П Р О Т О К О Л № 28
Днес, 21.12.2017 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е двадесет общински съветници. В началото на заседанието
ще връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на община Провадия на
г-жа Хюлия Мустафова, г-н Дамян Неделчев, г-н Диан Николов, г-н Иво Гочев. Тъй
като г-н Дамян Неделчев отсъства в момента от залата, неговите ще бъдат връчени
малко по-късно.
Кворумът е двадесет и един общински съветници.
Общинският съветник Дамян Неделчев присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Откривам двадесет и осмото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана
№28 от 08.12.2017 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.Актуализация на списъка за капиталови разходи на община Провадия за
2017г./ вх.№1476
2.Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - второ полугодие на 2017 г./ вх.№1478
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3.Доклад за подготовката за зимно поддържане на четвъртокласната пътна
мрежа на територията на община Провадия през сезон 2017/2018 г./ вх.№1466
4.Предложение за изменение на Наредба №20 за условията, реда и критериите
за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в
община Провадия./ вх.№1407
5.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2018 г./ вх.№1481
6.Докладни записки с вх.№1465, 1468, 1470, 1471, 1472, 1475, 1479, 1480, 1482.
7.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте,”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка шест от проекта за дневен ред докладни записки да бъде
добавена докладна записка с вх.№1508.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„И аз ще направя едно предложение за включване в точка шест на докладна
записка с вх.№1509.
Други предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието към точка докладни
записки на докладни записки с вх.№1508, 1509.
Който е съгласен с направеното предложениe, моля да гласува.
Гласуване: 21-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на списъка за капиталови разходи на община Провадия за
2017г./ вх.№1476
2.Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - второ полугодие на 2017 г./ вх.№1478
3.Доклад за подготовката за зимно поддържане на четвъртокласната пътна
мрежа на територията на община Провадия през сезон 2017/2018 г./ вх.№1466
4.Предложение за изменение на Наредба №20 за условията, реда и критериите
за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в
община Провадия./ вх.№1407
5.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2018 г./ вх.№1481
6.Докладни записки с вх.№1465, 1468, 1470, 1471, 1472, 1475, 1479, 1480,
1482, 1508, 1509.
7.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 21 с
21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017г.
а/№1476-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2017г.
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”-20
„против”-0
„възд.се”- 1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №28 – 489
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №16-286 от 25.01.2017г. в
следния смисъл:
1.Одобрява компенсирани промени между показателите на капиталови
разходи, финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината
за 2017г., съгласно Приложение №1 от 1 118 981 лв. на 1 126 481 лв.
2.Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Втора точка – Отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми
на европейските фондове - второ полугодие на 2017г.
а/№1478-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет на изготвени, приети и реализирани проекти от програми
на европейските фондове - второ полугодие на 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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
20 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
3

Р Е Ш Е Н И Е №28 – 490
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове – първото полугодие на 2017 год., представен в Приложение
1.
Кворум:20 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства в
залата. Има подадена декларация за конфликт на интереси по докладни записки с
вх.№1466 и вх.№1407.
Трета точка – Доклад за подготовката за зимно поддържане на
четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Провадия през сезон
2017/2018 г.
а/№1466-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно доклад за подготовката за зимно поддържане на
четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Провадия през сезон 2017/
2018 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Лидия Димитрова има подадена декларация за конфликт на интереси по
тази докладната записка и не присъства в 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.”
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 №28 – 491
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема доклад за подготовката за зимно поддържане на четвъртокласната
пътна мрежа на територията на община Провадия през сезон 2017/2018 год.
Четвърта точка – Предложение за изменение на Наредба №20 за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните организации и
туристическите дружества в община Провадия
а/№1407-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за
изменение на Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в община
Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Лидия Димитрова има подадена декларация за конфликт на интереси по
докладната записка и отсъства от залата.
Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Целта на предложената докладна записка е отстраняване на несъответствия
между Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации и туристически дружества в община Провадия и Закона за
физическото възпитание и спорт. Предвид обсъжданията в комисиите
администрацията приема предложението, направено на няколко от комисиите и
гласувано. Вие ще гласувате това, което прецените, но ние приемаме предложението
да не отпада текст, а да се добави допълнение към текста.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гигов, заповядайте, като председател на ПК ”Образование,
здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм,
социални програми и дейности“, да прочете становището на комисията.”
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” при кворум 5 приема
докладната записка с предложението за допълнение в текста на т.2 от чл.6 на
Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации и туристически дружества в община Провадия, в следния
смисъл: „или да имат подадени документи за членство в съответните лицензирани
спортни организации.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за допълнение в текста на т.2 от чл.6 на
Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации и туристически дружества в община Провадия, в следния
смисъл: „или да имат подадени документи за членство в съответните лицензирани
спортни организации.”, като с допълнението текстът на т.2 от чл.6 на Наредба №20
ще придобие следния смисъл: „Да имат валидно членство в съответната лицензирана
спортна федерация или БТС и да са вписани в Националния регистър на спортните
организации на Министерството на физическото възпитание и спорта или да имат
подадени документи за членство в съответните лицензирани спортни организации.”
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: „за”- 20 , „против”- 0 , „възд.се”- 0 Предложението се приема.
Г-н Филев, като вносител, оттегляте ли от проекта за решение предложението
за отмяна на т.2 от чл.6 на Наредба №20 за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните организации и туристически дружества в
община Провадия? Да? Благодаря.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев не присъства в
залата.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Отменят се т.3 и т.6 от ал.1, чл.12 на Наредба №20 за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите
дружества в община Провадия. Има ли интернет в залата? Зачитам текста на т.3 от
ал.1, чл.12 „Копие от удостоверение за лицензия, дадено от министерство на
физическото възпитание и спорта; т.6 от ал.1, чл.12 „Копие от документ
удостоверяващ членството в съответната лицензирана спортна федерация или БТС”
В режим на гласуване.”
