ПРОТОКОЛ №4
Днес, 23.01.2020 год. от 11.00 часа в зала 119 в Административната
сграда на община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет
Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Дарин Йорданов Йорданов
5.Владислав Младенов Паскалев
6.Димо Владимиров Димов
7.Елина Георгиева Димитрова
8.Иван Добрев Иванов
9.Коста Владимиров Владимиров
10.Красен Добрев Кирчев
11.Красимир Валентинов Бакалов
12.Мехмед Илмазов Мехмедов
13.Милена Иванова Драгнева
14.Мустафа Али Ибрям
15.Стефка Стоянова Пейчева
16.Силвия Миткова Боева – Радева
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Филчо Кръстев Филев
19.Христо Драгомиров Гичев
20.Хюлия Ахмедова Мустафова
21.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е двадесет и един общински съветници. Откривам четвъртото
заседание на ОбС Провадия, което е извънредно и свикано с покана №5 от
22.01.2020г. 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.Докладна записка с вх.№184.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред?Няма предложения по дневния ред.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№184.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с
21 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Докладна записка с вх.№184
а/№184-Докладна записка от Димо Димов - председател на Общински съвет
Провадия, относно приемане на решение за избор на временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство - с. Бозвелийско
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнение от страна на вносител искам да кажа, че на 16.01.2020год.
в деловодството на Общински съвет Провадия е постъпило уведомление от ОИК –
Провадия, относно взето тяхно решение, с което са прекратени предсрочно
пълномощията на кмета на село Бозвелийско.
Свикването на тази сесия, решихме да го направим, в такъв кратък срок като
аргументите за свикването на тази сесия бяха следните: В момента сътрудникът,
главният специалист, в кметство Бозвелийско има правомощия, но те не
припокриват сто процента правомощията на кмета. Някои от документите, които
кметът може да ги подпише, той не може. Може да възникнат ситуации, при
които при липсата на кмет да не могат да се извършат някои от услугите издаване на смъртни актове и т.н. Може да възникнат такива ситуации, а до
редовната сесия, тридесет и първи, има повече от една седмица. Аргумент
„против“ да направим тази сесия извънредна беше, че това ни струва средства и
време, но в крайна сметка първия аргумент надделя. Това като допълнение мога
да ви кажа.
Някакви въпроси от общински съветници? Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми гости, колеги,
Добре се аргументирахте за внасянето на докладната, но бих искала, лично
аз, да чуем няколко думи от кандидата, който е за длъжността. С две, три думи да
се представи. Доколкото разбрах е в залата. Съжалявам, но аз не го познавам и в
момента не мога дори да последна към него. Евентуално да ни отговори и на един
друг въпрос. Как би гарантирал честността и почтеността на предстоящите избори
при положение, че всички видяхме каква бе обстановката на последните в селото?
Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря за въпроса. Аз като допълнение мога да кажа, че г-н Параскевов
е роден и живял в това село. Цял живот е работил там. Добре.
Колеги, ще гласуваме да дадем думата на г-н Параскевов, за да може, като
предложение за кмет, той сам да се представи. Който е съгласен с предложението,
моля да гласува. Гласуване: „за“-21, „против“-0, „възд.се“-0 Предложението се
приема.
Г-н Параскевов, заповядайте с кратко изложение да се представите.“
Изказване на Иван Параскевов
„Първо, да се представя. Има доста хора, който тук ме познават. Работил
съм в системата на „ДАП-Провадия“ в продължение на много време. Почти през
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цялото време, пътувал съм, но съм имал възможност да наблюдавам нещата в
селото. Наистина, има много промени, които могат да се направят. Мисля, че с
помощта на общината ще можем да направим много промени. Завършил съм в
гр.Варна. Строително училище съм завършил. Имам три деца. Двама синове, една
дъщеря и трима внука. Четири внука. Единият е в Германия и него не го броя.
Друго какво да ви кажа? Мисля, че с помощта, оказана ми от общината, смятам,
че ще си изпълня задълженията, които предстоят там, да има реформа в селото.
Ако има някой нещо да ме попита, може да ме попита?“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Някакви други въпроси, свързани с докладната? Благодаря, г-н Параскевов.
Можете да си заемете мястото. Ако няма други въпроси, предлагам на вашето
внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №4 –49
На основание чл.42, ал.6, изр. първо и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.
Бозвелийско ИВАН ПАРАСКЕВОВ, ЕГН ………. за срок до полагане на клетва на
новоизбран кмет на населеното място.
2.Определя основно месечно възнаграждение на временно изпълняващия
длъжността кмет на кметство с. Бозвелийско в размер на 900,00 лева.
3.Към основното месечно възнаграждение, определено в т.2, се начислява
допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит - 1
на сто за всяка прослужена година.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнение на настоящото
решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри четвъртото
заседание на ОбС Провадия в 11.15 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Д. Димов
ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева
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