П Р О Т О К О Л № 38
Днес, 26.11.2014 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.Блага Калчева Петрова
5.Диянка Александрова Добрева
6.Димитър Георгиев Андреев
7.Кръстю Василев Кръстев
8. Иво Райчов Гочев
9.Милена Драгиева Полизанова
10.Милена Иванова Драгнева
11.Марин Пенчев Маринов
12.Мустафа Али Ибрям
13.Недка Манолова Пенева
14.Николай Маринов Ненов
15.Назик Назиф Кямил
16.Радко Атанасов Костадинов
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Станислава Шидерова Налбантова
19.Христо Николаев Дянков
20.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Дияна Стоянова Агностева и Христо Николаев
Дянков не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова присъства на
заседанието от 09.15 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год. / вх.№1673
2.Изменение на Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните
нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни
имоти. / вх.№1680
3.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Провадия. / вх.№1675
4.Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция
Провадия. / вх.№1679
5.Отчет за дейността на Дом за деца, лишени от родителски грижи с.Бързица и
Преходно жилище с.Бързица. / вх.№1678
6.Докладни записки с вх.№1644, 1645, 1647, 1651, 1652, 1659, 1660, 1661, 1662,
1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1674, 1682.
7.Питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и корекции в дневния ред? Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
Предлагам в точка шест докладни записки да бъдат добавени докладни
записки с вх.№1684, 1686, 1696. Докладна записка с вх.№1696 да се разгледа преди
докладна записка с вх.№1652.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, моля за внимание. Благодаря на г-н Атанасов. Други предложения?
Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
И аз бих искал да направя едно допълнение към проекта за дневен ред. Да
включим в точка шест в проекта за дневен ред и докладна записка с вх.№1688. Тя
е разглеждана в комисиите само, че я включихме след като бяха раздадени вече
комплекта докладни. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Боев. Други предложения? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния коригиран проект за дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год. / вх.№1673
2.Изменение на Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните
нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни
имоти. / вх.№1680
3.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Провадия. / вх.№1675
4.Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция
Провадия. / вх.№1679
5.Отчет за дейността на Дом за деца, лишени от родителски грижи с.Бързица и
Преходно жилище с.Бързица. / вх.№1678
6.Докладни записки с вх.№1644, 1645, 1647, 1651, 1696, 1652, 1659, 1660, 1661,
1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1674,1682, 1684, 1686,
1688.
7.Питания и отговори на питания на общински съветници.
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо18 с
18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год.
…………….

а/№1673 -Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета на община Провадия за 2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„По първа точка от дневния ред докладна записка с вх.№1673 от инж.Филчо
Филев-кмет на община Провадия, относно актуализация на бюджета на община
Провадия за 2014 год. председателят и зам.-председателите имат конфликт на
интереси и поради пропуск в правилника ни предлагам да изберем в случая найвъзрастния, копирайки Народното събрание, когато другите не могат да водят, да
води заседанието по точка едно от дневния ред. Най-възрастният се явява г-н
Кръстев. Предлагам, колеги, който е съгласен г-н Кръстев да води първа точка от
заседанието на ОбС Провадия, моля да гласува. Благодаря, 17 гласа „за“ и 1„възд.се“ предполагам.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението найвъзрастният общински съветник г-н Кръстю Василев Кръстев да ръководи
заседанието по време на разглеждането на докладна записка с вх.№1673.
Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 17 гласа „за“ и 1-„възд.“ приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 726
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“,
Общински съвет Провадия:
Избира Кръстю Василев Кръстев за председателстващ заседанието на ОбС
Провадия при разглеждане на докладна записка с вх.№1673/11.11.2014 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Кръстев.“
Председателят на ОбС Провадия Бисер Стефанов Денев, зам.-председателите
Марин Пенчев Маринов и Мустафа Али Ибрям не присъстват на заседанието на
ОбС. Обявен конфликт на интереси по докладна записка с вх.№1673.
Кворум:15
Заседанието се ръководи от Кръстю Василев Кръстев.
Изказване на Кръстю Кръстев-председателстващ заседанието на ОбС
Провадия
„Казват, че възрастта не била порок. По обясними причини, обясни
председателят причините, поради които аз имам удоволствието или възможността
да водя заседанието по тази точка. Всички сте запознати с докладната записка. Има
ли някакви допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Кръстев,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Накратко ще обясня причините за внасянето на тази докладна записка. Както
всички вие знаете, ежемесечно община Провадия публикува касовото изпълнение
на бюджета - неговият отчет и всички могат да се запознаят от интернет страницата

