П Р О Т О К О Л № 25
Днес, 28.09.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната
сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Блага Калчева Петрова
2. Диан Парушев Николов
3. Димитър Тунчев Димитров
4. Димо Владимиров Димов
5. Ивайло Илиев Илиев
6. Иво Райчов Гочев
7. Йордан Иванов Михалев
8. Капка Ангелова Радева
9. Кръстю Василев Кръстев
10. Милена Иванова Драгнева
11. Наталина Младенова Златева
12. Стоян Добрев Гигов
13. Христо Драгомиров Гичев
14. Хюлия Ахмедова Мустафова
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е четиринадесет общински съветници. В началото на
заседанието ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на
община Провадия на общинските съветници г-н Диан Парушев Николов и г-н
Йордан Иванов Михалев.
Кворумът вече е петнадесет общински съветници.”
Кворум:15 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.02 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Откривам двадесет и петото заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №25 от 15.09.2017 г. Предлагам заседанието да протече при следния
проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – гр.Провадия за първото
шестмесечие на 2017г. /вх.№1333
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017г. /вх.№1341
3.Информация за състоянието на детските заведения и общинските
училища и тенденциите за развитието им за учебната 2017/2018 г. /вх.№1347
4.Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на
община Провадия. /вх.№1298
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5.Докладни записки с вх.№1323, 1324, 1325, 1328, 1332, 1334, 1336, 1337,
1338, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Кворум:17
Общинските съветници Елина Георгиева Димитрова и Лидия Николаева
Димитрова присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.05 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Не. Предлагам заседанието да
протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – гр.Провадия за първото
шестмесечие на 2017г. /вх.№1333
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017г. /вх.№1341
3.Информация за състоянието на детските заведения и общинските
училища и тенденциите за развитието им за учебната 2017/2018 г. /вх.№1347
4.Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на
община Провадия. /вх.№1298
5.Докладни записки с вх.№1323, 1324, 1325, 1328, 1332, 1334, 1336, 1337,
1338, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348.
6.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 17
с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – гр.Провадия
за първото шестмесечие на 2017 г.
Кворум:21
Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев, Антон Илков Янев,
Георги Атанасов Габровски и Мустафа Али Ибрям присъстват на заседанието на
ОбС Провадия от 09.07 ч.
а/№1333-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на
ОбС Провадия, относно отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция“ – гр.
Провадия за първото шестмесечие на 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна.В залата присъства представител
на РУ„Полиция“– гр. Провадия. Ако имате някакви въпроси, можете да му ги
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зададете.Становища, изказвания и питания по докладната има ли?Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 –449
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение отчет - анализ за дейността на служителите от РУ
„Полиция“ – Провадия през първото шестмесечие на 2017 год.
Втора точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи
на община Провадия за 2017г.
а/№1341-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
община Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На първа страница от проекта за решение има допусната грешка „ОУ
Хр.Ботев” е в с.Житница, а не в с.Бозвелийско.
Сега по същество. В проекта за изменение на списъка за капиталови
разходи Ви предлагаме да гласувате 100 000 лв. без двеста лева – 99 800 лв. за
съфинансиране на ремонта на общинската сграда ОДК. Знаете, че там имаме
спечелен проект по ОП „Региони в растеж”. Беше проведена процедура по
Закона за обществените поръчки. Избрани бяха изпълнители. И двамата след
оглед на сградата се отказаха, тъй като в продължение на близо година, след
огледа на сградата от общинските служители и от ОП „Региони в растеж”, има
настъпили съществени конструктивни изменения. Дали са в следствие на
сеизмичните процеси, които са в Провадия, или на започналия строеж близо до
сградата, никой не може да установи. Но сградата е строена в началото на
миналия век с годност петдесет години и за да стане годна за следващите
петдесет години, трябва да извършим сериозни конструктивни укрепвания на
сградата. В тази връзка Ви предлагам завишение на капиталовите разходи в този
размер.
Следващото, което е ново са закупуването на компютрите и мониторите.
Знаете, че имаме указания от държавната администрация да направим нашата
система така, че да бъде достъпна за всички външни ведомства, за да можем да
извършваме услугите електронно и за споделени услуги. Ако имате някакви
други въпроси, готов съм да отговарям.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Филев, не разбрах. Нова процедура ли ще има? Да. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли?Няма.Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 –450
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.33 от Наредба №9 за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия, Общински съвет
Провадия, изменя свое Решение №16-286 от 26.01.2017г. в следния смисъл:
1.Приема увеличение на бюджета в дофин. д.389„Други дейности по
образованието” на ВРБ:
- ПГСС „Земя“ - 1 500 лв.
- ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ - 1 500 лв.
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Градинарово - 1 500 лв.
- I ОУ „Хр. Смирненски“ - 1 250 лв.
- СУ „Д. Благоев“ - 750 лв.
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Блъсково - 750 лв.
- ОУ „Хр. Ботев“ с. Житница - 750 лв
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ в размер на 8 000 лв.
3.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на
общината за 2017г., съгласно Приложение № 1 от 1 038 150 лв. на 1 142 193 лв. увеличение с 104 043 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както
следва:
■
в намаление на:
§ 10-15 д. 123 „Общински съвети“ - 15 000 лв.
§ 10-20 д. 123 „Общински съвети“ - 8 000 лв.
