектът, който аз заварих и изтеглих от Министерството на
околната среда и водите беше за същия обект, но със собствено участие между три
милиона и половина и четири милиона и половина лева. Това е абсолютно
невъзможно като задача община Провадия да се справи сама. Всеки познаващ
бюджетите на община Провадия би ме подкрепил с това действие. Оттам нататък
проектът на 100 % е нов. Още веднъж искам да ви кажа, че рискът идва от това, че
предварително е проведена тръжната процедура. По отношение на това, да не
остане някаква неяснота за нашите съграждани, които биха прочели протокола,
искам да кажа: Какво си мисля аз? Защо община Провадия е извадена от списъка на
допустимите бенефициенти за здравна инфраструктура?
Това е мое
предположение. Заради точно проектът за училищата. Там, ако не знаете, ще
припомня, че имаше решение на тръжната комисия, което беше обжалвано.
Комисията по защита на конкуренцията отмени заповедта на кмета. Георги Янев
обжалва решението на КЗК и се стигна до Върховния административен съд, който
потвърди решението на КЗК. Община Провадия стана рисков бенефициент.
Говореше се, че една община не може да има повече от един проект. Искам да ви
кажа, че аз без да съм кмет и заедно с хората, с които работя в читалището – тук са
г-н Станков и г-н Боев, ние имахме спечелен проект без цялата администрация да е
с нас, а по-вероятно е да ни е пречела, проект за милион и шестстотин хиляди лева
за читалището в гр.Провадия. Той, моите опасения са, че не беше финансиран,
независимо, че беше класиран и одобрен, заради това. Проблемите, които община
Провадия имаше с образователната инфраструктура. Същото може би се случи и за
проекта за това, което каза инж.Я.Янков, за пътя Добрина-Манастир, който беше
одобрен като проект. Това е проблемът на общината. Това е моето предположение.
Иначе не мога да си обясня как градска агломерация ще бъде извадена и ще бъде
направена недопустим бенефициент. Защо болницата в Омуртаг ще бъде
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допустима, а в Провадия не? Трябва да има логично обяснение това нещо. Аз не
смятам, че предната управа чак такива безумци са да харчат пари като знаят, че
няма да бъдат допустими и да подготвят проект. Нещо се е случило, но какво е аз
не го знам. Ако вие го знаете, кажете го на нашите съграждани. Благодаря.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Уважаеми общински съветници,
Правилниците и законите ни ги раздадоха на първото заседание. Четете ги.
Не излизам извън тях. Г-н Филев, аз не мисля, че са безумци нито предните
управляващи, нито днешните. И аз започвам отзад напред. С вас твърде дълго от
този микрофон водим един спор, относно пречиствателната станция и се опитваме
един друг да се убедим кое е първичното - кокошката или яйцето, защото, ако
общината не беше кандидатствала с проекта за пречиствателната станция през 2010
год., вие нямаше да имате какъв проект да изтеглите и какъв сега да изпълнявате,
но това не се чу никога. Конкретните предложения. Казах, че нямах намерение да
говоря нито за болницата, нито за проектите, но след като се заговори не може да
не отговоря.
Аз, дами и господа, общински съветници, имам две конкретни предложения.
Нямам намерение да намалявам представителните разходи нито на кмета, нито на
председателя. Имам намерение да ги диференцирам. Предлагам за кмета
представителните разходи да бъдат в размер на 6 000 лв., което е съизмеримо с
това, което харчехте, г-н кмете, през изминалата година. 4 000 лв. да бъдат
представителните разходи на зам.-кметовете. Същото е моето предложение и за
представителните разходи на ОбС. 1000 лв. за председателя на ОбС и по 1000 лв. за
зам.-председателите на ОбС. Мисля, че е честно и редно, след като си делят
работното време, да си поделят и представителните разходи, и ние да ги
диференцираме. Благодаря ви за вниманието.“
Изказване на Марин Георгиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Филев,
Наистина започнахме да се изморяваме, но хубавото от една страна е, че се
коментира по-подробно бюджета за 2013 год. Аз смятам, че трябва да кажем:
„Баста!“. Да разделим управлението до 2011 год. на община Провадия. Отворихме
нова страница 2011 год. с ново ръководство на общината. Г-жо Агностева, през
2011 год. хората дадоха оценка за вашето управление. Защо трябва тук да правим
постоянно ретроспекция кой, какво е направил? Кой какво е проектирал? Те ви
казаха: „Баста!“. Тук сте, не можете да управлявате, за четири години върнахте
общината не знам къде назад във времето. Защо трябва да правите тук излишни
напъни? Ако се стремите да изграждате бъдеща политическа кариера, разбирам
ви. Аз смятам, че вие нямате перспектива в това отношение. Колеги, аз искам да
кажа да спрем с тази наша прословута болница. Дали е пред фалит, дали е
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след фалит? Но както днес разбрахме, правителството е подало оставка. Досега
единият механизъм беше, както инж.Филев каза, общинските болници да станат
филиали на държавните болници. Това е единият вариант. Вторият вариант, който
е и моя позиция, че не се ли смени механизмът за финансиране на общинските
болници, общинско здравеопазване няма да има. Сега ще бъде назначено, може би,
служебно правителство. Трябва да се изчака да минат изборите и да се види
стратегията на следващото правителство, относно общинското здравеопазване.
Тогава ОбС на тази база, на платформата на следващото правителство да вземе
съответните адекватни решения. Благодаря.“
Изказване на Иво Гочев
„Искам да направя предложение. Единствено се обръщам към вас, г-н
председател, с предложение за промяна на Правилника за работа на ОбС Провадия.
Съответно с юристите на ОбС ще решите как ще стане. Дали ще се свика пак
същата комисия, която изработи правилника или не, но аз правя такова процедурно
предложение за промяна в работата на ОбС: общински съветник, който по
неуважителни причини е отсъствал от заседание на постоянна комисия няма право
да задава въпроси по докладни записки, които са разглеждани в комисията му. По
останалите докладни – да, защото не е присъствал. Как да не е сериозно? Измисли
си ги уважителните причини. Един час пледоариите на госпожата да ми прави
политики. Двадесет души слушаме за втори път това, което тя трябва да го чуе да
първи път. Да си е присъствала в комисията, защото бюджетът е разглеждан в
комисията.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Агностева, аз ще си позволя накрая, с риск да стана досаден, да кажа
няколко думи по три въпроса. Последният е този, който предложи д-р Гочев. Няма
да започна отзад напред, а ще започна отпред назад. Тъй като ме цитирахте един,
два пъти, ще дам отговор, надявам се, че ми разрешавате оттук. Двамата изказващи
се и по моето скромно мнение, единият достатъчно запознат по въпроса за
европейските фондове и проекти, поне единият от двамата, пропуснаха да
споменат един съществен момент, когато се дават оценки
на нещата в
ретроспекция във времето. Програмните периоди на проектите са: 2007-2013 год., а
следващият програмен период е 2014-2020 год. Седемгодишни средносрочни етапи
на финансиране с Европейски фондове и програми. Управлението, в което
участвахте вие имаше шанса и възможността да застъпи в управление тогава,
когато съвпадаше с предния програмен период. Тогава бяха откривани всички
мерки, всички схеми и вие имахте възможност да кандидатствате по всички тях.