на общината. Ако внимателно анализираме приходните и разходните параграфи,
ще видим, че на някои места има неизпълнение в приходната част. На други места
преизпълнение и идеята на тази докладна записка е да балансира бюджета. Там,
където има неизпълнение на приходната част - да ги намалим, а където има
преизпълнение - да ги увеличим. Има предложение и за промяна в разходната част,
като там има три съществени момента. Първият е, че в авариен порядък ни се
наложи да започнем укрепване на сградата на Център за социална рехабилитация и
интеграция. Там една част от сградата започна да потъва, да дърпа и останалата
сграда. Необходими са по наши данни 36 000 лв. Вторият съществен разход, който
предлагаме да бъде направен, е в полза на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“
ЕООД. Там предлагаме завишение на субсидията с 43 000 лв., като тези 43 000 лв.
ще отидат за разплащане на задължения от преди пет години за лекарства. Третият
съществен момент заради, който излезе и ръководството на ОбС Провадия,
предлагаме на служителите от общинска администрация, кметовете на кметства
и кметските наместници, кмета и неговите заместници, председателя и зам.
-председателите на Общинския съвет стимулиращо възнаграждение в размер на
60% от брутното трудово възнаграждение. Предполагам знаете, че през годината
служителите, които имаха право на бонуси получиха за всяко тримесечие такива и
сега от икономията на ФРЗ идеята е да стимулираме останалите служители от
общинска администрация. Важно е да се знае, че икономията на ФРЗ не може да
бъде използвана за нищо друго освен за ФРЗ. Едно време можеше в следващата
година да се използва за капиталови разходи, но сега такава възможност няма.
Благодаря.“
Кворум:16 Общинският съветник Станислава
присъства на заседанието на ОбС Провадия / 09.15 ч.

Шидерова

Налбантова

Изказване на Кръстю Кръстев-председателстващ заседанието на ОбС
Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Имате думата за становища, изказвания, мнения.
Става въпрос за финанси. Не е за нещо емоционално или за друга сфера. Когато
става въпрос за пари, нещата са сериозни. Актуализацията на бюджета е явно
наложителна мярка. Имате думата. Има ли някой, ако няма, 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 № 38 – 727
На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, чл. 4, ал.5 от Постановление на министерски съвет №67/2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Вътрешните правила за
работната заплата на общинска администрация, одобрени със заповед

№1535/20.07.2012 год., чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, Общински съвет Провадия, изменя свое
Решение №29-578/11.02.2014 г. в следния смисъл:
1.Приема компенсирана промяна в уточнения план на приходите в частта
на местните дейности по бюджета на общината към 31.10.2014 г. по следните
показатели:
№

1

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

13
14
15

параграф

Вид приход

01-03 Окончателен годишен данък
13-01 Данък в/у недвижимите имоти
1 3-03 Данък в/у превозните средства
13-04 Данък при придобиване на
имущество
24-04 Нетни приходи от продажба на
стоки и услуги
24-09 Приходи от лихви по срочни
депозити
27-29 Други общински такси
28-02 Глоби, санкции и наказателни
лихви
36-19 Други неданъчни приходи
37-02 Внесени други данъци в/у
постъпления от продажба
Постъпления от продажба на
сгради
Постъпления от продажба на
транспортни средства
Постъпления от продажба на
земя
Приходи от концесии
Всичко:

уточнен увелич./
план към
намал.
31.10.2014 г.