§ 10-20 д. 389 „Други дейности по образованието“ - 1 300 лв.
§ 51-00 д. 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища“ - 43 138 лв.
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§ 97-00 д. 998 „Резерв“ - 85 692 лв.
■
в увеличение на:
§ 52-01 д. 122 „Общинска администрация“ - 18 580 лв.
§ 52-03 д. 122 „Общинска администрация“ - 4 500 лв.
§ 52-04 д. 123 „Общински съвети“ - 23 000 лв.
§ 51-00 д. 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ - 99 800 лв.
§ 52-01 д. 389 „Други дейности по образованието“ - 1 300 лв.
§ 42-19 д. 389 „Други дейности по образованието“ - 2 000 лв.
§ 02-08 доф. д. 738 „Читалища“ - 3 950 лв.
4.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с
бюджета да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото
решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Кворум:20 Общинският съветник Иво Райчов Гочев не присъства в залата.
Трета точка – Информация за състоянието на детските заведения и
общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2017/2018 г.
а/№1347-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед
№2702/13.09.2017г. на кмета на община Провадия, относно информация за
състоянието на детските заведения и общинските училища и тенденциите за
развитието им за учебната 2017/2018 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:21 Общинският съветник Иво Райчов Гочев присъства в залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 451
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието на детските заведения, общинските
училища и тенденции за развитието им за учебната 2017/2018 г.
Четвърта точка – Приемане на Наредба за управление на отпадъците на
територията на община Провадия
а/№1298-Доклад от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия,
кмет на община Провадия, съгласно заповед №1933 от 14.07.2017г. на кмета на
община Провадия, относно предложение за обсъждане и приемане от Общински
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съвет Провадия на проект на Наредба за управление на отпадъците на
територията на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Моето предложение е на база на направено на комисии от общински
съветници предложение. То касае пепелта и сгурията от отоплителне уреди.
Конкретно предложението ми е към чл.13 се добавя нова точка 3 със
следния текст: „Изхвърлят образуваните от отоплителните уреди на твърдо
гориво отпадъци (пепел и сгурия) на определените от кмета на община Провадия
места или в специални съдове, ако има разположени такива”.
Тук само да направя пояснение, че трябва да се изхвърлят изгаснали пепел
и сгурия. Пожарникарите в никой случай не биха допуснали изхвърлянето на
въглени, тлеещи материали и т.н. По Закона за противопожарната охрана никой
няма право да изхвърля горящи отпадъци.”
Общинският съветник Диан Парушев Николов прави коментар от мястото
си в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Да, те са записани в скоби – пепел и сгурия. Метални трябва да са, нови.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Аз ще
направя едно уточнение. Наредба за управление на отпадъците на територията
на община Провадия, която предстои да бъде приета ще получи пореден №25.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 452
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1 от Закона за управление
на отпадъците, Общински съвет Провадия:
1.Приема Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на
община Провадия.
2.Отменя Наредба №7 за опазване на околната среда на територията на
община Провадия, приета с решение №7-71 от 31.05.2014г. на Общински съвет
Провадия.
Пета точка – Докладни записки
а/№1323-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 453
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в с.
Блъсково, общ.Провадия, област Варненска, а именно:
1.Помещение с площ от 12,00 кв.м. - част от имот публична общинска
собственост, представляващ едноетажна сграда, застроена върху площ от 95
кв.м., намираща се в дворно място, цялото с площ 16670 кв.м., съставляващо
урегулиран поземлен имот № І-362 в квартал 28 по плана на с.Блъсково, община
Провадия, област Варна при граници на помещението от трите страни - дворно
място, помещение с площ от 7 кв.м., при граници за УПИ - улица, улица,
поземлен имот 361 и 568 по Акт за публична общинска собственост №298 от
13.05.1999 год., вписан в Служба по вписвания при Районен съд Провадия под
№490, том III, вх. peг.№74 от 11.04.2002 година.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален
размер на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на
общински имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
Кворум:20 Общинският съветник Иво Райчов Гочев не присъства в залата.
б/№1324-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
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„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 454
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в гр.
Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно: помещение №14 с
площ 16 кв.м., намиращо се в дворно място, цялото с площ 2485 кв.м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот №VII в квартал 57а по плана на града,
при граници за помещението - от двете страни дворно място, помещение №15,
при граници за УПИ - улица, улица, улица, УПИ №ХVІ-979, УПИ №VІІІ-980,
УПИ №ІХ-981, улица, УПИ №Х-983, УПИ №ХV-977, съгласно АПОС №1336к
/07.12.2010 год., вписан в Служба по вписвания при Районен съд Провадия под
№199, том XII, вх.рег.№2419 от 09.12.2010 год., изменен с Акт за поправка на
публична общинска собственост № 1336к от 21.12.2010 год., вписан в Служба по
вписвания при Районен съд Провадия под №148, т.XIII, вх.рег.№5131 от
22.12.2010 год.
ІІ.Отдаването под наем на описания в т.1 от решението недвижим имот да
се извърши чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване, при начален
размер на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на
общински имоти.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
в/№1325-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализиране на минималните и максималните цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа
за територията на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20
с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 455
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за