Това е във връзка с това, което касахте - колко броя са от предното управление,
колко са от сегашното. Сегашното управление, в което може да се счита, че
участвам аз, ако питате общинска администрация, едва ли е така, започна 2011 год.
и реално е имала възможност да участва по проекти и програми 2012 год. и 2013
год. Сега 2013 год. няма открита нито една мярка. През 2012 год. бяха открити една
малка част от мерките за селските райони, където казаха, че има осемдесет
милиона лева, за които не се е кандидатствало за тях. Това може да го приемете,
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като форма на обобщаване на нещата. Проектите в социалната сфера, да, те
наистина са на една ръка разстояние. Трябва да се протегнеш, за да ги вземеш. С
тази разлика, че в момента има седем проекта, ако трябва да ги казвам, ще ги кажа,
а допреди две години имаше три. Казвам цифри без емоция, без коментар, без
каквото и да е друго. Оценката на сегашната администрация ще я правим пак ние и
хората ще ни вдигат картони или не, както атрактивно се изказа инж.Георгиев, след
2014 год. Догодина, когато бъдат открити новите схеми за следващия период,
тогава ще видим и тогава ще правим сравнение. Да, г-жа Агностева, да се
усмихвате и да не се усмихвате, да плачете, каквото и да правите, през 2007 год. ще
видим - колко сте кандидатствали вие и ще видим през 2014 год. - какво ще
направят те? Тогава 2015 год. всички ние ще дадем оценка на сегашното и на
предното управление. Това е дейността, а всичко останало е коментар.
Две думи за бюджета на ОбС в частта му за веществена издръжка. Вие
посочихте същественото увеличение. Г-жа Иванова не го каза в прав текст – Защо е
съществено увеличението? Съществено е увеличението, защото по предложение
мое и със съгласието на общинска администрация и по предложение на кмета, ако
искате на следващото заседание на ОбС, ще ви бъде дадена една справка - какви са
възнагражденията и допълнителните разходи, изплащани за дейността на
общинските съветници за всичките дванадесет общини във варненска област?
Мога да ви дам предварителна информация, че например представителните на
кметовете са между 20 000 – 30 000 лв., на председателите на ОбС между 10 00012000-16 000 лв. Общинските съветници, вие, вашите колеги, в останалите общини
получават минимум три пъти по-високо възнаграждение, което получавате вие.
Минимум три пъти. Днес на паралелната сесия в гр.Девня предложението за
общинските съветници да получават допълнителни средства е в размер на 900 лв.
месечно. Г-н Боев ми е правил забележка и ми е казвал: „Давайте ги за лош пример
тях.“ Давам ги за лош пример тях, но българският народ е казал: „Прекаленият
светец и Богу не е драг.“ Не може общински съветник да получава възнаграждение
за ангажимента, който е поел, за отговорността, която носи и за подготовката,
която реализира и за времето, което отделя - по сто лева средно месечно. Поради
тази причина, по наша уговорка, ние предвидихме в предварителните разчети по 70
лв. средно месечно да бъдат на общински съветник за разходи по работата ви като
общински съветници. Когато бюджета са стегна, ги намалихме на 50 лв. средно
месечно. Тези пари, като ги умножите по дванадесет месеца по съответните сесии
дават тази съществена разлика между шестнадесет и тридесет хиляди лева.
Смятам, че съм достатъчно конкретен. На следващата сесия ще ви предложим да си
промените правилника, ако ги откажете, няма да бъдат изразходвани, никой няма
да ви ги изяде и да ви ги изпие. Това е разликата в нещата.
Последното, което толкова емоционално д-р Гочев каза. Ще работим по
промяна на правилника на ОбС, защото чухте, че има вече корекции. Казвам си
предварително мнението. Можем да бъдем на едно и също мнение, можем да
бъдем и на различни мнения. Всеки общински съветник в рамките на правилника
може да посещава и да не посещава дадени дейности от ОбС, може да задава и да
не задава въпроси, когато и където иска. Не можем да лишим г-жа Агностева, аз
или вие може да присъстваме на комисията и да не си зададете тогава въпроса,
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защото такава ви е преценката. Може да го зададете допълнително. Силно се
съмнявам, че това е рестриктивно по отношение на работата на общинските
съветници. Регламентът го има, ако това е упрек към мен, моля да бъда извинен.
Следващата сесия в рамките на заседанието, ако трябва да си поръчам един
часовник, за да отбелязвам тук кой колко се е изказвал, което е несериозно, защото
мисля, че не прекаляваме в изказванията никога. Да се съсредоточим, ако има
други коментари на бюджета. Няма други коментари. Подлагам на гласуване двете
предложения, които бяха направени от г-жа Агностева и след това ще гласуваме
бюджета.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
представителните разходи на кмета на община Провадия да се разпределят, както
следва: общ размер 10 000 лв. в т.ч. – за кмета на община Провадия - 6 000 лв. , за
тримата зам.-кметовете на община Провадия - 4 000 лв. Общинските съветници
гласуваха и от общо 19 с 2 гласа „за“, 11-„против“ и 6 -„възд.се“ не приеха
предложението.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението
представителните разходи на Общинският съвет да се разпределят, както следва:
общ размер 3 000 лв. в т.ч. – за председателя на ОбС Провадия - 1 000 лв., за
двамата зам.-председатели на ОбС - по 1 000 лв. Общинските съветници гласуваха
и от общо 19 с 1 глас „за“, 9-„против“ и 9 -„възд.се“ не приеха предложението.
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 18
„против“- 1
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 1-„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 321
На основание и чл. 21, ал. 1, т. 2, 5, 6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, чл.
27, ал.1, и чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл. 11 от Закона за
общинския дълг, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г., Постановление на Министерски съвет №1 от
09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013
г. и чл.26 от Наредба №9 на Общински съвет гр. Провадия за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет – Провадия
реши:
1.Приема бюджета на община Провадия за 2013 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 12 313 525 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности 8 032 969 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани дейности – 7 329 967 лв.
20

1.1.1.2. преходен остатък от 2011 г. – 698 502 лв.