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 №28 – 492
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.59, ал.6 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински
съвет Провадия:
1.Изменя Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в община
Провадия, както следва:
1.1.Допълва текста на т.2 от чл.6 на Наредба №20 за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристически
дружества в община Провадия в следния смисъл: „или да имат подадени документи
за членство в съответните лицензирани спортни организации”, като текстът на т.2 от
чл.6 придобива следния смисъл: 2.Да имат валидно членство в съответната
лицензирана спортна федерация или БТС и да са вписани в Националния регистър на
спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта или
да имат подадени документи за членство в съответните лицензирани спортни
организации.
1.2.Отменя т.3 и т.6 от ал.1, чл.12 на Наредба №20 за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите
дружества в община Провадия.
1.3.Отменя т.1 от ал.2, чл.16 на Наредба №20 за условията, реда и критериите
за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в
община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Пета точка – Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и
определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г.
а/№1481-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и
определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г.
Кворум:21 Общинските съветници Кръстю Василев Кръстев и Лидия
Николаева Димитрова присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Филев.”
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Преди да започна. Току-що стана ясно, че трябва всички да си носим
наредбите тук.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Нашето предложение през 2018г. е размерът на такса битови отпадъци да се
запази същия, както през 2017г. В план-сметката за дейност „Чистота” предлагаме да
се включат в разходната част нови близо 520 000 лв., като тези средствата са за
третиране на битовите отпадъци и на зелените отпадъци в Инсталация за механично
и биологично третиране, която се намира в с.Езерово, общ.Белослав. Тук е мястото
да благодаря на този ОбС и на предходния, че от 2015г., 2016г., 2017г. с Вашата
подкрепата успяхме да икономисаме на Провадия близо милион и половина лева.”
Кворум: Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Докладната
записка има два проекта за решение. Предлагам на Вашето внимание първия проект
за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”- 1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №28 – 493
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява план-сметка за приходите и разходите за дейност “Чистота” за
2018 г. – Приложение № 1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това беше първият проект за решение. Предлагам на Вашето внимание
втория проект за решение по тази докладна записка.”
Кворум:21 Общинският съветник Хюлия Ахмедова Мустафова присъства в
залата.
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
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Р Е Ш Е Н И Е №28 – 494
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общински
съвет-Провадия определя размера на такса „Битови отпадъци“ за 2018г., както
следва:
І. За гр.Провадия
1.За жилищни имоти – 3,03 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 0,84 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 1,91 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,28 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 10.58 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
2.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,96 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 6.67 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,95 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение №2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица – 8.01 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.24 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5.05 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.72 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІІ.За с. Блъсково
1.За жилищни имоти – 3.73 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1.04 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО - 2.35 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване - 0.34 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 10.58 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
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2.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.96 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 6.67 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.95 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица – 8.01 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.24 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5.05 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.72 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІІІ.За селата Тутраканци, Храброво, Комарево, Бозвелийско, Житница, Манастир,
Бързица, Добрина, Петров дол, Староселец, Чайка, Китен, Градинарово, Неново,
Овчага, Равна, Кривня, Черноок, Славейково, Снежина, Златина, Венчан и Чeрковна
1.За жилищни имоти – 5.45 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.
1.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1.52 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 3.44 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.49 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 10.58 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
2.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.96 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 6.67 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.95 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 8.01 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2.24 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
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3.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5.05 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0.72 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІV.За подалите декларация за генериран обем битови отпадъци, на база стандартен
съд, се заплаща следния размер на таксата, която включва всички разходи по чл. 66,
ал. 1 т. 1, 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси:
1.За контейнер 1,1 куб.м. тип “Бобър” - 3326,40 лв. на година
В декларацията се посочва броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци,
които ще се използват през годината, съгласно заповед №3047/20.10.2017 г. Когато
декларацията не е подадена в срок, декларирани са по-малко от необходимия брой
съдове за битови отпадъци или не се изхвърлят битовите отпадъци в определените за
целта съдове, годишната такса се заплаща върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение №2 от ЗМДТ и отчетната стойност на недвижимите имоти на
предприятията.
V.Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци за всички
съоръжения, имащи временен статут от 0,16 лв. на кв.м. на ден, но не повече от:
- 10,58 лв. на месец за площ до 20 кв.м. вкл.
- 13,61 лв. на месец за площ до 50 кв.м. вкл.
- 30,24 лв. на месец за площ до 100 кв.м. вкл.
- 48,38 лв. на месец за площ до 200 кв.м. вкл.
- 71,06 лв. на месец за площ над 200 кв.м. вкл.
Таксата се заплаща ежемесечно в касата на Община Провадия.
VІ.Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци на територията на
Общински пазар от 0,38 лв. на кв.м. на ден за откритите площи.
Таксата се заплаща ежедневно на касиер-събирача на пазара.
VІІ.Да не се събира такса за:
1.сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Община
Провадия или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация
по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година;
2.поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не
се предоставя;
3.обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
VІІІ.За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност над
71%, таксата се заплаща с 50% намаление при подадена декларация до 12.01.2018 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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Шеста точка – Докладни записки
а/№1465-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта 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 №28 – 495
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев - кмет на община Провадия за времето от 01.10.2017 год. до 04.12.2017 год. в
размер на 80,00 лева.
б/№1468-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно определяне на представител на община Провадия в комисия за
изработване на областна здравна карта
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има допълнение от моя страна. Ще направя такова, като вносител на
докладната записка, предлагам точка 2 от проекта за решение да отпадне и да се
запише нова т.2 със следния текст: „т.2 На основание чл.60, ал.1 от АПК решението
подлежи на предварително изпълнение.”
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Давам думата за предложения за определяне на представител на община
Провадия в комисията за изработване на областна здравна карта за област Варна,
като заявявам, че в предходния ОбС, мандат 2011-2015г., представител е бил д-р Иво
Райчов Гочев. Можете да направите своите предложения. Аз правя моето
предложение за д-р Иво Райчов Гочев. Други предложения? Единствено ли ще бъде?
Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове,
Предлагам Диан Парушев Николов.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
11

Изказване на Диан Николов
„Не знам предмета на обсъжданите въпроси дали е свързан с моите
компетенции и в тази връзка си правя отвод, тъй като, мисля, че тук повече касае
здравни въпроси. Кръгът е по-широк. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Очевидно няма. Предлагам на гласуване предложението,
което направих д-р Иво Райчов Гочев да бъде представител на община Провадия в
комисията за изработване на областна здравна карта за област Варна. Който е
съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 19, ”против” - 1, ”възд.се” -1 Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
20 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №28 – 496
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Избира за представител на община Провадия в комисията за изработване на
областна здравна карта за област Варна: д-р Иво Райчов Гочев
2.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Възползвам се от възможността за обяснение на отрицателен вот, защото на
базата на това, което чух на заседанието на комисията, останах с впечатление, че
ние, като цяло, като ОбС сме съгласни с това, с което държавата ни отрежда без
много, много да ни пита. На базата на това, което чух лично от д-р Гочев, според
мен, е недопустимо да се примиряваме, както казах, с това, което държавата ни
отрежда, като град, което горе долу ни кара в посока в един момент да останем и без
болница.”
в/№1470-Докладна записка от Иво Райчов Гочев-зам.-председател на ОбС
Провадия и Йордан Иванов Михалев -зам.-председател на ОбС Провадия, относно
одобряване на разходи за командировки на председателя на ОбС Провадия за
периода 01.07.2017 г. до 04.12.2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите? Аз ще направя едно уточнение към
самата справка към докладната в позиция 4.РКО №1639/06.11.2017г. гр.Рени, Среща
„Ден на бесарабските българи” сумата е изписана погрешно, да се чете ”252,25 лв.” и
в проекта за решение в т.1 всичко разходи сумата „806,53 лв.” да се чете „747,03 лв.”
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание проекта за решение.”
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Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”- 1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №28 – 497
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на Христо Драгомиров
Гичев-председател на ОбС Провадия за периода 01.07.2017 г. до 04.12.2017 г. в
размер на 747,03 лева.
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
г/№1471-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот
публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта за решение.”
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 №28 – 498
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 и чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.
46, ал.1 от Кодекса на труда, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя на Общински синдикален съвет на КНСБ - Провадия
безвъзмездно за управление за срок от 5 години, считано от датата на сключване на
договора недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, ул. „Дунав“ №39, област Варна,
а именно: помещение №309, с площ от 15 кв.м., намиращо се на третия етаж от
четириетажната административна сграда на Община Провадия, при граници за
помещението-помещение №308, коридор, помещение №310, която административна
сграда е със застроена площ 1258 кв.м., изградена в имот планоснимачен №879 с
площ 2680 кв.м., включен в урегулиран поземлен имот №V в квартал 59 по плана на
гр.Провадия, при граници за имота: улица „Иван Вазов“, парк, площад, улица
„Дунав“, съгласно Акт за публична общинска собственост №1192, вписан в Агенция
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по вписвания при Районен съд Провадия под №194, т.XII, вх.peг.№5582 от
20.11.2006г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще дам почивка, защото на гости са ни сурвакари от детската градина.”
Почивка от 10.10 ч. - 10.45 ч.
Кворум:20 Общинският съветник Димо Владимиров Димов не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
д/№1472-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот
публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта за решение.”
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 №28 – 499
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и чл.14, ал.7 от ЗОС,
чл.46, ал.1 от Кодекса на труда, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя на Синдикат на българските учители - Провадия безвъзмездно за
управление за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора
недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, ул. „Дунав“ №39, област Варна, а
именно: помещение №415, с площ от 25 кв.м., намиращо се на четвъртия етаж от
четириетажната административна сграда на Община Провадия, при граници за
помещението - помещение № 416, коридор, която административна сграда е със
застроена площ 1258 кв.м., изградена в имот планоснимачен №879 с площ 2680
кв.м., включен в урегулиран поземлен имот №V в квартал 59 по плана на гр.
Провадия, при граници за имота: улица „Иван Вазов“, парк, площад, улица „Дунав“,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1192, вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №194, т.XII, вх. peг. №5582 от 20.11.2006
г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:21 Общинският съветник Димо Владимиров Димов приъства на
заседанието на ОбС Провадия.
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е/№1475-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за прекратяване на съсобственост чрез
продажбата на 415 кв.м. идеални части и утвърждаване на продажна цена на
общински недвижим имот.частна общинска собственост, представляващ придаваема
част към урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ-176 /три-сто седемдесет и шест/, в
кв.70 по РП на с.Петров дол по АОС №1864/01.12.2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта 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 №28 – 500
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрации, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Николай Иванов
Костадинов, постоянен адрес град Варна, област Варна, ул. Места № 5, ет.4 , ап.19,
като продава на последния в качеството му на собственик на следния недвижим
имот, находящ се в село Петров дол, община Провадия, област Варна, а именно:
дворно място с площ 1620 кв.м, включено в УПИ №III - 176, в кв.70 по плана на
селото, при граници УПИ №I-176, УПИ №VII-176, УПИ №X-176, ведно с изградена
в това дворно място жилищна сграда със разгърната застроена площ 50 кв. м.,
съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 09.08.2017 г., вписано в
Агенция по вписванията Служба по вписванията Провадия под №21, том IX, дело
№1224/2017 г, вх. р. №3271/24.08.2017г., собствената на Община Провадия идеални
част от посочения имот, а именно 415 кв. м., включени в УПИ №III-176, в кв.70 по
плана на селото, съгласно АОС №1864/01.12.2017 г., вписан в Агенция по
вписванията Служба по вписванията Провадия под №92, том XIII, дело
№2472/2017г., вх. р. № 4724/04.12.2017г. за сума в размер на 959 лева без ДДС.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
ж/№1479-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта за решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
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„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 №28 – 501
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова, чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева с адрес: гр.Провадия,
ул.”Димитър Грънчаров” №4 в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/.
2.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов, чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева с адрес: гр.Провадия, ул.”Цар
Освободител” №132 в размер на 300.00 лв. /триста лева/.