автомобилните превози, Общински съвет Провадия:
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1.Определя следните минимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната
тарифа, както следва:
- дневна тарифа - 0,50 лв./км.
- нощна тарифа - 1,20 лв./км.
2.Определя следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната
тарифа, както следва:
- дневна тарифа - 1,20 лв./км.
- нощна тарифа - 1,60 лв./км.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:21 Общинският съветник Иво Райчов Гочев присъства в залата.
г/№1328-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отмяна на правилата за реда на ползване на училищните
автобуси, предоставени от Министерството на образованието и науката на
община Провадия за превоз на деца и ученици
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли?Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 456
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Отменя Правилата за реда на ползване на училищните автобуси,
предоставени от Министерството на образованието и науката на община
Провадия за превоз на деца и ученици, приети с решение №10-174/28.07.2016г.
д/№1332-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно заседание на Общото събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна” АД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”- 0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 457
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община Провадия
за представител на Община Провадия в Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна” АД, което ще
се проведе на 28.09.2017 г. от 11.00 часа. При липса на кворум, на основание
чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.10.2017 г. от 11.00 ч. в
заседателната зала на управлението на болницата, находяща се в гр.Варна,
бул.”Цар Освободител” №100.
2.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Първа точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед
защита интересите на Община Провадия”.
3.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Втора точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед
защита интересите на Община Провадия”.
4.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Трета точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед
защита интересите на Община Провадия”.
5.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Четвърта точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед
защита интересите на Община Провадия”.
6.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на настоящото решение.
Кворум:20 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в
залата.
е/№1334-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план
/ПУП-ПП/ за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Телко Инфраструктури” ЕООД на територията на община Провадия преминаваща през имоти общинска собственост в землището на с.Староселец,
с.Петров дол и гр.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20
с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 458
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,
Общинския съвет Провадия:
Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ по
искане на ,,Телко Инфраструктури” - ЕООД със седалище и адрес на управление
гр.Русе, ул.„Църковна независимост” №18, ет.1, ЕИК 203470007 за изграждане
на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община
Провадия с дължина на трасето 8540 м., преминаващо през имоти: ПИ №000004,
000008, 000009, 000014, 000030, 000162 - полски пътища - „Общинска публична
собственост” от землището на с.Староселец; ПИ №000118, 000165, 000168,
000246, 000329, 000330, 000331, полски пътища и 000186, 000356 - път IV клас
„общинска публична собственост” и пътища III клас -„Държавна публична
собственост” от землището на с.Петров дол и ПИ №000019, 000021, 000022,
000024 - полски пътища и пасище мера - „Общинска публична собственост” от
землището на гр.Провадия.
Кворум:21 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
ж/№1336-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на
ОбС Провадия, относно вземане решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване на Иван Неделчев Радков
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. На комисиите разискахме тази
докладна. Становища, изказвания и питания по докладната има ли?Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 459
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Провадия:
Внася предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия на Иван Неделчев Радков с постоянен адрес в с.Венчан, общ.Провадия,
обл.Варна.
з/№1337-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на
община Провадия, относно приемане решение за прекратяване на съсобственост
чрез продажба на 730 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от
1230 кв.м. и утвърждаване на продажната цена на общински недвижим имот частна общинска собственост, представляващ идеална част от урегулиран
поземлен имот /парцел/ VII 250 /седем - двеста и петдесет/, в кв.32 /тридесет и
две /по регулационния план на с.Петров дол по АОС №1860/11.09.2017г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли?Няма.Становища,
изказвания и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 460
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Николай
Стелиянов Колев, с постоянен адрес в гр.Разград, ул. „Иван Вазов” №33,
собственик на дворно място, съгласно нотариален акт, вписан в Служба по
вписванията при Районен съд Провадия под №77, том VIII, дело №1464,
вх.регистър №3031/03.08.2017г., с площ от 500 кв.м. /петстотин квадратни
метра/, включени в урегулиран поземлен имот №VII - 250 /седем - двеста и
петдесет/ в кв.32 /тридесет и две/ по регулационния план на с.Петров дол, при
граници и съседи: улица, улица, УПИ VI-340, чрез продажба на 730 кв.м.
/седемстотин и тридесет квадратни метра/, включени в урегулирания поземлен
имот, посочен по-горе, целият с площ от 1230 кв.м./хиляда двеста и тридесет
квадратни метра/, общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост
№1860/11.09.2017г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания при
Районен съд Провадия под №177, том IX, дело №1757, входящ регистър №3494,
двойно входящ регистър №3470/11.09.2017г.
2.Определя цена за продажба на имота по т.1 в размер на 1632 лв. /хиляда
шестстотин тридесет и два лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.