1.1.1.3. собствени приходи – 4 500 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 4 280 556 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 736 500 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 1 765 269 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия – 1 348 500 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища 63 500 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи – 439 500 лв.,
в т.ч. 216 500 лв. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
1.1.2.5. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки – /-/ 735 100 лв.
1.1.2.6. временни безлихвени заеми – 186 140 лв.
1.1.2.7. погасени дългосрочни заеми – /-/ 279 226 лв.
1.1.2.8. преходен остатък от 2011 г. – 818 973 лв.
1.2. По разходите в размер на 12 313 525 лв., разпределени по функции, дейности и
видове разходи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. делегирани от държавата дейности – 8 032 969 лв.
1.2.2. местни дейности – 3 975 184 лв.
1.2.3. дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от
местни данъци, такси и др. неданъчни приходи – 305 372 лв.
2.Приема разпределението на средствата от преходния остатък от 2012 г. по
функции и дейности по бюджета за 2013 г., съгласно Приложение №3.
3.Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на
528 000 лв., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №
4.
4.Определя резерв в местните дейности за неотложни и непредвидени разходи
в размер на 70 000 лв.
5.Приема размер на просрочените вземания 80 095 лв. от общо 156 508 лв.,
които ще бъдат събрани през бюджетната 2013 година.
6.Утвърждава разпоредители по бюджета на общината за 2013 г., както
следва:
6.1.Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Дом за деца лишени от
родителски грижи с. Бързица с общ бюджет 447 784 лв. в т.ч. 21 004 преходен
остатък от 2012 г.
6.2.Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които прилагат
системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5.
7. Утвърждава числеността на персонала и годишния размер на средствата за
възнаграждения в делегираните от държавата дейности /без звената от
системата на народната просвета и култура, които прилагат делегирани
бюджети/ и местните дейности, съгласно Приложение № 6.
7.1.Считано от 01.06.2013 г. числеността в държавна дейност
„Извънучилищни дейности“ се намалява с 1 щ. бройка.
7.2.Считано от 01.07.2013 г. числеността в местни дейности „Други дейности
по образованието“ и в дейност „Дейности по почивното дело“ се увеличава с по 0.5
щ. бройка.
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8.Утвърждава списъци на длъжностите, имащи право на транспортни
разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложения № 7 и 8.
8.1.Определя процент за компенсиране на транспортните разходи на
служителите от населеното място по местоживеене до населеното място по
месторабота и обратно, както следва:
-за персонала зает във функция „Образование”, „Здравеопазване” и
„Социални дейности” в рамките на 85% за ползващите обществен автомобилен
транспорт и 100% за ползващите железопътен транспорт.
-за служителите от „Общинска администрация” и „ЦСРИ” в размер на 100%
от действително извършените разходи.
9. Приема следните лимити за разходи:
9.1.За представителни разходи на Общинска администрация – 10 000 лв.
9.2.За представителни разходи на Общински съвет – 3 000 лв.
9.3.Социално-битови разходи на персонала, определени в рамките на 3% на
база начислените трудови възнаграждения.
9.4.За работно и представително облекло, както следва:
9.4.1.на кметове, зам. кметове, кметски наместници и председател на
Общинския съвет – средно по 250 лв.
9.4.2.на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера –
средно по 200 лв.
9.4.3.на нещатния персонал по 150 лв.
9.4.4.разпределението на средствата се осъществява след споразумение
между работодателите и синдикалните ръководства и пропорционално на
отработеното време.
9.5.Помощи за социално слаби и нуждаещи се граждани, съгласно приетите
критерии от Общинския съвет за отпускане на помощите - 20 000 лв. и за
стимулиране на граждани при организирано в общината кръводаряване 2 000 лв.
9.6.За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани
в службите за социално подпомагане лица – 1 000 лв., при разход за едно
погребение - 150 лв., включващ – ковчег, надгробен знак, превоз на покойника,
некролози или други погребални принадлежности.
9.7.За изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината – 5
920 лв. в т.ч.: 5 500 за Общинска администрация и 420 лв. за Общински съвет.
9.8.За мероприятия от културния календар на общината с общоградски,
национален и международен характер – 20 000 лв.
9.9. За допълнително финансиране на народните читалища – 32 345 лв. в т.ч.:
- 2 000 лв. за транспортни разходи при участия в събори и фестивали;
- 6 895 лв. за изплащане на обезщетения при пенсиониране на читалищни
секретари;
- 23 450 лв. за финансово обезпечение на годишните програми за развитие на
читалищната дейност.
9.10.Дофинансиране на общообразователни училища – 26 983 лв., в т.ч.:
- за слети паралелки на ОУ с.Славейково – 15 574 лв.
- за маломерни паралелки на ОУ с. Житница – 7 948 лв.
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- за маломерни паралелки на НУ с. Снежина – 3 461 лв.
9.11.Дофинансиране на Целодневни детски градини – 50% от средствата за
обезщетение при пенсиониране на персонала за 2013 г. - 4 000 лв. в т.ч.:
- ОДЗ „Снежанка“ - 2 000 лв.
- ЦДГ „Щастливо детство“ с. Бозвелийско - 2 000 лв.
9.12.Дофинансиране на „Преходно жилище“ с Бързица с 5 550 лв. за
изплащане на месечни помощи по 33 лв. на 14 потребителя.
9.13.Дофинансиране на държавна дейност „Др. дейности по образованието“ с
25 000 лв. за ремонт на ученически автобус.
9.14.За гориво на автомобила на Дирекция „Социално подпомагане” във
връзка с дейности извършвани в полза на общината – 1 200 лв.
9.15.Средства за текущ ремонт на уличната мрежа – 16 000 лв. с източник на
финансиране приходи по §40 00 “Постъпления от продажба на нефинансови
активи”.
9.16.За благоустройствени мероприятия, текущи ремонти и материали за
нуждите на кметствата – 31 000 лв.
9.16.1.разпределението на средства е извършено на база брои население по
настоящ адрес и е както следва:
- населено място с население над 1000 души – 2 500 лв. – отнася се за
кметство с. Блъсково и с. Бозвелийско;
- населено място с население от 500 до 1000 души – 2 000 лв. – отнася се за
кметство с. Градинарово, с. Житница, с. Манастир и с. Снежина;
- населено място до 500 души – 1 000 лв. - попадат всички останали 18
кметства и кметски наместничества.
9.16.2.разхода се извършва по преценка на съответния кмет или кметски
наместник след предварително подадена заявка.
