П Р О Т О К О Л № 30
Днес, 04.03.2014 год. от 16.00 часа в зала 119 в Административната
сграда на община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет
Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Дияна Стоянова Агностева
6.Диянка Александрова Добрева
7.Димитър Георгиев Андреев
8.Иво Райчов Гочев
9.Кръстю Василев Кръстев
10.Милена Драгиева Полизанова
11.Марин Пенчев Маринов
12.Мустафа Али Ибрям
13.Недка Манолова Пенева
14.Николай Маринов Ненов
15.Радко Атанасов Костадинов
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Станислава Шидерова Налбантова
18.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Назик Назиф Кямил, Милена Иванова Драгнева,
Христо Николаев Дянков не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладни записки с вх.№ 1341, 1342.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Разбрах, че има една допълнителна докладна записка. Заповядайте, г-н
зам.-кмет.“
Изказване на Анатоли Атанасов- зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Предлагам да влезе в дневния ред още една докладна записка с вх.№1345.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други допълнения и промени в дневния ред? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание дневния ред на заседанието.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
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1.Докладни записки с вх.№ 1341, 1342, 1345.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18
с 18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Докладни записки
…………….
а/№1341-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно разкриване на услугата Център за настаняване от семеен тип –
гр.Провадия, като делегирана държавна дейност
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Тази извънредна сесия се налага точно заради тази докладна записка.
Миналата седмица главният счетоводител на общината Катя Пеева и директорът
на „Специализирана администрация“ инж.Янков бяха в Агенция „Социално
подпомагане“ и разискваха функционирането на новоизградения Център за
настаняване от семеен тип. Възможностите са две, но нашата община от повече от
две години връща едни пари точно за тази дейност. Агенция „Социално
подпомагане“ респективно министерството ни даде възможност до 10 март да
внесем необходимите документи и средствата, които всяко тримесечие връщаме,
да бъдат пренасочени към новоизградения Център за настаняване от семеен тип.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за пояснението. Ваши становища, изказвания, питания,
колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„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 № 30 – 588
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1 от Правилник за
прилагане закона за социално подпомагане, Общинският съвет Провадия:
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1.Дава съгласие за разкриване на социална услуга Център за настаняване от
семеен тип с капацитет 12 деца като делегирана от държавата дейност, считано
от 01.05.2014 г.
2.Център за настаняване от семеен тип ще се помещава в сграда, изградена в
УПИ XV-830, кв.64 по плана на гр.Провадия, публична общинска собственост
съгласно АОС №1383/24.08.2011 г., въведена в експлоатация с удостоверение
за въвеждане в експлоатация №2/06.02.2014 г.
3.Център за настаняване от семеен тип да има следната ресурсна
обезпеченост:
-Персонал от 10,5 щатни бройки, определени съгласно Методиката за
определяне длъжностите на персонала в специализирани институции и социални
услуги в общността;
-Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка да бъдат
осигурени съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните
от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка
година с решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за
съответната година.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
б/№1342-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на решение за издаване на запис на заповед в полза
на Министерство на регионалното развитие
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Това е нормална, регулярна докладна, свързана с изпълнението на проект по
Оперативна програма „Регионално развитие“. Знаете, че програмният период
приключи, но е n+2, така че имаме възможност да приключим с този проект и да
изработим интегриран план за градско възстановяване и развитие, което не ни
гарантира оставането в новата Оперативна програма „Региони в растеж“.
Надяваме се, този план да ни е полезен и съответно парите, които ще вземем да са
полезни на нашата община.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за пояснението. Ваши становища, изказвания, питания,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„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
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Р Е Ш Е Н И Е № 30 – 589
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава инж. Филчо Филев - кмет на Община Провадия да издаде
от името на Община Провадия запис на заповед в полза на Министерство на
регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, без
протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто
и да е било характер, платим на предявяване, със срок на предявяване - до два
месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне
на безвъзмездната финансова помощ по схема за безвъзмездна финансова помощ
ВG161РО001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие II“ за размера на авансовото плащане - 69 884.00 лева
по договор № ВG161РО001/5-03/2013/017.
2.Утвърждава образец на запис на заповед, съгласно Приложение № 1.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнение на горното решение.
в/№1345-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете
на кметства
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Както знаете всички, на 11 февруари заедно с приемането на бюджета на
община Провадия, бяха приети нови възнаграждения на кмета и на избраните
кметове на кметства. На 08 февруари, три дни преди нашето заседание,
изпълнителният директор на Дирекция „Модернизация на администрацията“ към
Министерския съвет изпраща писмо до сдружението на общините, което при тях
пристига на 10 февруари, а при нас съответно на 18 февруари дойде писмото от
сдружението на общините, от което е видно, че нормативната уредба по
отношение възнагражденията на кметовете е доста неясна и тълкуването на
администрацията на Министерски съвет е, че на кметовете всъщност се полага и
допълнително възнаграждение за прослужено време т. нар. клас. В тази връзка
фактически тази докладна представлява намаление на основната и брутната
заплата, за да може възнагражденията, които приехте предния път да останат в
рамките на това, което е прието, а да не нараснат драстично с прослужените
години.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения. Ваши становища,
изказвания, питания, колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30 – 590
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия,
променя свое Решение №29-586/11.02.2014 г. в следния смисъл:
1.В т.1 текстът (основна месечна заплата), да се чете (брутна
месечна заплата).
2.Нова т.2.Определеният размер на брутната месечна заплата по т.
1 включва и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов
стаж и професионален опит.
3.Т.2 става т.3.

Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 16.15 часа.

Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1341
решение №30-588
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1342
решение №30-589
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V

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