и/№1338-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на
община Провадия, относно приемане решение за прекратяване на съсобственост
чрез продажба на 440 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от
1700 кв.м. и утвърждаване на продажната цена на общински недвижим имот частна общинска собственост, представляващ идеална част от урегулиран
поземлен имот /парцел/ III-146 /три - сто четиридесет и шест /, в кв.22/двадесет и
две/ по регулационния план на с.Венчан по АОС №1859/08.09.2017г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 461
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Ивайло
Йорданов Господинов, с постоянен адрес в гр.Аксаково, обл.Варна, ул. „Георги
Петлешев” №24, собственик на дворно място, съгласно нотариален акт, вписан в
Служба по вписванията при Районен съд Провадия под №196, том Х, дело
№2099, вх.регистър №3891/14.07.2005г., с площ от 1260 кв.м./хиляда двеста и
шестдесет квадратни метра/, включени в урегулиран поземлен имот №ІII-146
/три - сто четиридесет и шест/ в кв.22 /двадесет и две/ по регулационния план на
с.Венчан, общ.Провадия, обл.Варна, при граници и съседи: улица, улица, УПИ І145, УПИ ІІ-146, УПИ ІV-133, като продава на Ивайло Йорданов Господинов, с
постоянен адрес в гр.Аксаково, обл.Варна, ул. „Георги Петлешев” №24,
собствените си 440 кв.м./четиристотин и четиридесет квадратни метра/ идеални
части от имота, целият с площ от 1700 кв.м./хиляда и седемстотин квадратни
метра/, съгласно Акт за общинска собственост №1859/08.09.2017г., вписан в
Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен съд Провадия под
№164, том IX, дело №1744, входящ регистър №3479, двойно входящ регистър
№3455/08.09.2017г.
2. Определя цена за продажба на имота по т.1 в размер на 1082 лв. /хиляда
осемдесет и два лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
й/№1343-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет
на община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи
на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:21
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Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 462
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Отпуска еднократна парична помощ :
1.1.На лицето Емил Стоянов Златев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Стефан
Караджа“ №62 се отпуска парична помощ, в размер на 500,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.2.На лицето Валерия Ивайлова Иванова , с адрес: гр.Провадия, ул. „Цар
Освободител“ №59, ет.3, ап.7 се отпуска парична помощ, в размер на 200,00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.3.На лицето Герчо Куртев Върбев, с адрес: гр.Провадия, ул. „Хан
Аспарух“ №1 се отпуска парична помощ, в размер на 250,00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.4.На лицето Зоя Василева Атанасова, с адрес: гр.Провадия, кв. „Север“
бл.11, вх.В, ет.7, ап.71 се отпуска парична помощ, в размер на 200,00 лв.. поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.5.На лицето Димитричка Железова Вълчева, с адрес: с.Блъсково, общ.
Провадия се отпуска парична помощ, в размер на 300,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Тодор Нейков Станчев , с адрес: гр.Провадия, ул. „Плевен“
№5 се отпуска парична помощ, в размер на 100,00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Еленка Милкова Христова, с адрес с.Тутраканци. общ.
Провадия се отпуска парична помощ, в размер на 250,00 лв., порали възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Лиляна Костадинова Асенова, с адрес: гр.Провадия, ул.
„Хаджи Димитър” № 51 се отпуска парична помощ, в размер на 200,00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.9.На лицето Кольо Радославов Димитров, с адрес: гр.Провадия, кв.
„Север” бл.5, вх.Б, ет.5, ап.36 се отпуска парична помощ, в размер на 250,00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.10.На лицето Бисерка Благоева Цветкова, с адрес: гр.Провадия, ул.
„Хаджи Димитър“ №34 се отпуска парична помощ, в размер на 500,00 лв.,
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поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.11.На детето Сашо Младенов Сашев, чрез законния му представител
Севда Маринова Асенова от с.Кривня, общ.Провадия се отпуска парична помощ,
в размер на 150,00 лв.. поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети с Решение № 19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №
33- 657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На Роска Тодорова Михалева , с адрес: гр.Провадия, ул. „Христо
Смирненски“ №24 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
Критерии за отпускане на помощи на граждани от Община Провадия с
неотложни нужди - липсва здравословен инцидент.
2.2.На Севда Миленова Демирова , с адрес: гр.Провадия, ул. „Велико
Търново“ №13 не се отпуска парична помощ , поради неотговаряне на Критерии
за отпускане на помощи на граждани от Община Провадия с неотложни нужди липсва здравословен инцидент.
2.3.На Анче Савова Славова, с адрес: с.Кривня, общ. Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от Община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент и разходооправдателни документи.
2.4.На Троянка Славова Ганчева , с адрес: гр.Провадия, ул. „Иван Вазов”
№ 12 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от Община Провадия с неотложни нужди липсва здравословен инцидент .
2.5.На Румяна Росенова Христова, с адрес: с.Бозвелийско, общ.Провадия
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на
помощи на граждани от Община Провадия с неотложни нужди - липсва
здравословен инцидент и разходооправдателни документи.
2.6.На Марийка Борисова Митева, с адрес: гр.Провадия , ул.,,Рада Илиева”
№10, вх.Б, ет.3, ап.8 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
Критерии за отпускане на помощи на граждани от Община Провадия с
неотложни нужди - липсва здравословен инцидент .
2.7.На Калинка Стоянова Иванова, с адрес:гр.Провадия, ул.”Васил
Коларов” №27 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии
за отпускане на помощи на граждани от Община Провадия с неотложни нужди липсва здравословен инцидент. .
2.8.На Али Сали Али , с адрес: с.Блъсково , общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на
граждани от Община Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен
инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
к/№1344-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на
община Провадия, относно приемане на правила за подпомагане на даровити
деца и младежи в община Провадия
15