9.17.Финансово участие в размер на 735 100 лв. в т.ч. 693 000 участие на
общината в изграждането на ПСОВ, финансирана по ОП „Околна среда“, 30 100
лв. финансово участие в Регионалната система за управление на отпадъците –
регион Провадия и 12 000 лв. за съфинансиране по проект „Светът на предците“ по
ОП „Регионално развитие“
10. Приема размер на субсидии с целеви характер, както следва:
10.1.За покриване на разходи извън обхвата на финансираните от Здравната
каса, на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия” ЕООД - 120 000 лв. Средствата се
предоставят след подписан договор между двете страни;
10.2.За лицензирани спортни клубове и регистрирани за извършване на
дейност в обществена полза - 32 900 лв., в т.ч.: Футболен клуб „Провадия” – 20 000
лв., СК „Атлетик” – 2 800 лв., СК „Тайфун” – 2 800 лв., Училищен спортен клуб
при СОУ „Д.Благоев” – 1 800 лв., Футболен клуб с. Бозвелийско – 3 500 лв., СКЛА
„ФИДИПИД“ – 1 000 лв. и СК по борба – 1 000 лв.;
10.2.1.Средствата се разходват за закупуване на спортна екипировка и
пособия, медикаменти, за спортно възстановяване, съдийски такси и разходи при
участия в състезания провеждащи се извън общината /транспортни разходи, храна,
нощувки и др./;
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10.2.2.Допълнителни условия по разхода на целевите средства, времето и
начинът на предоставяне и отчитане се договарят с кмета на общината.
10.3.За дейността на Туристическо дружество „Орлови скали” гр. Провадия –
1 500 лв.;
10.4.Субсидии за читалищна дейност – 244 569 лв., разпределени между
читалищата от комисия, определена със заповед от кмета на общината.
11. Предоставя следните правомощия на кмета съгласно чл. 27 от ЗОБ:
При спазване общия размер на бюджета и при възникнали неотложни и доказани
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е предвидено друго
11.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя
общия й размер в частта на местните дейности;
11.3.Да разпределя резервния бюджетен кредит, определен за неотложни и
непредвидими разходи по т. 4;
11.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти;
11.5.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на годишния план за развитие;
11.6.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
определените годишни цели на общината;
11.7.Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 11.1, 11.2 и 11.3
12. Възлага на кмета на общината:
12.1.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с
волята на дарителя, донора;
12.2.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
13. Дава право на кмета на общината:
13.1.При възникнал временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. да ползва заем
от извънбюджетните средства и фондове на общината;
13.2.Временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за финансиране
на проекти по Оперативните програми да се покриват от временни безлихвени
заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.
14. Задължава кмета на общината:
14.1.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и
субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до
неговото отстраняване;
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14.2.Да утвърди разпределението на средства по общинския бюджет по пълна
бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци в рамките на приетия обем на
бюджета по функции и дейности и по второстепенни разпоредители;
14.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити по т.6.
15.Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ да се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
15.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за
трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
15.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
плащания по дълга, трудови разходи, покриване на просрочени задължения, за
разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС, разходи свързани с
дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти, неотложни сезонни
разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
16.Определя максималния размер на дълга, както следва:
16.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. – 238 163 лв.
16.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 174 645
лв.
16.3.Годишен размер на плащанията по поетия общински дълг – 285 772 лв., в т.ч.:
- главница по заема – 279 226 лв.
- лихви по заема – 6 546 лв.
16.4.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2012 г. - 698 580 лв.
Председателят на ОбС, по искане на общинските съветници, обяви 20 минути
почивка. /10.50 – 11.10 ч./
Кворум:17 /Общинските съветници Димитър Георгиев Андреев и Христо
Николаев Дянков не присъстват в залата./
Трета точка - Отчет на Програма за управление и разпореждане с имотите ……………. общинска собственост в община Провадия през 2012 год.
а/№779-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изпълнение на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Провадия през 2012 год.
Изказване на Марин Георгиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Във връзка с тази докладна записка тук е записан един абзац, че по чл. 54 от
Закона за държавната собственост, недвижим имот, бивше СПТУ е деактуван от
публична държавна в общинска публична собственост. Инж.Филев, в тази посока
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имам един конкретен въпрос към вас. В неформален разговор с живущите около
имота, наши съграждани, споделиха пред мен какви са им намеренията. Голяма
част от тях изявиха желание тази площадка, която е почистена, защото вече
сградата е съборена, да бъде преустроена в една хубава „Спортна площадка“ за
децата на нашия град, за тези, които живеят в западната част на града. В тази
посока аз имам такова предложение, може би тази година няма да има начин как да
финансираме, но трябва да започнем от някъде. Моето становище е, ако има
достатъчно финанси да започне проектиране на тази площадка. Становището на
нашите съграждани, както казах преди малко, е 2/3 от площадката да бъде, като
спортно съоръжение, а 1/3 да бъде за майки с деца и със съответните съоръжения
за децата. Моето становище е, инж.Филев, ако има възможност, поне „Спортната
площадка“ да бъде от тези съоръжения, които са изградени в община Долен
Чифлик, на мен лично те ми харесват. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Георгиев,
Аз съм съгласен с предложението. През 2014 год. рамката за новото
финансиране на България ще бъде отворена. Надявам се в „Стратегията за развитие
на България“ община Провадия да е включена, както на този етап е включена в т.
нар.“Региони за растеж“, като балансиращ на Варненска област за град Варна и
град с над общинско значение, за да търсим финансиране. Ако имаме средства през
тази година и началото на следващата, можем да направим нов ПУП и евентуално
да възложим работното проектиране за една такава площадка. Имайки предвид, че
„Спортната площадка“ тук до Младежкия дом е на 70% изградена и минимум
120 000 лв. ще ни струва привеждането й от „червена“ да я направим „зелена“, така
ще го кажа. За съоръжението, което вие предлагате, което изглежда доста
привлекателно съоръжение, сигурно трябват пари около половин милион. Толкова
струваха в община Долен Чифлик. Ще работим в тази посока.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 322
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.66а от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема отчет на кмета на община Провадия за изпълнение на програмата за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Провадия
през 2012 год.
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Четвърта точка-Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на
……………….. социални услуги за 2012 год., като част от Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община
Провадия /2011-2015/
а/№774-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социални услуги за
2012 год., като част от общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Провадия /2011 - 2015 год./
Кворум:18 /Общинският съветник Христо Николаев Дянков присъства в
залата. / 11.15 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания от ваша страна? Няма такива.“
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 № 18 – 323
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, във връзка с
чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните
услуги за 2012 год.
Пета точка - Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства
……………. от програми на европейските фондове
а/№773-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства
по програми на европейските фондове
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна? Няма такива.“
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 № 18 – 324
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по
Оперативните програми и други източници на финансиране.
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Шеста точка - Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в
…………….. община Провадия за 2013 год.
