П Р О Т О К О Л № 36
Днес, 25.09.2014 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.59
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Дияна Стоянова Агностева
5.Диянка Александрова Добрева
6.Димитър Георгиев Андреев
7.Кръстю Василев Кръстев
8.Милена Драгиева Полизанова
9.Милена Иванова Драгнева
10.Марин Пенчев Маринов
11.Мустафа Али Ибрям
12.Недка Манолова Пенева
13.Николай Маринов Ненов
14.Назик Назиф Кямил
15.Радко Атанасов Костадинов
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Христо Николаев Дянков
18.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Блага Калчева Петрова, Иво Райчов Гочев, Станислава
Шидерова Налбантова не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници Радко Атанасов Костадинов и Христо Николаев
Дянков присъстват на заседанието от 09.20 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ Провадия за
първото шестмесечие на 2014 год. / №1564
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2014 год. / №1598
3.Информация за състоянието на детските заведения, общинските
училища и тенденциите за развитието им за учебната 2014/2015 год. / №1596
4.Докладни записки с вх.№1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583,
1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597.
5.Питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения, корекции към дневния ред? Заповядайте, г-н зам.-кмет.“
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Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
Предлагам в точка четири от дневния ред докладни записки да бъде добавена
докладна записка с вх.№1605. Докладна записка с вх.№1583 ще бъде оттеглена.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други корекции по дневния ред? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание дневния ред за гласуване за днешната сесия.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“ Провадия за
първото шестмесечие на 2014 год. / №1564
2.Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2014 год. / №1598
3.Информация за състоянието на детските заведения, общинските
училища и тенденциите за развитието им за учебната 2014/2015 год. / №1596
4.Докладни записки с вх.№1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1585,
1586, 1587, 1588, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1605.
5.Питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 16 с
16 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“
……………. Провадия за първото шестмесечие на 2014 год.
а/№1564-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно отчет-анализ за дейността на служителите от РУ „Полиция“
Провадия през първото шестмесечие на 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преди да преминем към докладната. Моля да бъдат извинени представителите
на РУ „Провадия“, тъй като в момента се провежда проверка на физическата
подготовка на целия строеви състав и няма кой да избяга от това мероприятие. Те
присъстваха на всички заседания на комисиите.
Допълнения и корекции няма да има от страна на вносителя. Ваши питания,
становища и изказвания по докладната. Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 696
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема за сведение отчет-анализ за дейността на служителите на РУ
„Полиция“ Провадия през първото шестмесечие на 2014 год.
Втора точка - Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на
.................... община Провадия за 2014 год.
а/№1598-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Настоящата актуализация на бюджета на община Провадия е продиктувана от
необходимостта от завишаване на средствата за капиталови разходи и допълване на
списъка за капиталови разходи на община Провадия през 2014 год. Той се състои в
следното: Община Провадия е одобрена за финансиране за укрепване сградата на
ЦДГ „Щастливо детство“ с.Бозвелийско със средства от МКВПМС в размер на
163 002 лв. Ремонтът в момента се извършва. Проведена е процедура по ЗОП.
Имаше десет участника и спечелилият в момента работи. Вторият нов обект е
мултимедийният проектор по проект „Училище сред природата в свободното време“
на ОДК Провадия, финансиран от ПУДООС. За всички обекти, които са включени в
списъка за капиталови разходи се извършва строителен надзор и по препоръка на
контролните органи разходите за надзор се отнасят конкретно към обектите и се
записват в списъка за капиталовите разходи. Най-големият нов обект, който
записваме това е рехабилитацията на пътя Блъсково-Китен-граница общ.ПровадияДългопол в размер на 150 000 лв., които са собствени бюджетни средства. Идеята е,
ако бъде приет списъка за капиталовите разходи, община Провадия да започне и
проведе открита процедура по ЗОП за възлагане на тази рехабилитация. Ако
времето позволява, да бъде извършено през тази година. Ако не, ще бъде извършено
догодина. Ако нещо съм пропуснал? Да, сетих се. За спортната площадка идеята е да
подменим дограмата, смисъл такъв, не на спортната площадка, а на сградата, която е
в терена на спортната площадка да подменим дограмата и да извършим текущ
ремонт на покрива. Средствата са записани, мисля, че общо са 34 000 лв. Там също
следва да извършим процедура по ЗОП. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените уточнения по докладната. Ваши
становища, изказвания, питания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум: 16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 697
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия изменя свое Решение № 29-578/11.02.2014 г. в
следния смисъл:
1.Приема компенсирана промяна в разходната част на бюджета 230 134 лв. в
т.ч.:
в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 51-00 д. 622 „Озеленяване“ 2 600 лв.
§ 51-00 д. 603 „Водоснабдяване и канализация“ 11 910 лв.
§ 52-06 д. 603 „Водоснабдяване и канализация“ 2 004 лв.
§ 51-00 д. 606 „Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ 5 040 лв.
§ 51-00 д. 714 „Спортни бази за спорт за всички“ 8 300 лв.
§ 10-30 д. 714 „Спортни бази за спорт за всички“ 34 000 лв.
§ 52-02 д. 759 „Други дейности по културата“ 1 800 лв.
§ 51-00 д. 862 „Туристически бази“ 1 380 лв.
§ 51-00 д. 832 „Д-ти по поддържане и ремонт на пътищата“ 151 800 лв.
§ 10-30 доф.д.д. 541 „ДВХФУ“ 2 500 лв.
§ 10-20 доф. д.д. 739 „Музей и художествени галерии“ - 8 800 лв.
в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§ 97-00 д. 998 „Резерв“ 230 134 лв.
2.Одобрява
извършените
промени
в
поименния
списък
за
капиталови разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по
бюджета на общината за 2014 г., съгласно Приложение № 1 от 2 096 864 лв.
на 2 445 851 лв.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Трета точка - Информация за състоянието на детските заведения,
.................... общинските училища и тенденциите за развитието им за
учебната 2014/2015 год.
а/№1596-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за състоянието на детските заведения, общинските
училища и тенденциите за развитието им за учебната 2014/2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания,
колеги, по докладна записка с вх.№1596? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 698
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация
за
състоянието
на
детските
заведения,
общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2014/2015 год.
Четвърта точка - Докладни записки
.........................
а/№1576-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
Кворум:18 Общинските съветници Радко Атанасов Костадинов и Христо
Николаев Дянков присъстват на заседанието. / 09.20 ч. /
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
В община Провадия е постъпило заявление по чл.125 ал.1 и ал.2 по ЗУТ за
изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот
№000051 в землището на село Златина, местност „Чалълъка“. Искането е да се
промени начина на трайно ползване от „пасище, мера“ в „ терен за производствени и
складови дейности и депо за неопасни производствени и строителни отпадъци“.
Тези два имота са следните - това е котлована или котлованите на бившата кариера
„Тепето“ в землището на село Златина, която до одържавяването й беше
стопанисвана от „БКС - Провадия“ и предприятието за стопански дейности към
„БКС“ бившето „БСПД“ или то е било към „АПК“. Това инвестиционно намерение е
обявявано няколко пъти в информационната мрежа на община Провадия. Няма
постъпили коментари или несъгласия, така да го кажа. Процедирано е и през
Регионалната инспекция по околната среда и водите Варна. Издадено е разрешение
за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда. Всичко е нормално и на вашето внимание е тази докладна записка, с
която да се разреши изработването на ПУП за застрояване.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги? 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
17 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 699
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 от
Закона за устройство на територията, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план-план за застрояване с
обхват, следния имот собственост на ЗСК „Девня“ АД, ЕИК 103148230, находящ се
в землището на село Златина, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 31005, а
именно: поземлен имот № 000051 с площ 491,492 дка, начин на трайно ползване
пасище, мера, местност „Чалълъка“ при граници: имот №009057-полски път на
община Провадия, имот №000078-пасище с храсти на „Уинденержи парк-Ветрино“
ООД, имот №000055-полски път на община Провадия, имот №000059-полски път на
община Провадия, имот №000045-полски път на община Провадия, имот №000042път трети клас на държавата, с цел постигане на целесъобразно и икономично
решение с оглед ефикасна реализация на инвестиционно намерение за изграждане
на депо за обработка и депониране на неопасни производствени и строителни
отпадъци.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
б/№1577-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост за
разполагане на РИЕ /рекламно информационни елементи/
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания,
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
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 700
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия реши:
1. Отдава под наем, за срок от 5 години част от имот - публична общинска
собственост, находящ се в град Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ до бившия
Младежки дом, а именно терен от 12 кв.м. - рекламна площ, за разполагане на РИЕ.
2. Отдаването под наем на обекта по т. 1 да се извърши, чрез публичен търг с
явно наддаване с начална тръжна цена, определена по тарифата за заплащане на
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право за поставяне на билбордове, информационно указателни съоръжения и
РИЕ с временен характер в лева за година върху общински терени и сгради,
съгласно приложение № 2 към Наредба № 3 за условията и реда за поставяне на
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално - декоративни елементи на територията на община
Провадия.
3. Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№1578-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и определяне на начална продажна цена на
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот /парцел/ ХХІІ /двадесет и две/, в квартал 45 /четиридесет и пет/ по
регулационния план на с.Манастир, община Провадия с площ 960,39 кв.м. по АОС
№951 от 12.09.2002 год., вписан под №42, том ІІІ, вх.регистър №1289/28.02.2005 г. в
Служба вписванията към Агенция вписвания при Районен съд Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Преди повече от дванадесет години собственикът на този имот го предостави на
община Провадия за изграждане на Помпена станция за с.Манастир. Тогава беше
изготвен един проект за допълнително водоснабдяване на с.Добрина и с.Манастир.
Така или иначе през тези дванадесет години този проект не се реализира. Поискал
съм становището на кмета на населеното място и на ВиК. Те не възразяват. Няма
изгледи скоро да се реализира допълнително водоснабдяване. То и в момента няма
такава нужда. По-скоро там следва да се извърши това, което ние мислихме и
подготвихме, проект за подмяна на водопроводната мрежа и да се премахнат загубите
на питейна вода. В тази връзка е и моето предложение към Вас. Този имот да бъде
продаден чрез търг независимо, че тогава ни беше подарен. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направените допълнителни разяснения. Ваши
становища, питания и изказвания, колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
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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 № 36 – 701
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС №951 от 12.09.2002 год., вписан
под №42, том III, входящ регистър № 1289/28.02.2005 г., в Служба по вписванията
към Агенция вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в село Манастир,
община Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ от 960.39 кв.м.
/деветстотин и шестдесет квадратни метра и тридесет и девет квадратни сантиметра/
по Акт за общинска собственост и 960.00 кв.м. по скица, съставляващо урегулиран
поземлен имот XХII /двадесет и втори/ в квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на
с. Манастир, при граници и съседи: изток-УПИ ХХІІІ, запад-улица, север-УПИ ХLІ,
юг-улица.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 2 700,00 /две
хиляди и седемстотин / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум: 17 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства на
заседанието на ОбС Провадия / 09.30 ч.
г/№1579-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и определяне на началната продажна цена
на общински недвижим имот - частна общинска собственост, а именно 552, 00 кв.м.
/петстотин петдесет и два квадратни метра/ идеални части от дворно място цялото с
пространство от 2712 кв. м. /две хиляди седемстотин и дванадесет квадратни метра/,
съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ І-273 /едно - планоснимачен
номер двеста седемдесет и три/, в квартал 34 /тридесет и четири/ по регулационния
план на с.Петров дол. общ.Провадия, обл.Варна, при граници на дворното място:
улица, УПИ І-273, улица, улица
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
„За по-голяма яснота, тъй като в протоколите основно се изписват решенията
на ОбС, в община Провадия постъпи искане от Пламен Димитров Йорданов от
с.Петров дол, който е собственик на 2 160 кв.м. от един парцел, а ние сме