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната? Заповядайте, г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Съграждани,
Искам да благодаря за това, че най-накрая се появи такава заделена сума и
да помоля за следващия бюджет сумата да се завиши. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 463
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,Общински съвет Провадия:
1.Приема правила за подпомагане на даровити деца и младежи в община
Провадия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов има обявен
конфликт на интереси. Не присъства в залата при обсъждането и гласуването на
докладна записка с вх.№1345.
л/№1345-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно
заповед №2702/13.09.2017г. на кмета на община Провадия, относно
утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки под определения
минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната
2017-2018г.
залата.

Кворум:19 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гигов обяви конфликт на интереси и излезе от залата. Допълнения от
страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:19
16

Поименно гласуване:
„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 №25 – 464
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 във връзка с ал.1, т.2
и т.3, ал.3, ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващи звена, Общински съвет
Провадия:
І.Разрешава формирането на маломерни паралелки под определения
минимум в училищната мрежа на територията на община Провадия за учебната
2017- 2018 г. на база прогнозна информация, както следва:
3 клас
4 клас
5 клас

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Градинарово
15 ученици
1 маломерна паралелка
15 ученици
1 маломерна паралелка
16 ученици
1 маломерна паралелка

II.Осигурява допълнително финансиране със собствени средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни
стандарти за издръжка на един ученик за учебната 2017-2018 г.
III.Допълнителните средства по т.II да бъдат осигурени от бюджета на
община Провадия.
ІV.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:21Общинските съветници Дамян Ташев Неделчев и Стоян
Добрев Гигов присъстват в залата.
Кворум:20Общинският
присъства в залата

съветник

Димитър

Тунчев

Димитров

не

м/№1346-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община
Провадия и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно
заповед №2702/13.09.2017г. на кмета на община Провадия, относно приемане
решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена на
земеделски недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на село Петров дол
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания
и питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и
от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 465
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински
съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот, частна общинска собственост, находящ се в
землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, община Провадия, а именно:
нива с площ от 151,907 дка, съставляваща имот №057001, категория ІІІ, с начин
на трайно ползване „нива”, местност „Бърдо” при граници и съседи: имот
№000136-пасище, мера, съгласно Акт за частна общинска собственост
№606/25.10.2000г., вписан в Служба по вписванията под №173, том ІV, дело
№797, вх.регистър №2229, партида 4432 от 19.06.2003г. за срок от пет години,
чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 – 15.00 лв./дка. годишно.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решението.
Кворум:19Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова не
присъства в залата
н/№1348-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на
ОбС Провадия, относно приемане на график за прием по населените места в
общината от председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19
с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №25 – 466
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.13 от “Правилник
за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет
Провадия приема:
ГРАФИК
за приемни дни на председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и
общинските съветници по населени места, както следва:
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№

час

населено място

1

дата, месец,
година
02.10.2017г.

15.00-16.00

с. Златина

2

02.10.2017г.

16.15-17.15

с.Венчан

3

10.10.2017г.

15.00-16.00

с.Петров дол

4

10.10.2017г.

16.15-17.15

с.Староселец

5

18.10.2017г.

15.00-16.00

с.Бързица

6

18.10.2017г.

16.15-17.15

с.Тутраканци

7

24.10.2017г.

15.00-16.30

с.Бозвелийско

8

31.10.2017г.

15.00-16.00

с.Чайка

9

31.10.2017г.

16.15-17.15

с.Комарево

10

07.11.2017г.

15.00-16.00

с.Добрина

11

07.11.2017г.

16.15-17.15

с. Манастир

12

14.11.2017г.

15.00-16.30

с.Житница

13

21.11.2017г.

15.00-16.30

с.Кривня

14

28.11.2017г.

15.00-16.00

с.Равна

15

28.11.2017г.

16.15-17.15

с.Неново

16

05.12.2017г.

15.00-16.00

с.Черковна

17

05.12.2017г.

16.15-17.15

с.Овчага

18

12.12.2017г.

15.00-16.00

с.Снежина

19

12.12.2017г.

16.15-17.00

с.Славейково

20

19.12.2017г.

15.00-16.00

с.Черноок

21

19.12.2017г.

16.15-17.15

с.Градинарово

22

09.01.2018г.

14.00-15.00

с.Блъсково

23

09.01.2018г.

15.15-15.45

с.Китен
19

24

16.01.2018г.