а/№769-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Провадия през 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна? “
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Ще бъда съвсем кратка. Виждам културният календар на читалищата и моето
питане е: По някакъв начин мероприятията, които планират и осъществяват
читалищата, отразяват ли се върху тяхното финансиране? Това е нещо, за което
питам от много време, защото много пъти давам за пример работещи и неработещи
читалища. В едните читалища читалищният секретар е на половин бройка, а в
другото на една и в крайна сметка едното работи, а другото не работи. Ще ми
отговорите. Да. Понеже много пъти сме говорили. Можем ли да сравним
читалището на с.Венчан с читалищата в с.Златина, с.Чайка и т.н. където са на една
или половин бройка? Идеята ми е тази, които работят да бъдат стимулирани, а
тези, които не работят да бъдат отрязани.“
Изказване на Лидия Димитрова – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Агностева,
Това се отразява в методиката, съгласно заповед на кмета. Аз не съм
участвала в тази комисия, г-н Я.Янков беше председател, но присъствах и в точка
други се взема под внимание тяхната дейност, която отчитат. Да. Отразява се.
Разбрах ви много добре.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Агностева,
Това, което зам.-кмета Димитрова каза е, че при разпределянето на
средствата за субсидираните бройки се взема под внимание буквално дейността.
Освен това, някои от мероприятията целево се финансират от общината, но по
същество да се върнем на въпроса - От какво зависят субсидираните бройки и
евентуалното възнаграждение на работещите в читалищата? Зависи от самите
читалища. Дванадесет години ми е периодът, в който съм в тази дейност. Всяко
читалище пред Министерството на културата защитава субсидираните бройки. Те
идват и общината ги дава. Тук трябва сериозна активност от всяко читалище, от
настоятелството да защити бройките. Ако го има, парите отиват при тях. Ако има
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някаква дейност те си я посочват в плана, ако ОбС реши целево финансира. Това,
което ние сме предложили за финансиране тази година е записано в проекта за
бюджет за финансиране. Благодаря.“
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 № 18 – 325
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2, предложение 2 от
Закона за народните читалища, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Провадия през 2013 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Седма точка - Приемане на годишен план за младежта за 2013 год. на община
……………. Провадия
а/№787-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен план за младежта за 2013 год. на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Колеги, изказвания и питания от ваша
страна? Няма.“
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 № 18 – 326
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.16, ал.1 от Закона
за младежта, Общински съвет Провадия:
1.Приема общински план за младежта за 2013 год. на община Провадия.
Осма точка - Приемане на годишен план за действие по изпълнението на
……………. общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Провадия за 2013 год.
а/№775-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на годишен план за действие по изпълнението на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2013 год.
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Изказване на Лидия Димитрова – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Тук искам само да отбележа намаляването на капацитета на Дом за деца
с.Бързица, където още нямаме становището на РДСП – Варна, но най-вероятно от
01.04.2013 год. ще бъде намален капацитета на 45. Там по всяка вероятност в този
случай ще трябва да има съкращение на персонал. Това е по основното, ако има
въпроси ще отговорим.„
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна? Няма.“
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 № 18 – 327
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от
подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилник за прилагане на
подпомагане, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишен план за развитие на социалните
Провадия за 2013 год.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на
Провадия.

Закона за социално
закон за социално
услуги в община
кмета на община

Девета точка - Приемане на план за действие на община Провадия за 2013 …………………… 2014 г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране
на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация
а/№780-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на план за действие на община Провадия в изпълнение на
областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход
и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация за периода 2013 - 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.“
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 № 18 – 328
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема план за действие на община Провадия в изпълнение на областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
за периода 2013 - 2014 год.
Десета точка – Докладни записки
……………..
а/№772-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изработване на общ устройствен план на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Общият устройствен план на всяка община става задължителна част за
следващия програмен период. От средата на тази година общините и персонално
кметовете търпят санкции, ако не е започната процедура по изработката на такъв.
Ние ще стартираме процедурата, но без да имаме финансиране. В момента няма
средства. Ще търсим такива, като в заданието, което евентуално бихме направили
ще включим освен град Провадия на най-първия етап и двете села с над 1000
жители. Това обсъдихме на комисии – с.Блъсково и с.Бозвелийско. Особено
с.Блъсково има много тежки проблеми. Голяма част от жилищните имоти са
извън регулацията на селото и би следвало този проблем да бъде отстранен и
хората да са спокойни. Необходим е този план, ще го започнем, но рискът е с
финансирането. Това е добре да го знаете и вие, и гражданите на община
Провадия.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.
Аз ще си позволя леко да допълня кмета, защото той го каза на повечето от
комисиите, но за хората, които не са присъствали и за провадийската
общественост. Преди малко говорих за оценката на сегашната общинска
администрация. Ако няма такива градоустройствени планове, няма кого да
оценяваме, защото нито общината, нито частни лица в следващия програмен
период изобщо ще могат да кандидатстват. Един от основните документи е
отразяването на съответните община, частни или физически лица в
градоустройствения план. За тази година не, но за следващата, ако не се даде
възможност за финансиране на тази дейност по някаква друга програма, общината
пряко силите и възможностите си ще трябва да отдели необходимите средства за
този градоустройствен план. За следващите седем години, като период, казвам още
веднъж, няма да бъде бенефициент по нито една програма или мярка.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 329
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
Общинският съвет Провадия:
1.Открива процедура за изработване н общ устройствен план на
община Провадия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
б/№777-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно участие на община Провадия с проектно предложение за кандидатстване
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ОС 3, мярка
3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ на „Оперативна
програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.“
Кворум:17 /Общинският съветник Дияна Агностева не присъства на
заседанието./ 11.40 ч.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 330
На основание чл. 21, ал. 1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие община Провадия да кандидатства в процедура за
конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване по
Приоритетна ОС 3, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални
кампании“ на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013
г.“ с проектно предложение.
2.Дава съгласие да се извърши развитие на проектното предложение,
съставяне на бюджет на проекта и разписване на дейностите по проекта.