собственици на 552 кв.м. Тези 552 кв.м. представляват придаваеми идеални части
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към дворното място. Един вид ликвидираме съсобственост. Смисълът на докладната
е да се утвърди цената, на която ще се реализира сделката. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 702
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Пламен Димитров
Йорданов по отношение на следния недвижим имот, находящ се в село Петров дол,
община Провадия, а именно: дворно място, цялото с площ от 2712 кв.м,
съставляващо УПИ № I - 273, в квартал 34 по плана на селото, при граници: улица,
улица, УПИ № III -274, УПИ № 273, като продава на Пламен Димитров Йорданов в
качеството му на собственик на 2160 кв. м. идеални части от посочения имот,
съгласно нотариален акт №49, том І, регистър №137, дело №64 от 1998 г., вписан в
Агенция по вписванията при Провадийски районен съд входящ регистър
№1212/26.11.1998 г. собствените на общината 552 кв.м. идеални части от имота,
съгласно Акт за общинска собственост №1664 /08.08.2014 г., вписан под №37, том
X, входящ регистър №3769/11.08.2014 г., дело №1852, двоен входящ регистър
№3766.
2.Определя цена за продажба на имота по т.1 в размер на 2 100 /две хиляди и
сто лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
д/№1580-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и определяне на началната продажна цена
на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ III /три/, в квартал 76 /седемдесет и шест/ по
регулационния план на с. Петров дол, община Провадия с площ 1 170 кв.м. /хиляда
сто и седемдесет кв. м./, по АОС № 1661 от 21.07.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми дами и господа,
Ще направя разяснение и по тази докладна. През далечната вече 1988 год.,
когато с.Петров дол е било към община Ветрино на този имот, който е предмет на
докладната записка, е било учредено право на строеж. То не е реализирано през
изминалите много години. Този, който е бил собственик на правото на строеж иска
да закупи имота, но ситуацията е такава, че следва да го закупи, ако спечели
тръжната процедура след вашето одобрение. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета за направените разяснения. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 703
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг е явно наддаване недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно АОС № 1661 от 21.07.2014 г., вписан
под №94, том IX, входящ регистър №3482/22.07.2014 г. в Служба по вписванията
към Агенция вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в село Петров дол,
община Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ 1170 кв. м.
/хиляда сто и седемдесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ III /три/ в квартал 76 /седемдесет и шест/ по плана на с.Петров дол, при
граници и съседи: УПИ – ІV, улица, УПИ – ІІ и имоти извън регулация.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 400 /три хиляди
и четиристотин / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решението.
е/№1581-Докладна записка от Валентина Костадинова Кирова-директор на
дирекция „Обща администрация“ и секретар на община Провадия, относно
одобряване на разходи за командировки
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по този въпрос не са необходими. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“- 17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 704
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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 01.04.2014 год. до 30.06.2014 год. в
размер на 40.00 лева.
ж/№1582-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в землището на
село Кривня, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 705
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем нива, находяща се в землището на село Кривня, община
Провадия, ЕКАТТЕ 39829, съставляваща имот №000014/ нула, нула, нула, нула,
четиринадесет/, с площ от 44, 883 дка /четиридесет и четири декара и осемстотин
осемдесет и три кв.м./, категория ІХ, , местност „Стърмост“ при граници и съседи:
имот №000013-храсти, имот №000012-полски път, имот №000048-пасище с храсти,
имот №000015-изоставени трайни насаждения, съгласно Акт за частна общинска
собственост №558 от 24.10.2000 год., вписан в Службата по вписванията Районен
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съд Провадия под №135, том ІV, входящ регистър 2190, дело №759 от 17.06.2003
год. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 – 13.00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
з/№1584-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в землището на
село Кривня, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от вносителя няма. Ваши становища, питания и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 706
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем нива, находяща се в землището на село Кривня, община
Провадия, ЕКАТТЕ 39829, съставляваща имот №000088 /нула, нула, нула, нула,
осемдесет и осем/, с площ от 182,095 дка /сто осемдесет и два декара и деветдесет и
пет кв.м./, категория ІХ /девета/, местност „Стърмост“ при граници и съседи: имот с
№000129-залесена територия, №000130-горски път, имот №000159-друга
селскостопанска територия, имот №000421-нива, имот №000422-полски път,
съгласно Акт за частна общинска собственост №551 от 24.10.2000 г., вписан в
Служба вписвания Районен съд Провадия под №128, том ІV, входящ регистър 2183,
дело №752, партида 4432 от 17.06.2003 г. за срок от пет години чрез публичен търг с
явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 – 13.00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
и/№1585-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в землището на
село Кривня, община Провадия
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя очевидно няма. Ваши становища, питания
и изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 707
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем нива, находяща се в землището на село Кривня, община
Провадия ЕКАТТЕ 39829, съставляваща имот №000007 /нула, нула, нула, нула,
нула, седем/, с площ от 32,628 дка /тридесет и два декара шестстотин двадесет и
осем кв.м/, категория ІХ /девета/, местност „Стърмост“ при граници и съседи: имот с
№000005-залесена територия, №000006-пасище, мера, имот №000012-полски път,
имот №000013-храсти, имот №000015-изоставени трайни насаждения, съгласно Акт
за частна общинска собственост №572 от 24.10.2000 г., вписан в Служба вписвания
Районен съд Провадия под №147, том ІV, входящ регистър 2202, дело №771,
партида 4432 от 17.06.2003 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно
наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 – 13.00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„10 мин. почивка, колеги, моля ви бъдете точни след нея.“
По искане на общинските съветници председателят на ОбС Провадия обяви 10
мин. почивка. / 10.00 - 10.10 ч./
Кворум: 18 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
Кворум: 17 Общинският съветник Боян Живков Боев не присъства в залата.
/10.12 ч./ Обявен конфликт на интереси по докладни записки с вх.№1586, 1587,
1588.