нов
план

17 000
270 000
325 000
236 000

1 000
-30 000
35 000
-25000

18 000
240 000
360 000
211 000

282 200

-40 000

242 200

30 000

9 500

39 500

7 240
93 150

1 500
-14 500

8 740
78 650

24 212
-420

15 000
-433

39212
-853

50 000

1 307

51 307

0

1 848

1 848

49 000

24 778

73 778

120 000
1 503 382

20 000

140 000
1 503 382

0

2.Приема актуализация в разходната част на бюджета със 140 329 лв. в
т.ч.:
- в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§43-02 д. 412 „Общински болници – МБАЛ“ 43 000 лв.
§51-00 д. 606 „Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ 27 933 лв.
§51-00 д. 622 „Озеленяване“ 1 332 лв.
§52-03 д. 831 „Контрол на дейностите по пътищата“ 597 лв.
§51-00 д. 832 „Дейности по поддържане и ремонт на пътищата“ 11 980 лв.
§51-00 д. 862 „Туристически бази“ 3 728 лв.
§01-01 д. 122 „Общинска администрация“ - дофининансиране - 5 000 лв.
§97-00 д. 998 „Резерв“ 46 759 лв.
- в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§52-01 д. 122 „Общинска администрация“ 3 372 лв.
§52-03 д. 122 „Общинска администрация“ 5 004 лв.

§53-01 д. 122 „Общинска администрация“ 500 лв.
§52-05 д. 524 „Домашен социален патронаж“ 392 лв.
§52-02 д. 589 „Други дейности по социалното осигуряване“ 784 лв.
§52-04 д. 604 „Осветление на улици и площади“ 6 880 лв.
§51-00 д. 606 „Поддържане и ремонт на уличната мрежа“ 772 лв.
§10-20 д. 619 „Други дейности по жилищно строителство и БКС“ 33 808 лв.
§51-00 д. 619 „Други дейности по жилищно строителство и БКС“
452 лв.
§53-09 д. 619 „Други дейности по жилищно строителство и БКС“ 10 000 лв.
§52-04 д. 622 „Озеленяване“ 1 440 лв.
§53-09 д. 627 „Дейности по управление на отпадъците“ 10 800 лв.
§53-09 д. 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ 24 000 лв.
§97-00 д. 998 „Резерв“ 42 125 лв.
3.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 2 445 851 лв. на
2 436 010 лв.
4.Одобрява
изплащането
на
допълнително
възнаграждение
за
постигнати резултати в размер до 60% от индивидуалната брутна
работна заплата на кмета и зам. кметовете на общината, кметовете
на кметства
и
кметските
наместници,
председателя
и
зам.
председателите
на
общинския
съвет,
второстепенните
разпоредители
без тези на делегиран бюджет и служителите заети в дейностите към
общинската администрация.
5.Възлага на кмета на общината със заповед поименно да определи
индивидуалните възнаграждения по т.4 в рамките на формираната
икономия от утвърдените разходи за заплати по дейности и съгласно реално
отработеното време.
6.Възлага
решение.

на

кмета

на

общината

изпълнението

на

настоящото

Изказване на Кръстю Кръстев-председателстващ заседанието на ОбС
Провадия
„С 16 гласа „за“ приема се докладната.“
Кворум:19 Председателят на ОбС Провадия Бисер Стефанов Денев, зам.председателите Марин Пенчев Маринов и Мустафа Али Ибрям влизат в залата.
Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от председателя на ОбС Бисер
Стефанов Денев.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Кръстев за свършената работа. Преминаваме към втора
точка от дневния ред, колеги.“
Втора точка – Изменение на Наредба №11 за условията и реда за
………………
установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти

а/№1680-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение на
Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване
в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Ваши становища,
изказвания, колеги, по докладна №1680? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 728
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.45а, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският
съвет Провадия:
1.Приема следното изменение в „Наредба № 11 за условията и реда за
установяване жилищните
нужди,
настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти“
1.1.Чл.18, ал.6 се изменя в следния вид:
„При изтичане на срока на настаняване, наемното правоотношение може да
бъде продължено, по искане на наемателя, ако същият отговаря на условията за
настаняване под наем в общинско жилище, за не повече от пет години“.
1.2.В „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 5 със следния
текст:
„Наемателите, които отговарят на условията за настаняване под наем в
общинско жилище по смисъла на чл.4 от Наредба №11 на Общински съвет
Провадия, срокът на чиито договори за наем е бил еднократно удължен преди
влизане в сила на изменението по чл.18, ал.6 от 29.11.2014 год. могат да депозират
в община Провадия искане за удължаване на срока на договора за наем до 5
години, като се приспадне срокът на договореното вече удължаване.“
2.Настоящото решение влиза в сила в тридневен срок след обявяването.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Трета точка – Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа
……………. Провадия
а/№1675- Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр.Провадия за
периода месец ноември 2013 г. до месец октомври 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. В залата е директорката на
Център за обществена подкрепа. Колеги, ако имате въпроси към нея или въобще по
принцип по докладната. Заповядайте. Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“

Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 729
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Приема отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр.Провадия
за периода месец ноември 2013 г. до месец октомври 2014 г.
Четвърта точка – Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация
……………….. гр.Провадия
а/№1679-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Център за социална рехабилитация гр.Провадия за
периода месец ноември 2013 г. до месец октомври 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Представители на Център за
социална рехабилитация и интеграция присъстват в залата. Колеги, вие сте. Няма
въпроси и питания. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 730
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Приема отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и
интеграция гр.Провадия за периода месец ноември 2013 г. до месец октомври
2014 г.
Пета точка – Отчет за дейността на Дом за деца лишени от родителски грижи
………….. с.Бързица и Преходно жилище с.Бързица
а/№1678- Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на Дом за деца лишени от родителски грижи с.Бързица
и Преходно жилище с.Бързица за периода 01.11.3013 г. до 01.11.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят няма допълнения. Ваши въпроси, колеги? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 731

На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Приема отчет за дейността на Дом за деца лишени от родителски грижи
с.Бързица и Преходно жилище с.Бързица за периода 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г.
Шеста точка – Докладни записки
…………….
а/№1644-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
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, становища и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 732
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в гр.
Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно: помещение №15 с площ
16 кв.м., намиращо се в дворно място, цялото с площ 2485 кв.м., съставляващо
урегулиран поземлен имот № VII в квартал 57а по плана на града, при граници за
помещението - от двете страни дворно място, помещение № 14, при граници за
УПИ - улица, улица, улица, УПИ № ХVІ-979, УПИ № VІІІ-980, УПИ № ІХ-981,
улица, УПИ № Х-983, УПИ № ХV-977, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1336к/07.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен
съд Провадия под №199, том XII, входящ регистър№2419 от 09.12.2010 год.,
изменен с Акт за поправка на публична общинска собственост №1336к от
21.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №
148, том XIII, входящ регистър №5131 от 22.12.2010 год.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.

б/№1645-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
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши въпроси, становища и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 733
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок от 5 години недвижим имот, находящ се в гр.
Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно: помещение №2 с площ 12
кв.м., намиращо се в дворно място, цялото с площ 2485 кв.м., съставляващо
урегулиран поземлен имот № VII в квартал 57а по плана на града, при граници за
помещението - дворно място, помещение № 1, помещение №3, УПИ №ХV-977, при
граници за УПИ - улица, улица, улица, УПИ № ХVІ-979, УПИ № VІІІ-980, УПИ №
ІХ-981, улица, УПИ №Х-983, УПИ №ХV-977, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1336к/07.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен
съд Провадия под №199, том XII, входящ регистър №2419 от 09.12.2010 год.,
изменен с Акт за поправка на публична общинска собственост № 1336к от
21.12.2010 год., вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №
148, том XIII, входящ регистър № 5131 от 22.12.2010 год.
II.Отдаването под наем на имота по т.I от настоящото решение да се
извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер
на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното
решение.
в/№1647-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализиране на максималните цени и приемане на минимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за
територията на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши въпроси, становища и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“

Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 734
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6 във
връзка с ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Провадия:
1.Определя следните минимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната
тарифа, както следва:
- дневна тарифа - 0,50 лв./км.
- нощна тарифа - 1,20 лв./км.
2.Определя следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната
тарифа, както следва:
- дневна тарифа - 1,20 лв./км.
- нощна тарифа - 1,60 лв./км.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
г/№1651-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за намаляване на първоначалната тръжна цена с 30% и
провеждане на търг за добиване материали от сградата на бивш здравен дом
с.Черковна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши въпроси, становища и
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 735
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.80, ал.6 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1. Изменя т.2 от решение №35-695, обективирано в Протокол №35/29.07.2014
год. в следния смисъл публичният търг на имота по т.1 от решението да се проведе
при начална тръжна цена в размер на 3 234 лв. /три хиляди двеста тридесет и
четири лева/ и гаранция за почистване на терена в размер на 500 лв. /петстотин
лева/.