15.00-16.00

с.Храброво

Шеста точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Филев-кмет на община Провадия за отговор на
въпроси, зададени от общинските съветници Йордан Иванов Михалев и Диан
Парушев Николов на заседание на ОбС Провадия, проведено на 27.07.2017г.“
Кворум:21Общинските съветници Димитър Тунчев Димитров и Хюлия
Ахмедова Мустафова присъстват в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„До
Йордан Иванов Михалев-общински съветник
Отговор на питане, зададено на заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 27.07.2017г.
Има ли в договора с „Лъки Транс БГ“ ЕООД предвидено изискване за
осигуряване подслон, чакалня, стая за майки с деца по време на престоя на
пътниците в гр.Провадия?
Уважаеми г-н Михалев,
По АОС № 221/11.11.1998г. Община Провадия разполага с имот, находящ
се в гр. Провадия, ул. „Георги Димитров“ 16, като част от него са две канцеларии
с обща площ 77.99 кв.м. След проведена процедура по Закона за общинската
собственост и Наредба №2 „За реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на ОбС Провадия”, същите са отдадени под наем за
период от пет години, считано от 01.11.2016г. на „Лъки Транс БГ“ ЕООД за
предоставяне на услуги, свързани с извършване на обществен превоз на пътници
по автобусни линии на територията на общината, но помещенията са с малка
площ, не са със статут на автогара и не отговарят на изискванията за такава,
съгласно Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията
на Република България.
Няма обособено помещение за пътниците (чакалня) с отопление и
осигурени места за сядане, а също и помещение за майки с деца. За осигуряване
комфорт при престоя на пътниците в гр.Провадия се предвижда - изготвяне и
последваща реализация на работен проект за парк „Автогара“ с включени
двустранно или тристранно заградени навеси, места за сядане и разписания на
автобусите. Като елементи на градското обзавеждане по смисъла на Наредба №3
„За условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на
градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на Община Провадия“ на ОбС Провадия спирките и спирковите навеси на масовия градски транспорт се поставят след
издаване на разрешение от Главния архитект на общината, при спазване на
градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и
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санитарно-хигиенни норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена
среда.
Тук искам да разширя отговора, като информирам и общинските
съветници, че след като приключат разискванията и предложенията на
гражданите за терена, условно наречен „Провадия ленд”, ако е необходимо, ще
бъде възложено изработката на нов технически проект. Такъв предвиждаме за
възлагане изработката на парк Автогара и за градския площад. Като градският
площад предвиждаме да го разделим техническото задание на две части. От
часовника на север т.нар. паркова част и от съда до часовника – площадната
част. Техническото задание, което ще подготвим, ще внесем за обсъждане в ОбС
и съответно, при сериозен интерес, и публично обсъждане от страна на
гражданите. Това, което, чисто конструктивно, нас ни интересува с цел
намаляване на разходите при подготовката на техническите проекти е дали над
сега съществуващата настилка да се сложи нова, защото тя е уплътнена,
сегашните плочи са армирани и здрави, издържали са повече от тридесет години,
като ремонти да бъдат извършени само на дъждовните канализации и парковото
осветление. Съответно ще трябва и зелената част да бъде направена така, че да
няма опасност за гражданите. Това е само допълнение към отговора. ”
На въпросите на г-н Диан Николов.
Първият въпрос е: Желателно или задължително е присъствието на
кметовете и кметските наместници на заседанията на Общински съвет
Провадия?
Уважаеми г-н Николов,
Уведомявам Ви, че присъствието на кметовете на кметства и кметските
наместници на заседанията на Общинския съвет е регламентирано в
разпоредбите на чл.46, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.51 ал.1 и чл.110, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет Провадия. В същите е регламентирано и
участието кметовете на кметства и кметските наместници в заседанията на
Общинския съвет.
Задължително е, когато има материали, които касаят съответното населено
място, когато има внесени материали от тяхна страна или такива, по които те
имат интерес. Администрацията, в мое име или на моите заместници, има право
да им каже, когато има заседание да останат в съответното населено място,
когато там се извършват строително-монтажни дейности по улици, тротоари,
бордюри, както се сменят в момента в две села, ако има проверки по язовирите,
или за нерегламентирани сметища. В такива случаи им казваме да останат в
съответното населено място, да присъстват на обекта или на съответната
проверка. В другите случаи трябва да са тук.
Другият въпрос касае преместване на тленни останки на територията на
Стар гробищен парк - град Провадия.
Уважаеми г-н Николов,
На поставените от Вас въпроси на заседанието на ОбС Провадия,
проведено на 27.07.2017г., относно преместването на тленни останки на
територията на Стар гробищен парк ще Ви отговоря по следния начин:
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На основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за гражданската
регистрация, съм възложил функциите на длъжностни лица по гражданско
състояние със Заповед №2/03.01.2017г. на кметовете на кметства, кметските
наместници и служители от Общинска администрация. Във връзка с постъпило в
Общинска администрация искане с вх.№ ГР-33-76/20.06.2017г. за изкопаване на
гробно място в Стар гробищен парк за преместване на тленни останки е
издадено и подписано разрешение от служител на Общинска администрация
Провадия, на когото са възложени функции на длъжностно лице по гражданско
състояние със Заповед №2/03.01.2017г.
Предвид факта, че гробните места в Стар гробищен парк са много нагъсто,
без алеи между тях, е възможно, поради тази близост, при разкопаване на гробно
място за извършване на повторно погребение или преместване на тленни
останки, да бъде засегнато и да попадне или попадне пръст върху съседното
гробно място, но при такива случаи ангажимент на общинска администрация е
да възстановят ситуацията такава каквато е била.
Тук искам да допълня отговора, че съм разпоредил на администрацията,
тук са и секретаря на общината, и директора на администрацията, подготвени са
всички документи. Можете да се запознаете с тях. В отговора умишлено не съм
цитирал имената на починалите, гробните места и имената на служителите, но
документите са на Ваше разположение. Благодаря.”
Изказване на Йордан Михалев
„Уважаеми г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
В момента от отговора съм с противоречиви впечатления. Това е помалкото, не бих казал зло, но това, по-скоро, което разбирам от отговора, е че
към момента не можем да направим нищо с оглед да подпомогнем условията,
при които гражданите, които ползват обществения транспорт чакат на спирката.
Искам един уточняващ въпрос, защото в изложението се предвижда изготвяне на
план. Моето усещане е, че това нещо ще се проточи много във времето. Има ли
някаква индикативна рамка, в която да се ускорят нещата и наистина да се
направят подходящи заслони. Това, което разбирам от уточняващия отговор е, че