й/№1586-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет. Колеги, моля Ви.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
„Тази и следващите две докладни записки засягат терени от трите големи
училища на територията на град Провадия. Те са тези, които на комисии породиха
най-много коментари, според мен. Предметът на докладната записка е отдаване на
един кв.м. за поставяне на апарати за пакетирани стоки и напитки. Процедурата, ако
бъде утвърдена, е следната: Община Провадия провежда тръжната процедура, а
директорът на съответното учебна заведение сключва договора. Условията, при които
община Провадия ще проведе търга, ако докладните записки бъдат подкрепени, са да
бъдат продавани през тези апарати само стоки, които са с много голяма трайност, да
няма стоки - бързо развалящи се продукти и други забранени за продажба в учебни
заведения от Агенцията по храните и РИОКОЗ. Или да няма бързо развалящи се
стоки и задължително да няма напитки с кофеин. Има становища и на тримата
директори на учебните заведения, които по принцип подкрепят докладната записка.
Това, което искам да добавя е, че както г-н Станков каза на една от комисиите
“Конкуренцията ражда качество“, надяваме се да се намалят и цените. Остава, обаче
въпросът за контрола върху качеството на храните и мястото за поставяне на
апаратите. Ако докладните записки бъдат подкрепени, общинска администрация
съответно с директорите на учебните заведения, ще определят мястото и точната
квадратура. Регламентът за достъп до самия апарат ще бъде предмет на договора,
който, предполагам със съдействието на общината, ще бъде подготвен и сключен от
директорите. Какво да ви кажа? Мен общински съветници ме питаха - лично моето
мнение какво е? Аз, като кмет, съм внесъл докладните записки и принципно съм за
поставянето на тези апарати, като обаче общината и съответното учебно заведение
трябва да вземат всички мерки за предпазване здравето на децата. Не мога да си
представя, че от някоя закуска ще имаме натровени деца. Не знам по предмета на
докладната записка какво друго да кажа. Ако имате някакви въпроси и са в моята
компетентност ще ви отговоря. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за направените разяснения. Преди да преминем към
обсъждането на докладната давам думата на Николай Ненов в качеството му на зам.председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ за представяне на
становището на комисията. Заповядайте, г-н Ненов.“
Николай Ненов-зам.-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Благодаря. Те са три идентични докладни записки с еднакви становища на
комисията за трите учебни заведения. Комисията с 1 глас „за“, 4-„възд.се“ и 1„против“ при кворум 6 не приема проекта за решение, относно поставянето.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Ваши становища, питания и изказвания, колеги по докладната?
Само напомням на гражданите, че обсъжданията, особено по въпроса за годността и
осъществяването на контрол, бяха и притесненията на колегите и директорите за това
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да не бъдат предлагани стоки, които са забранени от списъка за предлагане на деца в
училищна възраст – вафли, бисквити и всякакви други подробности, които точно са
предмет на тези машинки. Но смятам, че този въпрос може да бъде контролиран
съвместно с общината и ръководството на учебните заведения. След това уточнение,
ако няма други изказвания, предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 708
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години част от недвижим имот, находящ
се в град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.“Св. Св.Кирил и Методий“
№82А, публична собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична
общинска собственост №3/10.02.1997 год., вписан в Агенция вписвания в Служба по
вписванията при Провадийски районен съд под №3793/04.10.2001 год., входящ
регистър №9, том V, дело 856 от 2001 г., а именно 1 /един/ кв.м., находящ се в
западната част на фоаето срещу училищния бюфет, в близост до партерното
помещение на сградата, цялата със застроена площ 1048 кв.м., построена в УПИ-ІІ,
квартал 117 по плана на гр.Провадия, при граници за парцела: ул.“Св.Св. Кирил и
Методий“, ул.“Цар Освободител“, ул.“Н.Й.Вапцаров“, ул.“Гроздьо Желев“, за
поставяне на автомат за пакетирани стоки и напитки.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т.І от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно приетата от ОбС Провадия тарифа за отдаване под наем
на общински имоти, а именно 30 лв./кв.м.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:16 Общинският съветник Христо Дянков не присъства в залата / 10.20
ч.
к/№1587-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към докладната за следващото училище. Ако няма други
коментари, предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:17 Общинският съветник Христо Дянков присъства в залата / 10.22 ч.
Поименно гласуване:
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Кворум: 17
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 709
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години част от недвижим имот, находящ
се в град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.“Дунав“ №17, публична
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№8/08.04.1997 год., вписан в Агенция вписвания в Служба по вписванията при
Провадийски районен съд под №3801/04.10.2001 год., входящ регистър №15, том V,
дело 862 от 2001 г., а именно 1 /един/ кв.м., находящ се в северната част на фоаето
срещу училищния бюфет, в близост до партерното помещение на сградата, цялата
със застроена площ 901 кв.м., построена в УПИ № І-186 в квартал 20а, по плана на
гр.Провадия, при граници за парцела: парцел ІІІ, парцел ІІ, ул.“Средна гора“,
ул.“Дунав“, за поставяне на автомат за пакетирани стоки и напитки.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т.І от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно приетата от ОбС Провадия тарифа за отдаване под наем
на общински имоти, а именно 30 лв./кв.м.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
л/№1588-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Третото идентично решение е за следващото училище, колеги. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-14
„против“-0
„възд.се“-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 710
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
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І.Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години част от недвижим имот, находящ
се в град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.“Дунав“ №72, публична
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№6/26.03.1997 год., вписан в Агенция вписвания в Служба по вписванията при
Провадийски районен съд под №3798/04.10.2001 год., входящ регистър №13, том V,
дело 860 от 2001 г., а именно 1 /един/ кв.м., находящ се в северната част на
партерния етаж в близост до автомат за топли напитки и кабинет по изобразително
изкуство в сградата, цялата със застроена площ 1 300 кв.м., построена в УПИ № І1304 в квартал 73, по плана на гр.Провадия, при граници за парцела: ул.“Дунав“,
ул.“Янко Сакъзов“, ул.“Александър Стамболийски“, ул.“Преслав“, за поставяне на