2.Възлага на кмета на община Провадия
решение.

изпълнението на настоящото

д/№1696-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за промяна предназначението на имот общинска
собственост /бивш Младежки дом/ от публична в частна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Повече от десет години сградата на бившия Младежки дом се използва
основно от политическите партии, които имат представителност в съответните
парламенти на РБ, а от три, четири години и от програмите за временна заетост. В
тази връзка е очевидно, че е отпаднал публичният характер на сградата и нашето
предложение е собствеността от публична да стане частна, като е необходимо
гласуване на две трети от общинските съветници.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Както Ви каза г-н кмета, колеги за това решение е необходимо мнозинство
две трети.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-12
„против“-1
„възд.се“-6
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 12 гласа „за”, 1 -„против” и 6 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 736
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№1696/21.11.2014
год, относно обявяване за частна общинска собственост на община Провадия на
недвижим имот, съгласно Акт за публична общинска собственост №1265/
23.03.2009 г., находящ се в гр.Провадия, община Провадия, област Варна, а
именно: дворно място с площ 470 кв.м. / четиристотин и седемдесет квадратни
метра /, съставляващо УПИ парцел III /римско три / в кв. 59 / петдесет и девет /
по плана на гр. Провадия при граници: УПИ II, улица, улица, улица, ведно с
построената в това дворно място сграда на 3 /три/ етажа със застроена площ от
254.30 кв. м./ двеста петдесет и четири квадратни метра и тридесет квадратни
сантиметра/, I / първи / етаж - 6 / шест / стаи, 2 / две / тоалетни, коридор, вход и
стълбище, II /втори / етаж - 8 / осем / стаи, тоалетна, коридор, стълбище, III
/трети / етаж - зала, 2 / две / стаи, тоалетна, стълбище.

е/№1652-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост за
нуждите на политическите партии
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становище от страна на вносителя? Колеги, ваши становища, питания,
изказвания? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 737
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.4 от Закона за
общинската собственост и чл.31, ал.1 и ал.2 от Закона за политическите партии,
Общински съвет Провадия:
I.Отдава под наем за срок до края на мандата на 43-тото Народно събрание на
Република България, на общинските ръководства на политическите партии, които
имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, които да
образуват такава, както и на партиите, получили над едно на сто от действително
подадените гласове на последните парламентарни избори следните помещения –
общинска собственост, находящи се в триетажна сграда бивш Младежки дом,
цялата със застроена площ 254.30 кв.м., изградена в дворно място цялото с площ
от 470 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № III-1360 в квартал 59 по
плана на гр.Провадия, при граници за имота: УПИ ІІ-1361; улица; улица; улица, за
осъществяване на тяхната дейност, а именно:
1. На първия етаж: помещение № 1 с площ от 37.44 кв.м.; помещение № 2 - с
площ от 24.44 кв.м. и помещение № 3 - с площ от 20.80 кв.м.
2. На втория етаж - помещение №1 - с площ от 14.04 кв.м.; помещение №2 - с
площ от 13.98 кв.м.; помещение №4 - с площ от 14.19 кв.м., помещение №5 - с
площ от 23.92 кв.м. и помещение №7 - с площ от 20.80 кв.м.
II.Отдаването под наем на общинските ръководства на политическите
партии, извън обхвата на чл.31, ал.1 и ал. 2 от Закона за политическите партии за
срок до края на мандата на 43-тото Народно събрание на Република България на
незаетите помещения след сключване на договорите по т.І от настоящото решение
чрез провеждане на публичен търг при начален размер на месечен наем, определен
съгласно тарифата за отдаване под наем на общински имоти.
IIІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:18 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в
залата. / 09.46 ч.