3.В изпълнение на т.2 от решението, упълномощава кмета на община
Провадия да проведе процедура по избор и да подпише Договор за извършване па
консултантски услуги за подготовка на проектното предложение, управление на
проекта и изготвяне на тръжни процедури за целите на проектно предложение по
Приоритетна ОС 3, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари н промоционални
кампании“ на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013
г.“
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в/№782-Докладна записка от Лидия Димитрова-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“- 17
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 331
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 Айнур Ахмед Алиева от гр.Провадия, ул.“Цар Освободител“
№132, вх.В, ет.1, ап.33 в размер на 400.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Злати Иванов Маринов от с.Манастир, общ.Провадия в
размер на 200.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на критериите,
приети с решение № 7-113/26.03.2012 г. на следните лица:
2.1.На лицето Анка Иванова Янкова от с.Манастир, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на приетите критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.2.На лицето Янко Ивайлов Радев от с.Градинарово, общ.Провадия 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 Анелия Райкова Атанасова от с.Манастир общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4.На лицето Антон Алексиев Атанасов от с.Снежина общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за отпускане
на еднократни парични помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.5.На лицето Харалан Василев Хараланов от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите
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критерии за отпускане на еднократни парични помощи на граждани с неотложни
нужди в община Провадия. Няма здравословен инцидент.
2.6.На лицето Мийрем Хасанова Христова от гр.Провадия, ул.“Омайниче“ № 5 не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за
отпускане на еднократни парични помощи на граждани с неотложни нужди в
община Провадия.
2.7.На лицето Нели Йорданова Динкова от гр.Провадия, ул.“Александър
Стамболийски“ № 25А не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
приетите критерии за отпускане на еднократни парични помощи на граждани с
неотложни нужди в община Провадия.
2.8.На лицето Димитричка Железова Вълчева от с.Блъсково, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за отпускане
на еднократни парични помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.9.На лицето Асен Миланов Янков от гр.Провадия, ул.“Стефан Боранов“ № 10 не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на приетите критерии за
отпускане на еднократни парични помощи на граждани с неотложни нужди в
община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
г/№783-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно поставянето на паметни плочи с имената на загиналите провадийци в
Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна
войни в град Провадия на Централен площад, парцел, квартал 59
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Поставянето на паметна плоча е задължително. Аз като кмет съм и член на
Инициативния комитет, които е създаден в тази насока. Няколко месеца много
неща се обсъждаха, но предлагам вече да отидем към приключване на казуса.
Моето виждане е отразено в докладната записка. Мястото на паметната плоча
трябва да е тук в Централната градска част. Паметникът не трябва да е помпозен и
скъп. Трябва да е символичен и съществено отразяващ паметта на загиналите в
Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна
войни. За това моето предложение е това, което е в докладната записка. В
последствие, съгласно уточненото в комисиите, да се избере вариант на паметник.
Ако изберете мястото сега да е там, той трябва ансамблово да се върже със сега
съществуващите паметници.“
Изказване на Бисер Денев – председател на ОбС Провадия
„Всяка постоянна комисия си взе собственото решение. В тази връзка давам
думата на г-жа Блага Петрова да изрази решението на комисията.“
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Блага Петрова – председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията с 4 гласа “за“ приема проекта за решение с предложения вариант
1а.“
Божидар Станков-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“
„На нашата комисия беше отчетено леко напрежение и нови варианти на
точка 2. Препоръката е да не даваме точният вид на паметника сега. Да дадем
задължителната част за мястото на паметните плочи по т.1, а т.2 по облекчената
процедура да бъде изтеглена за по-късно във времето.“
Сечкин Мехмед – председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на
граждани“
„Нашата комисия се съобрази с мнението на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ . Комисията с 4 гласа „за“ и 1-„против“ при
кворум 5 прие предложението да отпадне т. 2 от проекта за решение. Комисията с
5 гласа „за“ при кворум 5 приема докладната записка с точка 1 от проекта за
определяне мястото на паметните плочи.“
Мустафа Али – член на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 5 гласа „за“ приема докладната записка с точка 1 от проекта за
определяне мястото на паметните плочи.“
Марин Георгиев – председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 6 гласа „за“ приема докладната записка с точка 1 от проекта за
определяне мястото на паметните плочи със следното предложение:
Комисия в състав : Инициативния комитет по честването на 100 годишнината
от Балканските войни, архитекта на общ.Провадия, представител от общинска
администрация отговарящ за културата и ПК „Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални
програми и дейности“ в срок до следващото заседание да предложи за приемане
от ОбС Провадия на вариант за поставяне на паметните плочи.
Към общината в близкото минало имаше изграден т.нар. Обществен съвет по
култура, който вземаше приоритетно такива решения. Имайки предвид, че една
такава плоча остава за поколенията след нас, аз смятам, че трябва да има
съответната архитектурна стойност. Да не правим от ден за утре някакви
варианти, плочи и т.н., затова направихме това предложение. Аз съм твърдо
убеден, че в тази посока трябва да участват професионалисти, за да бъде всичко
професионално изградено. Благодаря.“
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Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението да
отпадне т.2 от проекта за решение с текст „т.2 Приема вариант … за поставяне на
паметните плочи.“. Общинските съветници гласуваха и от общо 17 с 17 гласа „за“,
0-„против“ и 0-„възд. се“ приеха предложението.
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включването в проекта за решение на нова т.2 с текст : Определя комисия в
състав: Инициативния комитет по честването на 100 годишнината от Балканските
войни, архитекта на общ.Провадия, представител от общинска администрация
отговарящ за културата и ПК „Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ да предложи за приемане от ОбС Провадия на вариант за поставяне на
паметните плочи в срок до следващото заседание. Общинските съветници
гласуваха и от общо 17 с 17 гласа „за“, 0-„против“ и 0-„възд. се“ приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха проекта за решение с гласуваните
предложения и от общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 332
На основание чл. 21, ал. 1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2 от Наредба №3 за
условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументални-декоративни елементи
на територията на община Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за поставяне на паметни плочи с имената на загиналите
провадийци в Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и Първата
световна войни в град Провадия, на пространство, находящо се на Централен
площад, южно от сградата на Общински детски комплекс, /публична общинска
собственост/ в парцел І, квартал 59, по повод на 100 годишнината от Балканската
война.