автомат за пакетирани стоки и напитки.
ІІ.Отдаването под наем на имота по т.І от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на месечен
наем, определен съгласно приетата от ОбС Провадия тарифа за отдаване под наем
на общински имоти, а именно 30 лв./кв.м.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Можете да поканите г-н Боев в залата. Преминаваме към следващата
докладна.“
Кворум:18 Общинският съветник Боян Боев присъства в залата / 10.32 ч.
м/№1590-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно постъпила молба за опрощаване на дължим данък върху недвижимите
имоти и такса за битови отпадъци на имоти, собственост на църковни настоятелства
на територията на община Провадия и Варненска и Великопреславска митрополия и
мюсюлманското изповедание
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Наистина има молба от Варненска и Великопреславска митрополия за
освобождаване от данък недвижими имоти и такса смет. След внасянето на
докладната и започването на обсъждането на комисия постъпи искане и от
мюсюлманското настоятелство на територията на община Провадия за
освобождаване на техните молитвени домове от такса битови отпадъци.
Предложението за решение, което е на вашето внимание, вече допълнено и с
искането на мюсюлманското настоятелство, е за освобождаване на молитвените
домове от такса битови отпадъци. Отхвърляме искането за освобождаване на
имотите от данък недвижими имоти и съответно не опрощаване и на другите
задължения
на търговските и жилищните имоти на вероизповеданията и
Варненската митрополия, защото те се ползват за друго предназначение и от тях има
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доходи. Така, че предложението допълнено вече, което вие следва да гласувате, е за
освобождаване от такса смет на молитвените домове.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев. Ваши становища, питания и изказвания, колеги по
докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум 17: Общинският съветник Дияна Агностева не присъства в залата./
10.40 ч.
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 711
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.6 от Закона за местните
данъци и такси, чл.18а от Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия във връзка с молби с
вх.№РД9100-738/23.07.2014 г. и РД9100-922/17.09.2014 г., Общински съвет
Провадия:
1.Не освобождава Варненска и Великопреславска митрополия с ЕИК
000096495 от заплащане на дължимия данък върху недвижимите имоти за периода
от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г. поради липса на правомощия на Общински съвет
Провадия.
2.Не освобождава Варненска и Великопреславска митрополия с ЕИК
000096495 от заплащане на дължимите такси за битови отпадъци за периода от
01.01.2013 г. до 30.06.2014 г., както следва:
- М1300230 – 128,66 лв. за имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Цар Освободител“
№3, предвид търговското му предназначение;
- М1300231 – 140,31 лв. за имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Цар Освободител“
№3, предвид търговското му предназначение;
- 000096495003 – 72,56 лв. за жилищен имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Цар
Освободител“ №112, предвид жилищното му предназначение;
- 000096495004 – 53,31 лв. за жилищен имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Бойчо
Желев“ №78, предвид жилищното му предназначение.
3.Опрощава задължения за такса за битови отпадъци, както следва:
3.1.На Варненска и Великопреславска митрополия с ЕИК 000096495:
- М0324223 /Равна/ – за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. ТБО 83,99 лв. –
главница, ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото решение.
- 5311F5197 /Равна/ – за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. ТБО 20,38 лв. –
главница, ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото решение.
3.2.На Храм „Св.Благовещение“ - гр.Провадия с ЕИК 103314893:
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- М0308023 /Бозвелийско/ - за периода 01.01.2004 г.- 30.06.2014 г. ТБО 732,89 лв. –
главница, ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото
решение.
3.3.Храм „Св.Петка“ – с.Славейково с ЕИК 175995361:
- М0308493 – за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2013 г. ТБО 54,81 лв. – главница,
ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото решение.
- 5311F5193 – за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. ТБО 14,24 лв. – главница,
ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото решение.
3.4.Храм „Свети ВМЧК Атанасий“ – с.Комарево с ЕИК 175668228:
- М0308071 – за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. ТБО 53,45 лв. – главница,
ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото решение.
3.5.Храм „Св.Димитър“- с.Житница с ЕИК 175987464:
– М0308039 – за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2014 г. - ТБО 55,95 лв. главница,
ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото решение.
3.6.На Мюсюлманско изповедание с ЕИК 121526008:
- 5311F5194 /гр.Провадия, ул.“П.Шидеров“ №2/ – за периода 01.01.2014 г. –
30.06.2014 г. ТБО – 9,15 лв. главница, ведно с начислените лихви към датата на
вземане на настоящото решение.
- 5311F5195 /с.Славейково/ – за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. ТБО – 37,11 лв.
главница, ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото решение.
- 5311F5196 /гр.Провадия, ул.“Македонска“ №3/ за периода 01.01.2014 г. –
30.06.2014 г. ТБО – 39,69 лв. главница, ведно с начислените лихви към датата на
вземане на настоящото решение.
- М0308178 /с.Славейково/ – за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2013 г. ТБО – 208,16
лв. главница, ведно с начислените лихви към датата на вземане на настоящото
решение.
- М0308344 /гр.Провадия, ул.“Македонска“ №3/ за периода 01.01.2011 г. –
31.12.2013 г. ТБО – 179,18 лв. главница, ведно с начислените лихви към датата на
вземане на настоящото решение.
- М1203701 /гр.Провадия, ул.“П.Шидеров“ №2/ – за периода 01.01.2011 г. –
31.12.2013 г. ТБО – 39,23 лв. главница, ведно с начислените лихви към датата на
вземане на настоящото решение.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
н/№1591-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за промяна предназначението на имот-общинска
собственост от публична в частна
Кворум 18: Общинският съветник Дияна Агностева присъства в залата. / 10.45
ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
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„за“-17
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 712
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот,
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№10/08.04.1997 год., находящ се в село Комарево, община Провадия, а именно:
дворно място с площ 5000 кв.м., съставляващо УПИ №VІ-1, квартал 21 по плана на
селото, при граници: УПИ №ІІІ-44, УПИ №ІV-3, УПИ №VІІ-3, УПИ №VІІІ-2, улица,
ведно с построените в това дворно място едноетажна сграда, със застроена площ 610
кв.м. и сграда със застроена площ 120 кв.м.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
о/№1592-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на