ж/№1659-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-публична общинска собственост в
землището на село Петров дол, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Влизаме в серията - пасища и
мери. Ваши становища 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 № 38 – 738
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 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 недвижим имот – публична общинска собственост,
находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия,
Област Варна с площ от 440,159 дка /четиристотин и четиридесет дка, сто петдесет
и девет кв.м./, съставляващ имот № 000021, категория ІХ /девета/, по начин на
трайно ползване „пасище мера“, местност „Мерата“ при граници и съседи: имоти с
№000012-дере, №000022-„пасище, мера“, №000025-дере, №000030-автомагистрала,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1357 от 25.05.2011 год., вписан
в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №84, том V, входящ
регистър 2271, дело №880 от 27.05.2011 г. за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 - 6,00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат лица, които са поели задължението да
поддържат имота по т.1 в добро земеделско и екологично състояние, за което
представят декларация представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
з/№1660-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-публична общинска собственост в
землището на село Петров дол, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма разяснения от страна на вносителя. Ваши 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
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 739
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 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 недвижим имот - публична общинска собственост,
находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община
Провадия, Област Варна, представляващ земеделска земя с площ от 122,416 дка
/сто двадесет и два дка, четиристотин и шестнадесет кв.м/, съставляващ имот №
000022, категория IX /девета/, по начин на трайно ползване „пасище мера“,
местност „Мерата“, при граници и съседи: имоти с №000021-пасище мера,
№000012-дере, землищна граница, №000025 - дере, съгласно Акт за публична
общинска собственост №1358 от 25.05.2011г., вписан в службата по вписванията
под №86, том V, входящ регистър 2273, дело№882/27.05.2011 г. за срок от пет
години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат лица, които са поели задължението да
поддържат имота по т.1 в добро земеделско и екологично състояние, за което
представят декларация представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
и/№1661-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-публична общинска собственост в
землището на село Петров дол, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения? Изказвания? 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 № 38 – 740

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 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 недвижим имот - публична общинска собственост,
находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия,
Област Варна, представляващ земеделска земя с площ 248,889 дка. /двеста
четиридесет и осем дка, осемстотин и осемдесет и девет кв.м/, категория X /десета/,
съставляват имот № 000026, по начин на трайно ползване „пасище мера“, местност
„Полето“ при граници и съседи: имоти №: 000025 - дере, землищна граница; имот
№000027 - полски път; №000030 - автомагистрала, съгласно Акт за публична
общинска собственост №1617 от 03.06.2013 г. вписан в службата по вписванията
под № 128, том VI, входящ регистър 2669, дело №1167/04.06.2013 г. за срок от пет
години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат лица, които са поели задължението да
поддържат имота по т.1 в добро земеделско и екологично състояние, за което
представят декларация представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
й/№1662-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-публична общинска собственост в
землището на село Петров дол, община Провадия
Кворум:19 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства на
заседанието. /10.00 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания, колеги, от ваша страна? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 741
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 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 недвижим имот - публична общинска собственост,
находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия,
Област Варна, представляващ земеделска земя с площ от 152,137 дка, /сто петдесет
и два дка, сто тридесет и седем кв.м./, категория X /десета/, съставляващ имот №
000047, с начин на трайно ползване “пасище, мера“, местност „Памуклука“ при

граници и съседи: имоти с № 000051 - дере; №000042 - полски път; № 00095пасище, мера земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи; №000040 - полски път, съгласно Акт за публична общинска
собственост №1363 от 26.05.2011г. вписан в службата по вписванията под № 85,
том V, входящ регистър 2272, дело №881 от 27.05.2011г., за срок от пет години
чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат лица, които са поели задължението да
поддържат имота по т.1 в добро земеделско и екологично състояние, за което
представят декларация представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
к/№1663-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-публична общинска собственост в
землището на село Петров дол, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Становища по тази докладна, колеги? Няма. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 742
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 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 недвижим имот - публична общинска собственост,
находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия,
Област Варна, представляващ земеделска земя с площ от 297,929 дка. /двеста
деветдесет и седем дка, деветстотин и двадесет и девет кв.м/, категория V /пета/,
съставляващ имот №0000258, по начин на трайно ползване „пасище, мера“,
местност „Градишка яка“, при граници и съседи: имоти с №000347 - пасище мера
земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
№073130-нива; №073129-нива; №073128 -нива; №073127- нива; №073120- друг
жилищен терен; №000191 - населено място; №072121 друга селищна територия;
№0720122 - нива; №072126 - нива; №072125- нива; №072124 - нива; №072123 нива; №000191 - населено място; №071109 - нива; №000382 - полски път; №069313
-нива; №069334 - нива; №069335 -нива; №069336 - нива; №069337 - нива; №069352
- нива; №069340 - нива; №069353-нива; №000385 – пасище, мера земи по чл.19 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; №000210 - залесена
територия; №000261 - горски път; №000220- залесена територия; №000262 - горски