3.Средствата за финансово подпомагане по т.1 и т.2 да се осигурят от бюджета
на община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Кворум:20 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
з/№1480-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно изменение на Приложение №12 към Решение №16-286/
25.01.2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта за решение.”
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 №28 – 502
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси, изменя свое Решение №16-286 от 25.01.2017г. в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в Приложение №12А към Решение №16286/25.01.2017г.
2.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
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3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Кворум:21 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства в залата.
и/№1482-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо с гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №28 – 503
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 Иванка Николова Димитрова, с адрес: гр.Провадия, ул. „Шипка”
№16 се отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Веска Иванова Стоянова с адрес: с.Черковна, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Фатме Хасанова Ехлиманова, с адрес: с.Черноок, общ.Провадия
се отпуска парична помощ, в размер на 300,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Юсеин Салим Сали, с адрес: с.Бозвелийско, общ.Провадия се
отпуска парична помощ, в размер на 500,00лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Султанка Юлиянова Симеонова, с адрес: гр.Провадия,
ул.”Лозница” №16 се отпуска парична помощ за подпомагане лечението на детето
Анка Султанкова Юлиянова, в размер на 150,00лв., 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 №33657/28.05.2014г. на следните лица:
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2.1.На лицето Юлиян Снежанов Асенов, с адрес: с.Снежина, 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.
2.2.На лицето Антоанета Минчева Иванова,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.
2.3.На лицето Веселинка Куртева Иванова, е адрес: гр.Провадия, ул. „Цоню
Тодоров” №67 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на т.9 от
Критерии за отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни
нужди - отпусната еднократна помощ с Решение №20-367 от 26.04.2017г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.

й/№1508-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост, представляващ кухненски блок и прилежащи към него помещения,
находящи се в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Блъсково
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание проекта за решение.”
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 №28 – 504
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на
договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно Акт за
публична общинска собственост №298 от 13.05.1999 година, вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №490, том III, вх.рег. №74, н.д. №490 от
11.04.2002 година, находящ се в с.Блъсково, община Провадия, област Варна, а
именно кухненски блок и прилежащите към него две складови помещения,
санитарен възел, стая за персонала, три подготвителни помещения, две помещения за
измиване и дезинфекция на съдове за хранене, с изключение на разливочна,
ползваща се за нуждите на училището, с обща площ 175 (сто седемдесет и пет) кв.м.,
находящ се на първия етаж от триетажна сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
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с.Блъсково, община Провадия, цялата със застроена площ 1 100 кв.м., намираща се в
дворно място с площ 16 670 кв.м., съставляващо УПИ №І-362 в квартал 28 по плана
на с.Блъсково, община Провадия, при граници на помещението - дворно място,
столова, улица, дворно място, при граници за УПИ - улица, улица, улица, парцел II,
III и IV и улица и здравна служба, за приготвяне на храна за деца и ученици.
2.Отдаването под наем на имота по т.1 от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален месечен наем,
определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общинския имот.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
к/№1509-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане решение за предоставяне на имоти - полски пътища
които не са необходими за достъп до имотите, както и напоителните канали, които
не функционират, публична общинска собственост за ползване
Кворум:21 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнение. Становища, изказвания и питания по докладната
има ли? Г-жа Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Филев,
Колеги,
Бих искала да направя едно предложение, относно лека промяна в точка две,
като същата да придобие следния вид: Определя годишна наемна цена в лева за
декар за ползване през стопанската 2017-2018г. на проектни полски пътища, които
не са необходими за пътен достъп до имотите, както и напоителните канали, които
не функционират, в размер на средното рентно плащане за всяко землище,
определено от комисията по §2е от ЗСПЗЗ, назначена от директора на
ОД“Земеделие“ – Варна.
И още една корекция. Мисля, че точка три трябва да отпадне от решението,
тъй като действията от нея са преди вземането на нашето решение т.е. ние в момента
разглеждаме само пътищата, които не са необходими за достъп. Като информация,
самата точка е идеална, но като пораждане на действие тя е предварителна и просто
не намира място в решението. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, приемам така направеното предложение. Други становища и
питания по докладната записка има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание
следния проект за решение: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия реши:
1.Общински съвет предоставя имотите публична общинска собственост –
проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите, както
и напоителните канали, които не функционират, за ползване на заявителите подали
заявления до комисията по чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, описани в Приложение към
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съответните Заповеди по чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, влезли в законна сила за 24 /двадесет
и четири/ землища на Община Провадия за 2017-2018 стопанска година.
2.Определя годишна наемна цена в лева за декар за ползване през стопанската
2017-2018г. на проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до
имотите, както и напоителните канали, които не функционират, в размер на
средното рентно плащане за всяко землище, определено от комисията по §2е от
ЗСПЗЗ, назначена от директора на ОД“Земеделие“ - Варна.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Да, разбирам въпроса. Г-жа Димитрова е компетентна и тя ще отговори найдобре, защото, доколкото знам, работи в тази сфера.”
Изказване на Елина Димитрова
„Относно въпросът Ви, г-н Николов, в случая се отдават само напоителни
канали, които не функионират т.е. това са в повечето случаи още при самия план за
земеразделяне, получили такъв статут, но не се използват. Именно и това е
причината те да се изикват от институциите, защото ние в случая даваме нашите, а
от директора на ОД „Земеделие” се изисква от „Помпена” техните със същите
заповеди и т.н. Няма как канал, който функционира да бъде отдаден по някакъв
начин.”
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Той е загубил предназначението си. Просто не е сменен статута му, като
канал.”
Изказване на Елина Димитрова
„Да. Г-н Гичев е прав, че той вече няма такова предназначение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Просто не е сменен статута му, като канал. Предлагам на Вашето внимание
проекта за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-16
„против”-0
„възд.се”- 4
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 16 гласа „за”, 0-„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №28 – 505
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Провадия
реши:
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1.Общински съвет предоставя имотите публична общинска собственост –
проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до имотите, както
и напоителните канали, които не функционират, за ползване на заявителите подали
заявления до комисията по чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, описани в Приложение към
съответните Заповеди по чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, влезли в законна сила за 24 /двадесет
и четири/ землища на Община Провадия за 2017-2018 стопанска година.