строеж без търг или конкурс на имот-публична общинска собственост за изграждане
на православен параклис в с.Бозвелийско;
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 18
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 713
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Учредява безвъзмездно и безсрочно право на строеж на православен
параклис, на Църковното настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ със
седалище и адрес на управление с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна,
Булстат:175975638, представлявано от Янко Христов Янков, върху 70 кв.м.
/седемдесет квадратни метра/ идеални части в североизточната част от недвижим
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имот - публична общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост
№1208/31.05.2007 г., вписан под №108, том VII, входящ регистър №2845 от
07.06.2007 г., дело №1380 в Служба по вписванията към Агенция по вписванията
при Районен съд Провадия, а именно: спортен парк, находящ се в с. Бозвелийско,
община Провадия, област Варна, с площ 49 450 кв.м. /четиридесет и девет хиляди
четиристотин и петдесет квадратни метра/, съставляващ УПИ І /първи / в квартал 1 /
първи/ по плана на с. Бозвелийско, при граници за целия имот: землище с.
Бозвелийско; улица и УПИ - III; землище с. Бозвелийско; землище с. Бозвелийско.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
п/№1593-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания,
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
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 714
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия, реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова, чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева от гр.Провадия в размер на
155.00 лв.
2.Предоставя финансова помощ на Ния Светославова Живкова от гр.
Провадия в размер на 155,00 лв.
3.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева от гр.Провадия в размер на 155,00
лв.
4.Средствата за финансово подпомагане по т.1, 2 и 3 от настоящото решение
да се осигурят от бюджета на община Провадия.
5.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
организиране и изпълнение на настоящото решение.
р/№1594-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя. Заповядайте, г-н зам.-кмет.“
Кворум:17 Общинският съветник Димитър Андреев не присъства в залата./
10.55 ч.
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Позволявам си да взема думата от името на председателя на комисията г-н
Суфиян, който в момента е на съвещание в Областна управа. В критериите за
отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди в т.6 е записано: лицата,
кандидатстващи за подпомагане да не са получавали еднократна помощ за решаване
на същия проблем по чл.16, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане от Дирекция „Социално подпомагане” в рамките на
календарната година. В самото решение на докладната комисията е приела, че
лицата: Георги Георгиев -1.2 от проекта за решение, Диян Върбанов - 1.3. от проекта
за решение и Цветослав Цветков -1.5 от проекта за решение, отговарят на критериите,
но в същото време през тази календарна година са получавали помощ от Агенция
„Социално подпомагане“. Предлагам тези лица да преминат в т.2. от проекта за
решение, която е с текст – не се отпуска еднократна помощ.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Ваши становища, питания и изказвания, колеги по докладната?
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 715
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Тодорка Павлова Братанова от с.Черковна, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Пенка Люцканова Димова от с.Бозвелийско, ул.”Първа” № 18 се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Анифе Мустафова Исмаилова от с.Славейково, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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1.4.На лицето Йордан Николов Йорданов от гр.Провадия, ул.”Козлодуй” № 15 се
отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Метин Васви Мустафа от с.Славейково, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Людмил Петров Георгиев от гр.Провадия, ул.”Шипка” № 16 ет.3 ап.9
се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Снежанка Георгиева Панева от гр.Провадия, кв.”Север” бл.12, ет.3,
ап.7 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Юлия Младенова Стефанова от с.Градинарово, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 50.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.9.На лицето Атча Юсуфова Рафиева от с.Славейково, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.10.На лицето Марийка Янева Колева от гр.Провадия, ул.”Украйна” № 19 се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.11.На лицето Елмас Хасан Абаз от с.Градинарово, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 400.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети с решение № 19-357/28.03.2013 г. на следните лица:
2.1.На лицето Ивайло Николаев Иванов от гр.Провадия, ул.”Св.Св.Кирил и
Методий” № 125 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите
за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.2.На лицето Георги Стойков Георгиев от с.Блъсково, ул.”Шеста” № 11 не се
отпуска парична помощ, поради получена помощ за решаване на същия проблем по
чл.16, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от
Дирекция „Социално подпомагане” .
2.3. На лицето Диан Ангелов Върбанов от гр.Провадия, ул.”Ген.Манзей” № 34 не се
отпуска парична помощ, поради получена помощ за решаване на същия проблем по
чл.16, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от
Дирекция „Социално подпомагане” .
2.4. На лицето Цветослав Стилиянов Цветков от гр.Провадия, кв.”Север” бл.9, вх.Г,
ап.25 не се отпуска парична помощ, поради получена помощ за решаване на същия
проблем по чл.16, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане от Дирекция „Социално подпомагане” .
с/№1595-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на
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еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие „МБАЛ
Царица Йоанна Провадия“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Ваши изказвания, колеги? Във всички случаи
трябва да има относно нуждата от попълване на комисията. Имате думата. Тук не
мога да продължа, защото трябва да допълним предложението за решение.
Припомням, колеги, на комисиите, припомням само, че се коментираше, че
работещите в болницата имат конфликт на интереси. Дали е така или не ми е трудно
да кажа аз, но имаше едно направено от д-р Гочев на комисиите предложение
председателите
на ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и
спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да бъдат включени в комисията. Но
ваше е мнението, все пак, вие да излезете с конкретните предложения. Ако имате
предложения, моля ви да бъдем експедитивни. Не е чак толкова драматичен
въпросът. Щом няма никой друг желание, очевидно аз трябва да ги направя.
Предлагам за членове на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител
на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ да бъдат включени председателите на ПК