път; №000260-залесена територия; №000346-поляна; №000262-горски път;
№000295-обсл.територия на ГС; №000314 -залесена територия; №000320 -залесена
територия; №000259-полски път, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1361 от 26.05.2011г., вписан в службата по вписванията под № 89, том V, входящ
регистър 2276, дело№885 от 27.05.2011г. за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат лица, които са поели задължението да
поддържат имота по т.1 в добро земеделско и екологично състояние, за което
представят декларация представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
л/№1664-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-публична общинска собственост в
землището на село Кривня, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителя допълнения? Колеги, питания от ваша страна? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 743
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 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 недвижим имот - публична общинска собственост,
находящ се в землището на село Кривня, ЕКАТТЕ 39829, Община Провадия,
Област Варна, с площ от 203,109 дка, /двеста и три дка, сто и девет кв.м./,
съставляващ имот на имот №000352, категория III /трета/, по начин на трайно
ползване „пасище храсти“, местност „Айкъна“, при граници и съседи: имоти с №
000343 - полски път; №000333 - местен път; землищна граница; №000354 - полски
път, съгласно Акт за публична общинска собственост №1541 от 10.04.2013 г.,
вписан в службата по вписванията под №49, том IV, входящ регистър 1852, дело
№880 от 11.04.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат лица, които са поели задължението да
поддържат имота по т.1 в добро земеделско и екологично състояние, за което
представят декларация представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решение.

По искане на общинските съветници председателят на ОбС Провадия обяви
10 мин. почивка.
/10.10 ч. - 10.20 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Моля, проверка на кворума. Благодаря, има кворум в залата. Продължаваме
с докладна записка с вх.№1665.“
Кворум:18 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова не
присъства в залата.
м/№1665-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на част от имот-публична
общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, питания от ваша страна?
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 № 38 – 744
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл. 14, ал.3 от Наредба№2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл.10, ал.2 от 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, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот - публична
общинска собственост с площ от 8.000 м2 /осем кв.м./- позиция №6, по одобрена от
главния архитект на Община Провадия, схема № 9 за поставяне на
преместваеми обекти в парцел VII /седми/ в квартал 57а /петдесет и седем а/,
отреден за „озеленяване и пазарище“, по Регулационния план на град Провадия,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 1336/07.12.2010 год., вписан в
служба по вписвания при Районен съд Провадия под №199, том XII, входящ
регистър №2419 от 09.12.2010 год., изменен с Акт за поправка на публична
общинска собственост №1336к/ 21.12.2010 г., вписан в службата по вписванията
под №148, том XIII, входящ регистър №5131, дело №2564/ 22.12.2010 г. за
поставяне на павилион за търговска дейност.
2.Отдаването по наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване

под наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия с решение №
22-254от 24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Кворум:19 Общинският
присъства в залата. /10.25 ч.

съветник

Станислава

Шидерова

Налбантова

н/№1666-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба на недвижим имот-собственост на община
Провадия, находящ се в землището на село Венчан, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, питания от ваша страна?
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 745
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване недвижим
имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на село Венчан с
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна, местност „Чардак баир“ с площ
от 12,890 дка, /дванадесет декара осемстотин и деветдесет кв.м./, категория VI
/шеста/ - 11.663 /единадесет декара шестстотин шестдесет и три кв.м./ и кат. V
/пета/ -1.227 /един декар и двеста двадесет и седем кв.м./, съставляващ имот №
007045 /нула, нула, седем, нула, четири, пет/ с начин на трайно ползване „храсти“,
при граници и съседи: имот № 000108 - пасище с храсти; имот № 007034- нива,
имот № 007035 - нива. имот № 007031 -нива, имот № 007049 - пасище мера, имот
№ 007032 - нива, имот № 000113 - пасище мера, имот № 007033 – нива, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 1680/ 04.11.2014 г., вписан под № 140, том
ХІІІ, входящ регистър № 4836, двоен входящ регистър 4829, дело №2542 от
04.11.2014 г. вписан в служба вписвания при Районен съд Провадия.
2.Определя начална тръжна цена за описания в т. 1 недвижим имот в размер
на 3 450,00 лв. /три хиляди четиристотин и петдесет лева/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
о/№1667-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Бозвелийско, община Провадия