2.Определя годишна наемна цена в лева за декар за ползване през стопанската
2017-2018г. на проектни полски пътища, които не са необходими за пътен достъп до
имотите, както и напоителните канали, които не функционират, в размер на средното
рентно плащане за всяко землище, определено от комисията по §2е от ЗСПЗЗ,
назначена от директора на ОД“Земеделие“ - Варна.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Седма точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„В началото на заседанието връчих писмените отговори на въпроси, зададени
до кмета на предходното заседание от общинските съветници. Искате ли същите да
бъдат прочетени на микрофон от кмета? Не. Не желаете да бъдат прочетени. Д-р
Неделчев, въпросът ми е към Вас, основно, тъй като имате дадени четири отговора.
Желаете ли кметът да ги изчете? Г-н Парушев? Г-н Илиев? Да, добре, Вие нямахте.
Извинявам се. Г-жа Мустафова? Добре.
Давам думата за нови питания и изказвания. Г-н Николов, заповядайте. Може
да го подложа на гласуване, ако искате.”
Изказване на Диан Николов
„Аз зададох три въпроса. Искам да взема отношение по тях. Обръщам се към
г-н Атанасов, като към човекът, който ми е отговорил от името на община Провадия.
Първият въпрос е касаещ почистването на алеята в Северна промишлена зона. Като
цяло, приемам, че там се извършва почистване. Не мога да оспоря това нещо. Но
считам, че не е достатъчно. Не знам дали е на база възможностите на общината, но
като цяло мисля, че трябва да се положат малко повече усилия, защото, както казах и
предния път, това е една основна зона, която се занимава с промишленост в община
Провадия. Там периодично се налага да ходят представители на други фирми, има
взаимоотношения и те минават през този район. Още от подхода към него, изразяващ
се от ж.п. надлеза, който е до Хлебозавода,оттам започват нещата да се виждат какво
представляваме. Отправям, просто, молба и апелирам за следващата година, по
възможност, да се осъществява по-голям контрол, защото тук е записано, че веднъж
седмично се прави оборка. Сигурно е така. По документи ли е? Как е? Но мисля, че
има какво още значително да се желае в тази посока.
По вторият въпрос, относно възможността за изграждане на спортна площадка
в площта, която е срещу Хлебозавода под и около ж.п. надлеза имам получен
отговор, в който се намесват отношения по регулационния план на град Провадия,
намесва се Закона за пътищата и малко не ми е ясно много по отговора. Посочено е,
че там е отредено за зелена площ, за озеленяване. Такава няма. Всички знаем защо
няма? Нали?
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По отношение на този отговор задавам нов въпрос. Съществува ли възможност
и каква е тя за изграждане на спортна площадка на това място? Чрез съответните
взаимодействия със съответните институции. Като казвам спортна площадка,
визирам - асфалтиране, ограждане с мрежа от едната страна към пътя и монтиране на
две съвсем обикновени метални врати. Не става въпрос за нещо по-грандиозно. Или
баскетболни кошове. Там лятото, в топлото време, наистина се събират деца и ритат
така или иначе, и топката отива към пътя, към линията и т.н. Това ми е въпросът на
база на този отговор, който получавам. Относно третият отговор за контейнерите,
относно фирмите, които ги ползват до Хлебозавода. Отговорът напълно ме
задоволява. Аз първоначално щях да направя това предложение, което Вие давате,
като отговор, но се опасявах да не бъда криво разбран, тъй като това е един от
основните работодатели, който работи там добре. Да не си помисли някой, че правим
някаква атака срещу него. Далеч съм от такива мисли. Мисля, че това е, наистина,
правилното решение. Това е по отношение на отговорите.
Имам един такъв въпрос, който отваря нов. Покрай ул.”Янко Сакъзов” до
блоковете навремето имаше такава направена спортна площадка - асфалтирана.
Мисля, че беше и оградена, но вече няма нищо от огражденията. Там виждам от
време на време паркират някакви камиони. Въпросът ми е - Има ли възможност да се
възстанови това нещо? Доколко е целесъобразно, защото там околните, мисля, които
живеят, не искат. Добре. Ще се съобразим с тяхното мнение тогава и отпада този
въпрос. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Да, г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Относно отговора на първия въпрос. През 2017г. почиствахме, както алеите,
така и регулата с хора, които са изпратени от „Социално подпомагане” или т.н.
четиринадесетдневки. Хора, които отработват четиринадесет дни по четири часа.
Възнамеряваме през 2018г. да възложим на фирмата изпълнител минимум веднъж
седмично да мете регулите. Както забелязахте, в план-сметката има средно по
деветстотин декара за ръчно метене месечно. Така че, може би ще им възложим на
тях да метат там. Относно вторият въпрос, още сега Ви казвам, че не е възможно да
се направи площадка, защото според Закона за пътищата, Закона за устройство на
територията - за съоръжения, виадукти, мостове и каквото и да е било друго си има
сервитутна зона, в която няма право да се строи. Точните метри сега не мога да Ви
ги кажа, но гл.архитект няма да издаде разрешение там да се строи нещо.
Площадката е голяма, но ако сервитутът е двадесет, тридесет метра. Има барака, но
не знам там навремето как е отдавано. Тя от години стои.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания?”