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ в случая - Блага Калчева Петрова и ПК
”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и
спорт, туризъм, социални програми и дейности“ - Божидар Иванов Станков. Има ли
други предложения, колеги? Ако няма, моля гласуване на двете направени
предложения за попълване на комисията.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението да
бъдат включени в комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на
„МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ : Блага Калчева Петрова-председател на ПК
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и Божидар Иванов Станков-председател
на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности
и спорт, туризъм, социални програми и дейности“. Общинските съветници
гласуваха и от общо 17 с 16 гласа „за“, 0-„против“ и 1-„възд.се“ приеха
предложението.
Кворум:16 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства на
заседанието на ОбС Провадия. /11.05 ч.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 716
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните
заведения и чл.3, ал.1 и ал.3 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, Общински съвет Провадия:
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1.Обявява провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна
Провадия“ ЕООД, както следва:
1.1.Обект на конкурса - „Многопрофилна болница за активно лечение Царица
Йоанна Провадия“ ЕООД гр.Провадия.
1.2.Срок на договора - 3 /три/ години.
1.3.Изисквания към кандидатите:
1.3.1.да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика
на здравеопазването;
1.3.2.да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист;
кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“
по медицина, да имат придобита специалност;
1.3.3.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
1.3.4.да отговарят на изискванията на чл.20, ал.1 и 2 от Наредба № 12 за реда за
учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на
община Провадия в търговските дружества;
1.4.Необходими документи, място и срок на подаването им:
1.4.1.Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името
на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване. В този плик се поставят два запечатани непрозрачни плика, надписани
съответно „Плик 1“ и „Плик 2“ и съдържащи следните документи:
Плик 1 съдържа:
І.Заявление за участие в конкурса до Кмета на община Провадия по образец;
ІІ.Документ за самоличност - заверено копие;
ІІІ.Европейски формат на автобиография - по образец;
IV.Заверени за вярност копия от Диплом за висше образование и други официални
документи, удостоверяващи изискваната квалификация, подробно описана в т. 1.3.1
и 1.3.2 от настоящото решение;
V.Заверено за вярност копие от трудовата /служебната/ книжка;
VI.Свидетелство за съдимост - оригинал;
VII.Декларация по чл. 20, ал.1 и 2 от Наредба № 12 за реда за учредяване на
търговски дружества и за упражняване правата на собственост на община Провадия
в търговските дружества - по образец, оригинал.
Плик 2 съдържа:
Писмена разработка на Бизнес програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за целия срок на договора и конкретно за всяка година е обем до 20
/двадесет/ машинописни страници, като неразделна част от договора за управление оригинал.
1.4.2.Документите се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в
Информационния център на община Провадия, „Деловодство“, гр.Провадия,
ул.Дунав №39.
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1.4.3.Срокът за подаване на документите е 1 /един/ месец, считано от датата на
влизане в сила на настоящото решение, до 17:00 часа. За всяко подадено заявление
се издава документ с трите имена на заявителя /съответно и на пълномощника/,
входящия номер, датата и часът на приемането му.
1.5.Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: „Приоритети и задачи на
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Провадия“ ЕООД в
светлината на националната здравна политика“.
1.6.Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса
документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала в посочения по-горе в точка 1.4.3 срок, като за целта се издава и
документ, удостоверяващ датата и часа на предоставянето.
1.7.Конкурсът се провежда на три етапа, както следва:
I.Проверка на съответствието на представените документи с предварително
определените изисквания в настоящото решение;
ІІ.Представяне от кандидатите на Бизнес програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за целия срок на договора и конкретно за всяка година;
III.Събеседване с кандидатите.
2.Назначава комисия за организирането и провеждането на конкурса в състав от 5
/пет/ души, както следва:
Председател: Георги Атанасов Габровски - Зам. -кмет на община Провадия
Секретар: Богдана Панайотова Стойчева - Главен юрисконсулт в Община
Провадия - правоспособен юрист
Членове: 1.Блага Калчева Петрова (представител на Общински съвет Провадия)
2.Божидар Иванов Станков (представител на Общински съвет –
Провадия)
3. Д-р Светла Михова Станева - Директор на РЗИ - гр. Варна.
3.Определя възнаграждение на комисията в размер на 50 /петдесет/ лева за всяко
лице, имащо право съгласно чл.5, ал.2 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения.
4.Определя дата, час и място на провеждане на конкурса, а именно първия работен
ден след изтичане на крайния срок за подаване на документи : 10:00 часа; зала 204
в Административната сграда на община Провадия, гр.Провадия, ул.Дунав №39.
5.Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на лечебното
заведение, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, заедно с
документацията по точка 1.6 от настоящото решение.
6.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
7.Настоящото решение да се публикува в един централен и един местен
всекидневник.
т/№1597-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна срока за валидност на разрешенията за таксиметров превоз на
пътници
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
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„Допълнения от вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания,
колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 717
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните
превози, Общински съвет Провадия:
І.Определя срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на
пътници на територията на община Провадия, издавано в съответствие на чл.24а,
ал.3 от Закона за автомобилните превози, а именно 3 /три/ години, считано от датата
на издаването му.
ІІ.Възлага изпълнението на горното решение на кмета на община Провадия.
у/№1605-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно застраховане на сгради-частна общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Това е докладната, която допълнително беше внесена. Допълнения от
вносителя няма. Ваши становища, питания и изказвания, колеги? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 16
„за“-16
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 – 718
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие имотите - сгради частна общинска собственост да бъдат
застраховани, считано от 29.09.2014 год. за срок от една година, както следва:
№
1
2
3
4

