П Р О Т О К О Л №39
Днес, 05.09.2018 год. от 09.30 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Янев
2. Блага Петрова
3. Георги Габровски
4. Димитър Димитров
5. Диан Николов
6. Димо Димов
7. Елина Димитрова
8. Ивайло Илиев
9. Иво Гочев
10. Кръстю Кръстев
11. Лидия Димитрова
12. Милена Драгнева
13. Мустафа Ибрям
14. Наталина Златева
15. Стоян Гигов
16. Христо Гичев
17. Хюлия Мустафова
18. Хюсни Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. Има подадено
уведомление от Йордан Михалев за отсъствие от заседанието, поради служебна
ангажираност.
Откривам тридесет и деветото заседание на ОбС Провадия, което е извънредно
и свикано с покана №39 от 03.09.2018г.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.
1.Докладни записки с вх.№1902, 1903.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Заповядайте, г-н Атанасов.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в проекта за дневен ред да бъде вкючена докладна записка с
вх.№1908.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване
предложението да бъде включена в точка едно от проекта за дневен ред докладна
записка с вх.№1908. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
1.Докладни записки с вх.№1902, 1903, 1908.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Доклади записки
а/№1902-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно издаване на запис на заповед от община Провадия в полза на ДФ
„Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за
календарната 2018г. към Сдружение „МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол,
Провадия“, пo подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от ПPCP 2014-2020г. във връзка със Споразумение за изпълнение
на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-49/13.06.2018г.
сключено между „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и Управляващия
орган на ПPCP 2014-2020г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Заповядайте, г-н Филев,“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Знаете, че стратегията на „МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е
подписана. Първоночалното решение на Управителния съвет на Местната
инициативна група беше да се изтеглят петдесет процента от тези 977 000 лв., като
те бъдат гарантирани с банкова гаранция за 480 000 лв. и всяка община да гарантира
вземания от 163 000 лв., но една от общините е възпрепятствана, поради ползван
банков кредит, да увеличи задълженията си, тъй като има ограничения в Закона за
публичните финанси. В авариен порядък се наложи двете общини да вземем тези
решения. Затова на Вашето внимание е проекта за решение за упълномощаването ми
да подпиша запис на заповед за указаната стойност. Предлагаме нов проект на
решение, който е коригиран от нашите юристи.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Ако е възможно, малко информация, относно проекта. Казвам, защото ще
гласувам, но реално не знам за какво става въпрос за този проект. Да ни обясните за
какво иде реч.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Местната инициативна група има одобрена стратегия, с която ще бъдат
финансирани проектни предложения в размер на два милиона деветстотин тридесет
и три хиляди, като една част от тях ще бъдат за публични кандидати. Това са
общини, читалища, училища от трите общини. Другата част – бизнеса, земеделски
производители, кооперации, арендатори, юридически лица, регистрирани по
Търговския закон. Местната инициативна група има страница. На страницата на
Местната инициативна група там са описани всички възможности за
кандидатстване. Кандидатстването ще става пред ДФ „Земеделие“, но само от
юридически лица, регистрирани от трите общини. Да Ви чета цялата мярка – тя е
много.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имаше разяснителна кампания на Сдружение “МИГ-Възход“, която беше в
зала 204. Имаше доста задълбочена разяснителна кампания, на която присъстваха
граждани, земеделски производители и еднолични търговци. Искаха да се
възползват от предоставената информация. Доколкото знам, представители на МИГ,
обикалят във всички общини и по селата и разясняват.
Други изказвания и питания към докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №39 – 661
Ha основание чл.21, aл.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.6 и чл.28, ал.1, т.6 от Наредба №1 от 22.01.2016г.за
прилагане нa подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата зa развитие нa селските райони за периода 20142020г. и Споразумение №РД50-49 от 13.06.2018г. зa изпълнение на стратегия за
водено от общностите местно развитие пo мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 201 4-2020г. за
Проект №19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между Управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и Сдружение „Местна
инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, седалище и адрес на
управление с.Ветрино, ул.“Г.С.Раковски“ №26, EИK пo БУЛCTAT 175853426,
представлявано от Димитър Димитров, Общински съвет – Провадия реши:
1.Упълномощава кмета на община Провадия - инж. Филчо Филев да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, плaтимa нa предявяване в
полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 34 018,54 лв. (тридесет и четири хиляди
осемнадесет лева, петдесет и четири стотинки), представляващи припадаща част за
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община Провадия за обезпечаване на 100 % oт авансово плащане пo Споразумение
№РД50-49 oт 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия зa вoдeнo oт общностите
местно развитие пo мярка 19 „Водено oт общностите местно развитие“ oт
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект №1919-2-02-18/31.08.2017г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група
Възход-Ветрино, Вълчи дoл, Провадия“ и Управляващия орган на Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020г.
2.Възлага на кмета на община Провадия да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане пo Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено oт общностите местно развитие №РД50-49 от 13.06.2018г.,
сключено между Сдружение „Местна инициативна гpyпa Възход-Ветрино, Вълчи
дoл, Провадия“ и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020г. за календарната 2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.
3.Одобрява образец на запис на заповед.
4.Ha основание чл.60, aл.1 oт АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
б/№1903-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна на наименованието на социалната услуга „Защитено жилище за
хора с умствена изостаналост“ – 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №39 – 662
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36, ал.2, т.4, буква „е,бб“ от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет
Провадия реши:
1.Променя наименованието на социалната услуга, предоставяна в общността –
от резидентен тип, от „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ на
„Зашитено жилище за лица с умствена изостаналост“.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
в/№1908-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на средства за наградата на община Провадия на ХХVI-я
Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“,
Провадия 2018
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-жо Петрова, заповядайте.“
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Изказване на Блага Петрова
„Моето предложение е определената награда от 400 лева да бъде завишена на
500 лева. Имайте предвид, че минималната работна заплата за страната е 510 лева.
Малко да се завиши сумата, за да свърши работа на когото се даде тази награда.
Моето предложение е 500 лева.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на г-жа Петрова наградата да бъде в размер
на 500 лева. Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с гласуваното
предложение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №39 – 663
Ha основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Определя специална награда нa община Провадия в размер на 500
/петстотин/ лева, която дa се връчи нa участник в XXVI-я Национален конкурс зa
млaди инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“ Провадия 2018 пo
преценка нa журито и Председателя нa Организационния комитет.
2.Bъзлaгa нa кмета нa община Провадия изпълнението нa настоящото
решение.
3.Ha основание чл.60, aл.1 от АПК, решението подлежи на предварително
изпълнение.
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 09.50часа.

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 №1902
решение №39-661
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1908
решение №39-663
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

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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