проектирането на градския площад ще бъде едновременно с района на
автогарата. Това още повече ще отмести решаването на този процес във времето.
Моето предложение е проектирането, ако наистина се налага това нещо, да
бъде в ускорени срокове. Главният архитект е на щат в община Провадия, има
специалисти в общинска администрация, така че можем процедурата, специално
за автогарата, да я ускорим, така че, явно до Нова година не знам дали ще стане,
но поне за следващия период, гражданите да имат едно удобство при
изчакването. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Принципно съм съгласен с г-н Михалев, но обществените поръчки, ако
направим три отделни, ангажиментът, трудовият ресурс и времената са за три
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процедури. Ако направим една процедура с три лота, малко ще скъсим времето.
Въпросът е, наистина, заради някои проблеми да не забавим обявяването на
обществената поръчка за проектиране. Ако има такива индикации, естествено,
ще отделим парк „Автогара” и ще пуснем такава процедура. И на първата част от
Вашето изказване съм съгласен и мога да кажа следното: Така е, за съжаление,
след като продадохме Автогарата, която всички ние тук, като ученици,
ползвахме, в община Провадия няма обособено място за пътниците при студ,
дъжд и вятър.Няма такова. Правени са няколко опита за смяна предназначението
на тези помещения, които сега са отдадани под наем, но за масово събиране на
хора не разрешават. Спасението ще е в по-малки такива заслони, които, обаче, да
се вписват в парка, да не са някакви грозни петна там. Нямаме Автогара,
класическа, такава каквато трябва да има и пише по наредбите. Всички си
спомняме старата. Пътували сме. Бяха двете гишета там. Помещението, като
пирамида вътре. Имаше и седалки. Имаше всичко. Но след като беше изградена
новата Автогара до Ж.П. гарата, беше преустановено ползването на старата и
впоследствие тя бе продадена.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, относно Вашите отговори.”
Изказване на Диан Николов
„Искам да благодаря на г-н Филев за отговора, който ми даде. Най-много
съм доволен от това, че каза, че са на разположение документи, с които мога да
се запозная. Ще го направя.
Само искам да вметна, че има нюанс в това, което на него му е докладвано
по отношение на ситуацията. Тук не става въпрос за две съседни гробни места,
които се разделят с някаква алейка, а тук става въпрос за две места - едно до
друго в общо каренце, направени, тясно и покойникът, който последният път е
положен там, той е положен по средата. Тези хора, които там са ровили и са дали
разрешения, много добре знаят, че няма как да стигнеш до някакви други
останки без да разровиш до това, което последно е сложено там, защото е
положено по средата. Но, благодаря за отговора, най-вече, пак казвам, ще се
запозная с това, което ми е дадено. Няма да коментирам повече нещата, защото
те вече минават малко, като по-скоро личен аспект. В крайна сметка и не съм
следовател. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има ли питания на общински съветници? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Имам намерение да се изкажа пак във връзка с няколко точки. Първата е
пак във връзка с кметовете. За две години един кмет не намери причина да вземе
думата. Може би, всички искания на кметовете са били удовлетворени от
общинския кмет, но все пак, това мълчание ми се вижда притеснително. Защото
може обяснението на този факт да е страх от проява на мнение или абсолютна
пасивност. Предлагам на всяка сесия, при желание от страна на кметовете да
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изслушваме тук по двама кметове за тенденциите за развитие на селото,
постигнатите успехи, съществуващите проблеми в съответното село. Ето
микрофон, ето исканата дума.
Следващото, което искам да засегна. Как използваме галерията? Ще има ли
заделени средства за закупуване на нови картини? Как привличаме посетители
или имаме галерия, за да кажем, че имаме галерия? Въпрос, който опира до
културната политика на града.
Третото нещо, което искам да засегна. Какво се случва с праисторическото
селище? Говореше се за това, че областната управа извършва определени
действия, за да може да се социализира терена и да го представяме. Голямата
част от грамотните хора в България разбраха, че има нещо важно в Провадия.
Мисля, че можем, ако сме по-активни, да печелим по-добре от него. Ако някой
има съмнение за това, предлагам да посети района на Казанлък и с.Шипка.
Между другото, във връзка с предното, което говорих. Позволих си да говоря с
директора на галерията в Казанлък. Зададох му въпрос – Възможно ли е
казанлъшката галерия, която по мое мнение, за необластен град, разполага с
доста богата изложба, дали може да гостува на нашата галерия? Директорът каза,
че няма никакъв проблем, стига да е за следващата година, защото за тази година
не е възможно.
Отново искам да се върна на праисторическото селище и нашата активност
по отношение на това - Как предлагаме това, което имаме, като историческо
наследство?
Последното, на което искам да Ви обърна внимание. На изхода на
с.Добрина в посока с.Манастир има две могили. Едната се намира, доколкото
разбирам, в бившия Стопански двор. Другата е от другата страна. От това, което
съм видял в България, ходейки в такива вече социализирани могили и от
обясненията на екскурзоводите, разбрах, че гробниците там, където има могила,
под която има гробница, гробниците са разположени от южната страна на
могилата в периферията, а не точно под купола. Когато беше събора в с.Добрина,
си направих труда, „великият труд”, да отида до тази могила, защото и друг път
ми е правило впечатление. До тази, която е в бившия Стопански двор. Сега може
да е двор на кооперация, не знам. Там се виждат някои характерни неща, които
всеки един, който е ходил по могилите в Свещари или в гр.Казанлък, ще ги види.
Тук е г-жа Драгнева да каже, ако бъркам – дромос, стени, камъни отгоре над
входа и т.н. Т.е. по мое скромно мнение е възможно, освен праисторическото
селище, крепостта, която имаме, могат да представляват интерес за туристите.
Може би имаме още нещо, което най-малкото трябва да направим нещо, за да
бъде защитено. Грубо казано, ако искаме да изкараме пари от още една част от
историческото наследство, може би го има, не го знаем и нищо не правим по
отношение на него. Молбата ми е някой, който отговаря за тези неща, да се
поинтересува и да ми отговори: Има ли нещо там, което си заслужава
вниманието?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Неделчев,
Уважаеми общински съветници,
Ще отговоря накратко. Подробен отговор ще получите на следващото
заседание. Разкопките, наистина, се разрешават със специален лист от
Националният археологически институт. Ние не можем да разпоредим такива.
По отношение на социализацията на селищната могила, искам да Ви кажа
следното: На последният ден на отворените врати посещението е от над хиляда и
триста човека, като не повече от петстотин са провадийци. Останалите са
външни хора. Имаше организирани няколко автобуса, които в маршрутите си за
екскурзии бяха включили този обект, получавайки информация от публичното
пространство. За терена, който съм Ви информирал, е собственост на община
Провадия южно от Провадсол в посока с.Бозвелийско. Предвиждаме изграждане