СГРАДА

Сграда клуб на пенсионера с.Равна
Сграда офис общински пазар
Сграда бившо к-во с.Петров дол - кл.
Сграда бившо врем. к-во с.Манастир

№ ……. АКТ

ДЕЙНОСТ

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ

946/ 22.08.2002 частна
1336К/ 12.12.2010 частна
1191/26.09.2006 частна
1/25.11.1996 частна

7300,00
7500,00
12200,00
1200,00
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5
6
7
8
9

Сграда склад за пестициди с.Житница
Сграда Селска здрав. служба с.Черковна
Черковна
Сгради
опитно поле - озеленяване
Сграда - клуб на БСП
Клуб на пенсионера ул. „Дунав“

861/07.05.2011 частна
286/05.05.1999 частна
1128/ 19.11.2004 частна
248/ 12.03.1999 частна
69/05.03.1998 частна

43500,00
10500,00
8500,00
27600,00
21960,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Сграда „Ламбова къща“
Сграда ритуална зала „ Вароша“
Сграда - читалня
Сграда - библиотека
Клуб на пенсионера кв.“Север“
Склад за материали Петров дол
Сгради плувен басейн+филтърно
Читалище с. Тутраканци
Сграда кметство с.Бързица
Сграда Селска здрав. служба с.Златина
Златина
Клуб
на пенсионера ул.Ц. Освободител
ул.“Ц.Освободител“
ВСИЧКО:

192/11.11.1998 частна
70/31.03.1998 частна
239/12.03.1999 частна
236/12.03.1999 частна
1253/ 19.01.2009 частна
1354/ 16.05.2011 частна
883/30.07.2001 частна
868/08.06.2001 частна
63/18.02.1998 частна
1435/11.04.2012 частна
68/05.03.1998 частна

80600,00
39069,00
19600,00
18700,00
5800,00
9671,00
21574,00
13520,00
4000,00
1597,00
19560,00
373951,00

2.Общински съвет възлага на кмета на община Провадия изпълнението на
настоящото решение.
Пета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
....................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред – питания и
отговори на питания на общински съветници. Няма отговори на питания. Вие, ако
имате питания? Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Благодаря, г-н председател.
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Уважаеми съграждани,
България беше залята от наводнения. Дори стана така, че вече имаме и жертви.
Досега стана така, че община Провадия е заобиколена, заобикалят я дъждовете и
неприятностите, но това не значи, че ще продължават по този начин. За да може
хората да се запознаят с това, което ще прави общината, каквото е направила,
каквото предстои да прави и ще я накараме да прави са моите питания в тази връзка.
Има ли язовири на територията на община Провадия, които биха създали
опасност за живота и имотите на населението в общината при продължителни
интензивни валежи? Второто ми питане – Почистено ли е Добринското дере в частта
си извън регулацията на Провадия и деретата в селата от община Провадия? Това са
двете ми питания.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Боев. Веднага ли ще отговорите, г-н кмет? Заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Боев,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Подробен отговор на г-н Боев ще дам на следващото заседание, но искам на
този етап да информирам населението на град Провадия и на общината какво се
прави. Първото, което направихме е да изчистим Добринско дере в регулацията от
битови, строителни и животински отпадъци, а после и от растителни. Предстои да
започнем процедурата за извън регулацията. Там, смятам, че Държавно
лесничейство ще ни съдействат. По отношение на река Провадийска. Изчистили сме
дървесната растителност, която беше доста сериозна да го кажем от Енергото
надолу основно около „Камея“ до Петрол. Направени са с дървесна маса 35 курса
до депото. Автомобилът е бил „Камаз“. Останаха за почистване наносите, които ако
сега ги пресметнем наум километър и половина на шест метра ширина при средна
дълбочина на наносите 60 см. - това са около 5 400 кубика. Когато тази маса се
разрохка или с кофата започне да се отнема, обемът й се увеличава. Всеки от вас
може да направи сметка за колко курса и за какви пари става въпрос. Но
коригираното корито в момента е с много по-сериозен просвет. Растителността я
няма. Останаха само наносите. По отношение северната част на река Провадийска,
в северната част на града, там, където свършва регулацията, докъдето е й
коригирана река Провадийска, ние направихме среща с напоителни системи.
Независимо, че частта от регулацията до края на промишлената зона е извън
регулация със собствени средства също почистихме от битови, животински,
строителни отпадъци и дребната растителност. Напоителни системи поеха
ангажимент да изчистят течението на река Провадийска от едрата растителност. Не
сме почистили дерето над „Химик“, което също е голямо депо по отношение на
Провадия. Със заповед на областния управител е сформирана комисия на областно
ниво, която трябва да идентифицира всички сухи и мокри дерета, които са опасни за
населението. От наша страна в работната група участват винаги зам.-кмет и експерт.
От вчера имаме и постановление на Районна прокуратура кметовете на Провадия,
Дългопол и Ветрино да подготвим и докладваме мерките, които ще вземем в тази
насока - това, което сме свършили и това, което предстои да свършим. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Филев за разясненията, за това какво е предприела
общинска администрация до този момент. Отговорът ще бъде даден в писмен вид на
г-н Боев, както е по правилника на ОбС. Други питания, колеги? Няма такива. “
Шеста точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
...................... граждани
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„По тази точка няма изказвания, питания, становища на граждани.
Благодаря на всички за участието. Поради изчерпване на дневния ред,
закривам заседанието на ОбС Провадия. “

Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.20 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 №1598
решение №36-697
№
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

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
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 №1577
решение №36-700
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
32

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1578
решение №36-701
№
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

Против

Възд. се

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

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

33

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1579
решение №36-702
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
34

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1580
решение №36-703
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
35

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1581
решение №36-704
№
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

Против

Възд. се

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

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

36

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1582
решение №36-705
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
37

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1584
решение №36-706
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
38

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1585
решение №36-707
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
39

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1586
решение №36-708
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
40

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1587
решение №36-709
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
41

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1588
решение №36-710
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
42

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1590
решение №36-711
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
43

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1591
решение №36-712
№
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

Против

Възд. се

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

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

44

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1592
решение №36-713
№
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

Против

Възд. се
V

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
45

СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1593
решение №36-714
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1594
решение №36-715
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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СПИСЪК
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1605
решение №36-718
№
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

Против

Възд. се

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

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