Изказване на Блага Петрова
„Аз имам едно питане, относно осветеността и маркирането на пешеходните
пътеки. Визирам от Лечебницата до Лидл. До Лечебницата не си спомням, изобщо,
има ли знак, че има пътека? Тя през повечето време е изтрита. Не е боядисана, но в
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тъмната част на денонощието почти не личи. Пътеката, която е след първата
неравност. Тя изобщо не е отбелязана там. Има знак, че има неравност и веднага след
него има пешеходна пътека, която предвид и на мъждукането на крушките горе
абсолютно не личи, а там пътникопотока и потока на коли е изключителен. Имам
предвид, че има магазини, заведения. От другата страна има търговски обекти, за
дърва, сервизи и т.н. И пътеката, която е на неравността към входа на Лидл. Там в
тъмното, тя е отбелязана, има светлинен знак пътека, но хората от страни почти не се
виждат. Сега се носят и по-тъмни дрехи през зимния период. Възможно ли е да се
направи нещо и шофьорите, и пътниците да са по-сигурни в този район на града.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Петрова,
Възможно е. Възложили сме го. Мисля, че беше поставен въпросът и от други
общински съветници. Освен да ги сигнализираме светлинно, ще търсим вариант и да
ги осветим. Знаете, че това е процедура по Закона за обществените поръчки и отнема
доста време. Едно малко проектче и после възлагане на изпълнението на проекта.
Ние трябва да осветим и другите пешеходни пътеки, които са до учебните заведения,
до детските градини и тук в централната част. Даже едната неравност е на завой.
Имаме го предвид това нещо, но ако ме питате за срок не мога да Ви кажа по-къс от
шест месеца, като минат съответните процедури, които трябва да спазим.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Моля да ме извините. Ще Ви прочета отговора на едното си питане, относно
каква е използваемостта на хотел „Ламбова къща”.
„Във връзка с поставеното от Вас питане Ви уведомявам за следното:
Нощувките в хотелската част на Архитектурен комплекс „Вароша” са 169 броя
на стойност 2932,31 лв. за същия период е платен туристически данък в размер на
135,20 лв. За периода от 07.05.2017г. до 29.05.2017г. и от 20.07.2017г. до 24.09.2017г.
хотелската част на Архитектурен комплекс „Вароша” се използва изцяло от екипа за
археологически разкопки на обект „Праисторически и солодобивен градски център
Провадия-Солницата” с научен ръководител проф.Васил Николов.”
Като изключа втората част на отговора, в която е описано, че хотелът се
използва от екипа за разкопки, мисля, че първата част - използваемостта спрямо
използваемостта на частите хотели в града е смешна. За мен това е лош мениджмънт
и определено трябва да се направят опити да се подобри използваемостта.
Искам да направя едно предложение във връзка с изработването на Здравната
карта на областта. Мисля, че можем да извършим едно обсъждане, като Общински
съвет да си дадем мнението, какво очакваме от държавата да ни осигури, като
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здравеопазване и да натоварим д-р Гочев да го защитава, ако успеем да изработим
едно общо мнение на Общинския съвет.
Последното , с което искам да Ви занимая. Обикновено в края на годината е
време за равносметка. Аз искам да направя такава. Нарочно моята равносметка
обхваща само най-важните сфери, за да не Ви отегчи и тя е следната. Като цяло е
негативна. Първо, не привлякохме никакъв сериозен инвеститор, а надстройката т.е.
култура, образование, здравеопазване и т.н. без сериозна икономика няма откъде да
дойде. Второ, по независещи от нас причини здравеопазването в града и общината
остава лошо, но и ние не показахме никаква твърдост и категоричност пред
държавата в търсене на правата си в тази област. Разбира се, трябва да се отчете, че
продължихме да се опитваме с нашите скромни възможности да допълваме
бездънната яма наречено българско здравеопазване в провадийския му вариант т.е.
общинска болница. Дадохме на държавата един прекрасен терен за изграждане на
Център за спешна помощ и ни остава да чакаме. Дано да не е от умрял писмо, ама
надали. Трето, продължаваме да не разбираме достатъчно, че образованието не е
сгради и тяхното поддържане, а едната страна на духовния живот, в която
обществото има колективна отговорност за качеството на образованието, което има
пряка връзка с бъдещето на народа и държавата. Четвърто, продължаваме да
пренебрегваме собствения си културен продукт и да се възприемаме, предимно като
бедни потребители на чужд такъв. Пето, най-важният проблем на инфраструктурата
на града, а именно трафика по главната транспортна артерия, продължи да се
задълбочава, а ние даже не го подложихме на сериозно обсъждане. Шесто, не
успяхме да изградим връзка между управлението на общината и самото общество, а
истината е, че всъщност не се и стремяхме. Оставихме тази толкова важна сфера на
хора с нечисти намерения.
Призовавам партийните групи в Общинския съвет да направят и дадат своите
равносметки, защото иначе заприличваме на държавна фирма, в която се чака да
стане пет часа, за да си отидем. Що се отнася до кметовете на селата, дано пак да не
обидя някого, по поведението им може да се заключи, че за тях мястото, където
трябва да се реализира демокрацията т.е. заседанията на Общинския съвет е без
реална стойност, а стойност има само благоволението на общинския кмет. Като цяло,
липсва ни кауза, към която да се стремим, за която да се борим нито като
управляващи, нито като опозиция.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги, аз малко иска да се върна към спортната площадка, тъй като от доста
време и аз бих искал да поставя почти същия въпрос. Само искам да уточним с г-н
Николов. Става въпрос за площадката покрай линията между блоковете нали? Да.
Именно и аз за нея исках да поставя въпроса. В момента какво установяваме? Под
надлеза, около надлеза не можем да имаме спортна площадка. Обаче за да предлага
г-н Николов подобна спортна площадка и аз имам информация, че в него район имат
необходимост от такава площадка. Под надлеза и около надлеза не може. Тази
въпросната площадка, за която и аз забелязвам от доста години тя постепенно,
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постепенно едната страна на мрежата се скъса, после втора, после трета. По някакъв
начин без да се стопанисва или имаше за цел да не бъде спортна площадка. както
Вие подчертахте е с асфалт. То в момента си има действащ асфалт. В момента се
ползва за паркинг и даже паркират фирмите, които санират. Не мога да разбера
причината - Защо не я възстановим? За паркинг - може. Предложението ми е да я
възстановим. Даже по възможност, ако сметката е по-сериозна да бъде включена в
бюджета. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Прави впечатление, че голяма част на дъждовната канализация в града, явно в
следствие на попаднала листна маса през есенния период е запушена. Може би
трябва да се вземат мерки да се почисти в този период, когато вече листната маса е
паднала. Понеже при дъждовете от миналата седмица на доста места се беше
натрупала вода и може би през пролетта при топенето на снеговете. На „Димитър
Грънчаров”, на „Кирил и Методий”. Имам снимки. Аз снимах. Не да се заяждам. И
бяха на пешеходни пътеки. Това направи впечатление, че даже нямаше и хората как
да минават през пешеходните пътеки. Просто, може би моментът е подходящ да
обърнем малко внимание, да почистим тази листна маса, за да нямаме проблеми
напролет. Това ми е предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, заповядайте.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Кметове,
Колеги,
Аз имам едно питане. Хората, който живеят до първото кръстовище към
болницата, по паветата, като се тръгне нагоре, от една година идвали и пускали
молба да се сложи лампа на стълба до г-н Кътев, ако знаете. Потокът от деца, сега в
момента е тъмно - от детска градина, от училища. Там е страшно и е тъмно. Не знам,
какъв е проблемът? Навсякъде свети, ако може да проверите. Това е първото питане.