на Информационен център, паркинг и място за освежаване, няколко места преместваеми обекти по 20 кв.м. и заведение за хранене. В момента на пътя,
който е третокласен се извършва ремонт. Съгласували сме с Областно пътно
управление там да бъде оставен подход към парцела. След като приключи
ремонта, имаме ангажимент на подробния устройствен план условно да посочим
къде ще бъде Информационния център, къде ще бъде паркинга, за да могат
Соловей соди, които вече ни дадоха съгласие за ограждане на могилата с една
алея и извеждането на тази двуметрова алея към паркинга да е ясно откъде точно
да започне. Те искат конкретно място да посочим. Сегашните ни разговори са за
собствена сметка за изградят алеята, като се съобразят, че там има много тяхна
техническа инфраструктура. Имаме тяхното съгласие и за водоснабдяване на
този парцел, защото там няма водоснабдяване. Знаете, че за да има
Информационен център трябва да има тоалетни и вода. Такова съгласие имаме.
Сега трябва да направим нашият ПУП, колкото и да е условен, да го дадем, за да
планират те техните мерки. До тук откакто се занимаваме с този въпрос са три
години процедури. Предвид големият интерес, най-малкото заради това, че найстарият солодобивен център се намира на пътя за южното черноморие. Част от
румънските туристи още на границата се насочват една част да минават през
Провадия. Една част през Ришкият проход и една част през Варна. Тук
постоянно ще има туристически поток. Знаете всички, че миналата година за
крепостта и музея, официалните данни са за посещение на тридесет и пет хиляди
човека. Това може много да бъде увеличено, но трябва да ги има конкретните
обекти. Такива, в които да се информираш, да си починеш и да се нахраниш.
Единственото, което на този етап не е уточнено, то е от компетентността на ОбС.
Къде да бъде Музея на солта? Подробен отговор ще получите на следващото
заседание.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„По отношение на могилата в с.Добрина, нямах предвид да се правят
разкопки. Наясно съм, горе долу, че трябва открит лист и каква е процедурата.
Имах предвид, ако има данни в Историческия музей или в Общинска
администрация за нещо, което би могло да е такова, каквото казах, ние да видим
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дали не трябва по някакъв начин да го защитим или да направим съответните
постъпки, които да доведат до провеждане на проучванията. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания? Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Имам два въпроса, касаещи общинска администрация. Първият, свързан с
трафика, който е до ІІ ОУ, където искам да помоля, по възможност да се даде
мнение, относно евентуалната необходимост за поставяне на препятствие т.нар.
легнали полицаи. Точно на прохода, който е до желязното мостче, откъм
ул.”Стефан Караджа” до военните блокове. Та имам наблюдение, че малко поинтензивно се кара, а трафикът на децата е голям там, основно оттам минават.
Освен това, отдясно и отляво има сгради, които малко затрудняват видимостта.
Пресичайки моста, вече там има площадче и т.н., там проблем няма. В тази
връзка, молбата ми е, просто да даде общинска администрация някакво
становище. Има ли необходимост? Няма ли? Защото, в крайна сметка, не можем
да накичим пътищата навсякъде с такива препятствия?
Вторият ми въпрос е във връзка с новата учебна година. Всяка година на
първите родителски срещи в училища и детски градини се поставят въпроси за
дарения. В тази връзка искам да попитам. Почти всяка година е коментирано
това нещо, но и тази година, например в детските градини, се събират
допълнителни средства за консумативи. Аз затова поставям въпроса: Редно ли е
да се казва „Редът за даренията е такъв.” Смятам, че ако някои иска да дари нещо
в някое училище, той ще намери начин, ще се свърже с когото трябва. Някак си
манталитета става катаджийски. Отделно, например да се обмисли това нещо със
заповед. Ако не трябва да има такава практика, със заповед да се възложи да не
се прави коментар, защото става не доброволно, а доброзорно. Не всички
родители имат еднакви възможности. Може да са малки суми и т.н., но казват
другите ще дадат и аз трябва да дам, въпреки че им е трудно. Все пак, тези
учебни заведения са на делегирани бюджети, мисля, че малко не е редно по този
начин. Отделно, по отношение на детските градини. Там редовно се събират
пари за консумативи при положение, че има и такси. Не е ли по-редно да се
увеличи таксата с едно, две левчета, за да не се дразнят хората или самите
градини да си купуват тези чашки, тоалетни хартии и т.н., защото доколкото
знам, двадесет, тридесет лева в началото се събират точно за такива неща.
Разхвърляйки ги там на десетина месеца през годината се пада по едно левче.
Трябва да се вдигне това нещо, но да се забрани това сега. Това са ми въпросите.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
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На част от въпроса ще отговоря веднага. Относно даренията, напълно сте
прав. Добре е да го прочетат и чуят родителите. Ние получихме указание от
Министъра на образованието и съответно съм дал такива указания на всички
директори на учебни заведения. Въпросът е, дали мога да издам такава заповед?
Но указанията са им пратени и дадени от нас. Да не се коментират дарения, ако
някой има на сърце или реши, го прави на добра воля, а не както каза
министърът в едно свое интервю: Като каже съответният ръководител или
директор - Сега ще дарите ли нещо? Става конфузна ситуация. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания? Няма.”
Седма точка-Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания по тази точка няма. Поради изчерпване на дневния ред
закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 10.25 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1341
решение №25-450
№

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.

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1323
решение №25-453
№

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.

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1324
решение №25-454
№

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.

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

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1332
решение №25-457
№

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.

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1337
решение №25-460
№

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.

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1338
решение №25-461
№

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.

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1343
решение №25-462
№

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.

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1345
решение №25-464
№

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.

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

V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
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 №1346
решение №25-465
№

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.

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

V
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/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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