2.Определя комисия в състав: Инициативния комитет по честването на 100
годишнината от Балканските войни, архитекта на общ.Провадия, представител от
общинска администрация, отговарящ за културата и ПК „Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“ да предложи за приемане от ОбС Провадия на
вариант за поставяне на паметните плочи в срок до следващото заседание.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
д/№784-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“- 17
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 333
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 14, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия
реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години следната част от имот – публична
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1524/04.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията при
Районен съд Провадия под №165, том І, входящ регистър №457, дело № 174 от
05.02.2013 г., находящ се в град Провадия, община Провадия, област Варна,
целият с площ от 3350 кв.м, съставляващ УПИ І /едно/– за озеленяване, в квартал
1 /едно/ по плана на града, при граници: улица, улица, УПИ ІІІ- 2792, ЖП линия,
именно 14,000 кв.м. /четиринадесет кв.м./, обособени като позиция № 2 от схема
№ 1 за поставяне на преместваеми обекти, съставляваща част от приетата с
Решение № 49-678/08.06.2011 г. на ОбС Провадия цялостна схема за разполагане
на преместваеми обекти на територията на град Провадия и одобрена на
30.06.2011 г. от гл. архитект на Община Провадия за поставяне на павилион за
обществено хранене.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общински съвет Провадия с Решение № 22254/ 24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
е/№785-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
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“- 17
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„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 334
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 14, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия
реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години следната част от имот – публична
собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1524/04.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията при
Районен съд Провадия под №165, том І, входящ регистър №457, дело №174 от
05.02.2013 г., находящ се в град Провадия, община Провадия, област Варна,
целият с площ от 3350 кв.м, съставляващ УПИ І /едно/– за озеленяване, в квартал
1 /едно/ по плана на града, при граници: улица, улица, УПИ ІІІ - 2792, ЖП линия,
именно 14,000 кв.м. /четиринадесет кв. м./, обособени като позиция № 3 от схема
№ 1 за поставяне на преместваеми обекти, съставляваща част от приетата с
Решение № 49-678/08.06.2011 г. на ОбС Провадия цялостна схема за разполагане
на преместваеми обекти на територията на град Провадия и одобрена на
30.06.2011 г. от гл. архитект на Община Провадия за поставяне на павилион за
обществено хранене.
2.Отдаването под наем на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване под
наем на общински терени, приета от Общински съвет Провадия с Решение №22254/ 24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
ж/№786-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на решение №49-678 по протокол №49 от 08.06.2011 г. на ОбС
Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Още веднъж искам да се обърна към вас да подкрепите това мое
предложение. Става въпрос за двете петна, на които е разположена
гумаджийницата на пазарчето срещу „Провадия ленд“. Те се намират на уличното
уширение. В мотивите аз съм записал, че общината има нужда от средства, но тук
става въпрос за две работни места, а в някои моменти и за три. Казвам ви, че ако
настъпи необходимост от обществен характер, тези преместваеми съоръжения да
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бъдат премахнати, те в рамките на един до три месеца могат да бъдат премахнати,
съгласно наредбите, които действат на ОбС. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев – председател на ОбС Провадия
„Давам думата на председателя на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“ да прочете становището на комисията.“
Блага Петрова – председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията с 1 глас „за“ и 3-„възд.се“ не приема проекта за решение.“
Изказване на Марин Георгиев
„Уважаем г-н председател,
Уважаеми колеги,
Аз подкрепям предложението на кмета на общината този временен обект да
остане, имайки предвид, че преди малко ние приехме една докладна за
изработване на общ устройствен план на нашия град. Има възможност до
влизането в сила на новия устойствен план този павилион да остане. Смятам, че
няма да пречи на паркинга, който е на ул.“Трети февруари“.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 335
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закон за местно
самоуправление и местна администрация, чл. 8 от Наредба № 3 на ОбС Провадия
за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
на територията на Община Провадия и т. 2 от Решение № 49 – 678 на ОбС
Провадия, прието по протокол № 49 от 08.06.2011 г., Общински съвет Провадия
реши:
1.Одобрява подробна схема №12 за разполагане на преместваеми обекти
върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ № ХІV, в кв. 65 по плана на
град Провадия, област Варна, обособявайки две позиции, разположени в
разширението на ул. „ Патриарх Евтимий „ с о.т. 738, о.т. 308, съгласно
Приложение № 1.
2.Схемата по т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на
преместваеми обекти
3.Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото
решение
з/№788-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на общинско жилище в гр.Провадия, кв.“Север“, бл.9,
вх.“А“, ет.6, ап.23
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Докладната записка е един вид обръщение към вас да направим всичко
възможност, за да задържим един лекар от Спешна медицинска помощ в града,
защото, ако не се лъжа, има в град Варна обявени дванадесет свободни места. Едно
жилище да дадем на лекар, за да имаме поне окомплектоване на Спешна
медицинска помощ.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“- 17
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 336
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 във
връзка с ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.3 от Наредба №11
за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти, Общински съвет Провадия:
1.Определя за ведомствено общинско жилище ап.23, изграден на ет.6, вх.А,
от жилищен блок №9, находящ се в гр.Провадия, кв.“Север“.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
и/№798-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно учредяване безсрочен сервитут в полза на Община Провадия върху
поземлен имот горска територия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и питания от ваша страна по докладната? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“- 17
„против“- 0
„възд.се“- 0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18 – 337
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за придобиване на безсрочен сервитут върху поземлен имот
в горска територия – частна държавна собственост, съставляващ ПИ 000165,
находящ се в землището на гр. Провадия, област Варненска, ЕКАТТЕ 58503, с
площ 0.127 дка., част от отдел 91, подотдел „а” по Лесоустройствен проект от
1994 г., при граници и съседи: имот №000167-залесена горска територия на МЗГДЛ, имот №000156-пасище, мера на Веселин Станимиров Йорданов, който имот е
образуван от имот №000131, съгласно скица-проект №К00212/18.09.2012 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие - Провадия, учреден със Заповед №
153/18.02.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по горите
за изграждане и обслужване на подземна канализация / канализационен тласкател
с диаметър 450 мм. / за обект „Основен ремонт на канализационен тласкател от
КПС – 3 до съществуваща изливна шахта гр. Провадия” по проект „Разширение,
реконструкция и модернизация на ПСОВ – гр. Провадия, основен ремонт на
канализационен тласкател от КПС-3 до съществуваща изливна шахта гр.
Провадия, битова канализация в кв. 4, 9 и 10 в южна промишлена зона – гр.
Провадия, реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от
км. 42+422 до км.42+787 на р. Провадийска – гр. Провадия, подобект укрепване
на реконструкция водопровод и канализация по ул. Дунав чрез изграждане на
подпорна стена в гр. Провадия„ – DIR – 51011116-14-49.