Второто ми питане. Кой стопанисва пътя от гарата след Помпена станция?
Защото коментират хора, а и скоро се наложи да отида за вода. Там е страшно.
Много е страшно. Ако има някаква възможност, да се поремонтира малко. Има
шахта, която е, не знам, на половин метър над асфалта. Има много дупки.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Пътят е разбит от тежките камиони на „АСМ”. Камионите са огромни. Пълни
са със зърно.”
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Изказване на Хюлия Мустафова
„Може би с тях трябва да се договори общината. Там е страшно. Между
другото, там където е подхода те са го направили с бетон и от самия бетон цялата
вода вече идва. Може би трябва да се види и нещо да се направи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания, изказвания? Няма. Преминаваме към осма точка.”
Писмени отговори на въпроси на общински съветници, зададени към кмета на
община Провадия на заседанието на ОбС Провадия, проведено на 29.11.2017г.
До
Г-н Неделчев
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Относно: Възможността за закупуване на творби от провадийски художник
за фонда на Художествената галерия в гр.Провадия
Уважаеми г-н Неделчев,
В отговор на Вашето питане, отправено на заседанието на Общински съвет
Провадия на 29.11.2017 г., относно възможността за закупуване на творби от
провадийски художник за фонда на Художествената галерия в гр.Провадия, Ви
уведомявам за следното:
Художествената галерия в гр.Провадия разполага с фонд от 347 движими
паметници на културата - живопис, графики и скулптори, които са част от културноисторическото наследство на Провадия и България. Попълването на фонда на една
галерия се осъществява чрез доброволни дарения от авторите на художествени
творби, произведения от пленери, провеждащи се в нашия град и откупки.
Откупките на художествени произведения за фонда на една галерия се правят
съгласно предварително изготвени критерии.Уредникът на галерията, съвместно с
ръководството правят оглед на фонда, след което се преценява какво да се търси за
откупка. Обикновено става дума за автори, които са пропуснати през годините, а са
важни за представянето на българското изкуство. Посещават се изложби, ателиета на
художници, преценява се какви творби да се откупят и предложението се внася пред
Художествен съвет, сформиран със заповед на директора. В този съвет задължително
участват и външни експерти.
Редът за откупка на творби от провадийски художници е абсолютно същият.
Ако политиката на ръководството на музея бъде насочена в посока закупуване
творби от провадийски художници, то всички те трябва да бъдат равнопоставени при
откупуването на творбите им, а не да се откупуват творби само на един автор.
През последните близо тридесет години обогатяването на фонда на Художествената
галерия в Провадия се осъществява основно чрез дарения от авторите. Историческия
музей Провадия, част от който е Художествената галерия, е второстепенен
разпоредител с бюджетен кредит и при подготовката на бюджета си за 2018 година
би могъл да предвиди средства за закупуването на нови творби, ако има такава
финансова възможност.
В Художествената галерия се експонират изложби на провадийски художници,
при заявено желание от тяхна страна, без непременно творбите им да са
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предварително откупени от галерията. Времето и продължителността на изложбата
се определят с договор между ръководството на Историческия музей и автора.
До
Г-н Неделчев
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Относно: Питане за състоянието на дълготрайната декоративна растителност
около параклиса „Свети Георги Победоносец” в кв. „Север”, гр. Провадия.
Уважаеми г-н Неделчев,
Във връзка с депозирно в Общинска администрация - Провадия писмо с
извлечение от Протокол №27/29.11.2017г. Ваше питане в частта т.4 „Изказвания,
питания и отговори на питания на общински съветници”, Ви информирам следното:
Длъжностните лица, отговарящи за изграждане, поддържане и опазване на
зелената система на общината са екологът и специалистите по „озеленяване” в отдел
УТЕОС, Дирекция „Специализирана администрация” при Община Провадия.
През 2013г., по проект на Община Провадия - „Подобряване на жизнената
среда в кв. „Север” гр.Провадия, в рамките на Национална кампания „За чиста
околна среда” са засадени 50 бр. дървета от видовете чинар, върба и бреза в района
около параклиса „Свети Георги Победоносец” в кв. „Север”. През м. април 2016г.на
същото място са засадени 14бр. дървета от видовете липа 10бр.) и червен
американски дъб (4бр.), предоставени от Държавно горско стопанство - Провадия, по
случай „Седмицата на гората”, а през 2017г. Общината е закупила още четири
чинара.
В действителност не всички видове от първоначално засадените са оцелели и
именно затова ежегодно Общината организира дейности по закупуване и засаждане
на дълготрайна декоративна растителност, включително и тази година са закупени
още 35 бр. от вида източна туя за подсаждане на местата, където е необходимо.
Дейностите се изпълняват от хора назначени по програми към звеното по
озеленяване под ръководството на специалист по озеленяване като мероприятията по
засаждане на декоративната растителност се провеждат с цел подобряване на
жизнената среда в района, а не тенденциозно премахване на определени видове за
сметка на други.
В тази връзка, относно Вашата инициатива за засаждане на дръвчета и с оглед
избягване на подобни несериозни твърдения, че служители на Общината премахват
определени видове, с цел засаждане на нови Ви информирам, че съгласно чл. 38, ал.2
от Наредба №13 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на
територията на община Провадия, засаждането на растителност на общински терени
по инициатива на граждани се съгласува с общинската служба по озеленяване,
въпреки че се надявам като общински съветник да сте запознат, тъй като Наредбата е
приета с решение на Общински съвет Провадия /№ 6-61/12.03.2008г/.
До
Г-н Неделчев
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Уважаеми г-н Неделчев,
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Във връзка със зададеният от Вас въпрос относно дружеството изпълняващо
обществения транспорт на територията на Община Провадия, Ви уведомявам
следното: Съгласно сключени договори за осъществяване на обществен транспорт на
територията на община Провадия и от областната квота предоставянето на
транспортната услуга се извършва от „Лъки Транс БГ” ЕООД. Едно от техните
задължения е поддържането и на резервен брой превозни средства, които да бъдат
ежедневно на разположение и да имат възможност да изпълнят съответният курс при
авариране на превозното средство. В тези случаи в зависимост от мястото на
аварията, дружеството осигурява ново превозно средство от единият от двата гаража,
които поддържа - на територията на гр.Провадия и гр.Варна. Съгласно създадената
практика след получаване на сигнал за аварирало транспортно средство, служител на
дружеството изпраща ново превозно средство на мястото на аварията. Действително
е възможно да се получават закъснения при изпълнение на съгласувания график в
тази ситуация което се дължи на факта, че е необходимо технологично време за
извършване на пробега до мястото на аварията, но към момента не са получавани
сигнали в Общинска администрация - Провадия за отказ за довършване на започнал
вече курс по съответното маршуртно разписание. По данни на дружеството до
момента на пристигане на резервното транспортно средство за пътниците се полагат
дължимите грижи и се осигурява по възможност техния комфорт на територията на
авариралото превозно средство.
До
Г-н Неделчев
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Относно: „Каква е използваемостта на хотел „Ламбова къща”
Уважаеми г-н Неделчев,
Във връзка с поставеното от вас питане ви уведомявам за следното:
За периода от 01.01.2017г. до 30.11.2017г. реализираните нощувки в
хотелската част на Архитектурен комплекс „Вароша” са 169 броя на стойност
2932,31 лв. за същия период е платен туристически данък в размер на 135,20 лв. За
периода от 07.05.2017г. до 29.05.2017г. и от 20.07.2017г. до 24.09.2017г. хотелската
част на Архитектурен комплекс „Вароша” се използва изцяло от екипа за
археологически разкопки на обект „Праисторически и солодобивен градски център
Провадия-Солницата” с научен ръководител проф.Васил Николов.
До
Г-н Николов
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Относно: Почистване на алеите и тротоарите по улицата в Северна
промишлена зона, предложение за площадка в пространството под ж.п. надлеза и
контейнери пред цеха за сладки.
Уважаеми г-н Николов,
Отговор на въпроса с алеите и тротоарите : През лятото се фрезоваха и
орязаха клоните надвиснали над уличното платно от Хлебозавода до бившата
Фабрика. Отсечката е с дължина 1,9 км. Периодично през пролетно-есенния сезон
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зелените площи се косят от служители на Община Провадия , а веднъж седмично се
прави оборка.
Отговор на въпроса за площадка под ж.п. надлеза: В регулационния план на гр.
Провадия не е предвидено изграждане на спортна площадка. Изграждането на сгради
и съоръжения по пътища е регламентирано в Закона за пътищата, в урбанизирани
територии с одобрения подробен устройствен план. За посоченото место е отредено
зелена площ (озеленяване).
Отговор на въпроса за контейнери пред цеха за сладки: За съдовете пред
сладкарски цех в Северна промишлена зона са предприети действия за
преместването им в двора на имота с цел да се предотврати изваждането и
разпиляването на събраните отпадъци.
До
Г-жа Мустафова
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Уважаема г-жо Мустафова,
В отговор на Вашия апел за улавянето на кучетата от центъра Ви
предоставяме следната информация.
Овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на града
и селата от общината винаги е стояла на дневен ред. Наистина последните два - три
месеца в центъра на града, около банките се обособи група от 6 -7 броя кучета, които
показват агресивност при преминаване на граждани с колелета и такива, които носят
просто закуски, или са пазарили от магазините. Пет от тях бяха уловени от
фондацията с която работим, кастрирани обезпаразитени и върнати в центъра,
съгласно изискванията на закона за защита на животните. Останалите са придошли,
защото в центъра се намира храна, а има граждани, които оставят храна.
В рамките на два дена 10-11 декември бяха уловени от група притежаваща
нужните разрешителни и сертификати 18 големи и пет малки кучета, а само от
широкия център бяха хванати единадесет броя Всички те са настанени в опитното
поле, където се грижим за тях.
До
Г-н Гочев,
Общински съветник в
Общински съвет Провадия
Относно: Събиране па атмосферни води по улицата до Хлебозавода и
невъзможност за преминаването й
Уважаеми г-н Гочев,
Дъждовната канализация около Хлебозавода е с голяма водосборна зона .
Повърхностни води се събират от улица „Желез Йорданов“, улицата край „Топливо“
и местност „Паша Кьошк“. Периодично се почистват уличните отоци от листа и
утайки. При проливни и интензивни валежи, дъждовната канализация не може да
поеме водата. Възможно е на места да има пропадания и затлачване. Необходимо е
да се направи основен ремонт на съществуващата дъждовна канализация.
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Осма точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища и предложения на граждани има ли? Няма. Поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 11.25 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 №1476
решение №28-489
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1481-1
решение №28-493
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1481-2
решение №28-494
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1465
решение №28-495
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1470
решение №28-497
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

V
V
V

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1471
решение №28-498
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1472
решение №28-499
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1475
решение №28-500
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1479
решение №28-501
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1480
решение №28-502
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1482
решение №28-503
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1508
решение №28-504
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1509
решение №28-505
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За

Против Възд.се

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