2.За учредяване на посочения в т.1 безсрочен сервитут Община Провадия
следва да заплати в полза на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен
сума в размер на 2 019 лева, представляваща цената на учреденото безсрочно
сервитутно право, съгласно доклад за оценка от 21.09.2012 г., изготвен от
лицензиран оценител, режийни разноски в размер на 40.38 лева, представляващи
2 на сто върху определената цена в полза на Изпълнителна Агенция по горите,
сума в размер на 61.20 лева, представляваща крайната цена на дървесината на
корен в сегашна възраст за оценяваното насаждение с ДДС по сметка на СДП ДП
гр. Шумен, сума в размер на 121.92 лева, представляваща цена за
компесационното залесяване по сметка на СДП ДП гр. Шумен.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Единадесета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
.................................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма отговори на питания. Колеги, давам думата за питания към кмета.“
Изказване на Марин Георгиев
„Г-н кмет, има едно писано правило в живота – „Лесно се руши, а трудно се
изгражда.“, обаче в обратна последователност моят въпрос е свързан със
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създадените преди няколко години две дружества по ТЗ. За едното дружество
„Овеч“, за създаване на лавандулови насаждения, предния мандат ОбС взе
решение за закриване и за прекратяване на неговата дейност. Второто търговско
дружество е междуобщинско „Екополис“, създадено за управление на
Регионалното депо за ТБО в местност „Айкъна“. След промяна на Закона за
управление на отпадъците търговското дружество трябваше да отпадне и да се
създаде ново дружество т.нар. Сдружение за управление на отпадъците. Минаха
години, ОбС няколкократно вземаше решения за това търговско дружество да се
удължи срока на г-н Гичев. Въпросът ми е – Докъде е стигнала процедурата по
ликвидирането на това дружество? Същият ми въпрос е и за второто дружество.
Открита ли е процедура за ликвидиране на „Екополис“ АД ? Докъде е стигнала
процедурата? Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, други питания към кмета. Надявам се, че следващия път ще
получите писмен отговор.“
Дванадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
.................................
граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Постъпила е писмена молба от инж.Кадрия Мехмед Мехмед да се изкаже по
отношение на два въпроса. Предложение за главната улица на гр.Провадия
ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ и питане за болницата на гр.Провадия. Нямаме
основания да не й даваме думата. Заповядайте.“
Изказване на инж.Кадрия Мехмед
„Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми г-н председател,
Управляващи,
Позволявам си от името на група родители на ученици от І ОУ „Христо
Смирненски“ да внеса на вашето внимание едно предложение. Единствената
улица, по която провадийци нормално биха си позволили да вървят по пътното
платно е главната улица на град Провадия - ул.“Св.Св.Кирил и Методий“. Същата
е част от Републиканска пътна мрежа и ви е известно, че това е най-натоварената
улица в града. Тя, обаче е част от маршрута на учениците и до двете основни
училища. Чест и почитания на този ОбС, че бяха поставени т. нар. легнали
полицаи до І ОУ и бяха подновени пешеходните пътеки. Не се ли обезсмислят,
обаче тези предпазни мерки от необходимостта учениците, отивайки на училище
да слизат на уличното платно, провокирани от редица паркирали автомобили по
тротоарите на улицата. Ние, родителите, сме локализирали десетки места и ще
изброя някои от тях – непосредствено преди І ОУ и от север, и от юг, пред завоя
до „ВиК“, пешеходната пътека на училище „Иван Вазов“ и т. н., където системно
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има паркирали автомобили по тротоарите. Оттам минават майки с детски колички
и инвалиди. Нашето предложение е: Ако е възможно, кметът на общината или
председателят на ОбС да постави проблема пред началника на РУ „Полиция“
гр.Провадия и да засили неговото внимание и вниманието на служителите му. Не
мисля, че трябва да изразявам последствията, които биха се случили, ако водач на
автомобил, движещ се по пътното платно пресрещне ученик, който е на платното,
за да заобиколи паркирал на тротоара автомобил. Все пак, смятам, че сте съгласни
с мен, че трябва да учим децата си, че са европейци, че в Европа тротоарът е за
пешеходците, а не за постоянно паркирали автомобили „за ползване на гараж“.
Молим да бъдат предупредени собствениците на автомобилите и сме сигурни, че
те ще се съобразят с предупреждението.Разполагаме и със снимков материал,
който при необходимост ще го предоставим. На следващо място.
След публичното обсъждане на бюджета, във връзка с проблемите на
единствената болница в гр.Провадия, сред част от населението в града започнаха
бурни дебати. За да спрем всякакви спекулации и слухове, поставям следните
въпроси, отговорите, на които се надявам да разяснят на засегнатото население
създалата се в годините ситуация. Моля, кмета или друг компетентен орган да
отговори на следните въпроси:
1.В кой период са генерирани задълженията към „Либра“ АД?
2.За въпросният период извършвани ли са одити, ревизии или други
контролиращи процедури от страна на община Провадия? Ако е „да“, бихте ли ги
оповестили на сайта на община Провадия, за да може населението да има достъп
до тях?
3.През въпросният период болницата имала ли е счетоводител? Питам за
собствен или е ползвала счетоводството на общината? Аз искам да ви кажа, че аз
знам отговора, но за да стане ясно на населението на град Провадия, отговор на
този въпрос трябва да бъде даден.
4.Вярно ли е? Това са слухове или истини, но за да разграничим кое е слух и
кое истина и да отхвърлим или приемем това, което се говори в града отговора на
този въпрос също трябва да бъде даден. Вярно ли е, че преди за бъдат закрити,
затворени отделения на болницата в тях са били правени ремонти за не малка
сума пари?
5.Ако е вярно, коя е фирмата, извършила ремонта? На каква стойност е
поръчката? В кой период е извършен ремонтът? Кога е затворено, закрито
ремонтираното отделение?
6.През 2011 год., ако не се лъжа, ОбС под патронажа на г-жа Агностева взе
решение да създаде спасителен план на болницата. Какъв беше той и до колко е
изпълнен? Съжалявам, че г-жа Агностева си замина.
7.Последният въпрос е към председателя на ОбС. Г-н председател, бихте ли
инициирали създаване на комисия, която да проследи дейността на отговорния
персонал на болницата, отговорните лица от страна на община Провадия –
общинска администрация, ОбС за визирания период, когато са създадени
задълженията, като възложите на инспектиращите да направят проверка за
конфликт на интереси и проверка за евентуални умишлени действия, водещи към
постепенен фалит на болницата. Смятам, че ако бъдат дадени отговори на тези
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въпроси, населението в гр.Провадия ще има достатъчна ясна представа каква е
ситуацията, каква е била в миналото и да си направи един план за в бъдеще.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Въпреки, че няма практика да се дават веднага отговори, аз ще дам на
последното питане към мен отговор. Давам го още от сега положителен, като
временната комисия трябва да бъде с решение на ОбС. На следващото заседание
на ОбС очаквам предложения на политическите сили, тъй като такава е
практиката, за членове на комисията. За да има наистина публичност, очаквам
предложения за трима членове от гражданския сектор, които да участват в
комисията. Надявам се, че е удовлетворително тава.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 12.20 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 №768
решение №18-320
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
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

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
С П И С Ъ К
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №767
решение №18-321
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер 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 №782
решение №18-331
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
С П И С Ъ К
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №784
решение №18-333
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
С П И С Ъ К
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №785
решение №18-334
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
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

V
V
V
V

Против

Възд.
се

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

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

С П И С Ъ К
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за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №798
решение №18-337
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
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
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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