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 746
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
землището на село Бозвелийско с ЕКАТТЕ 05102, Община Провадия, Област
Варна, местност „Кара Чала“, а именно: друга селскостопанска територия с площ
от 0,301 дка/ нула декара и триста и един кв.м./, категория I I I /трета/,
съставляваш имот №000049, /нула, нула. нула, нула. четири, девет/, при граници
и съседи: имот № 000051 - храсти; имот № 000058-полски път, имот № 000054 полски път, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1678/ 04.11.2014 г.,
вписан под № 138, т.ХІІІ, входящ регистър № 4834, двоен входящ регистър 4827,
дело №2540 от 04.11.2014 г. на Младен Георгиев Георгиев в качеството му на
собственик на законно построена върху описания имот сграда, съгласно нотариален
акт №51, том ІV, регистър №3197, дело №610 от 2012 год. на нотариус Зоя
Аврамова.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 на настоящото решение
недвижим имот в размер на 166,00 /сто шестдесет и шест лева/ без ДДС.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
п/№1668-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Бозвелийско, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 747

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване недвижим
имот частна общинска собственост, находящ се в землището на село Бозвелийско с
ЕКАТТЕ 05102, Община Провадия, Област Варна, местност „Кара Чала“, а именно:
храсти с площ от 7,886 дка /седем декара и осемстотин осемдесет и шест кв.м./,
катeгория ІІІ /трета/, съставляващ имот №000051, /нула, нула, нула, нула, пет,
едно/, при граници и съседи: имот № 000058-полски път, имот №000049 – друга
селскостопанска територия, имот №000054-полски път, имот №249008 - изоставена
нива, съгласно Акт за частна общинска собственост №1679/04.11.2014 г., вписан
под №139, том XIII, входящ регистър № 4835, двоен входящ регистър 4828, дело
№2541 от 04.11.2014 г. в служба вписвания при Районен съд Провадия.
2.Определя начална тръжна цена за описания в т. 1 недвижим имот в размер
на 4 929.00 лв./четири хиляди деветстотин двадесет и девет лева/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
р/№1669-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ
се в землището на село Венчан, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 748
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване недвижим
имот частна общинска собственост, находящ се в землището на село Венчан с
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна, местност „Помпена Златина“,
а именно: изоставена нива с площ от 2,832 дка.,/ два декара и осемстотин
тридесет и два кв.м./ категория VI /шеста/, съставляващ имот №015026, /нула,
едно, пет, нула, две, шест/, при граници и съседи: имот №000152 - дере; имот
№000212 - вътрешна река, имот № 013004-полски път, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 1681/04.11.2014 г., вписан под №141, том ХІІІ, входящ
регистър №4837, двоен входящ регистър 4830, дело №2543 от 04.11.2014 г. в
служба вписвания при Районен съд Провадия.
2.Определя начална тръжна цена за описания в т. 1 недвижим имот в размер
на 623.00 лв. /шестстотин двадесет и три лева/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.

с/№1670-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в
землището на село Петров дол, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 749
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 14. ал.7 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 недвижим имот публична общинска собственост, находящ
се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия. Област
Варна, а именно: пасище мера с площ от 180,132 дка. /сто и осемдесет дка, сто
тридесет и два кв.м/, категория IV /четвърта/, съставляващ имот № 000316, с
начин на трайно ползване „пасище мера“, местност “Бърдо“, при граници и съседи:
имоти с №000319 - скала; №000317- скала; №00031 -залесена територия; №000310горски път; №000309 -залесена територия; №000313-залесена територия; №057001нива, съгласно Акт за публична общинска собственост№1362 от 26.05.2011 г.,
вписан в службата по вписванията под №90, том V, входящ регистър 2277, дело
№886 от 27.05.2011 г., за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат лица, които са поели задължението да
поддържат имота по т.1 в добро земеделско и екологично състояние, за което
представят декларация представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
т/№1671-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
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19

„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 750
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 Радослав Тодоров Атанасов от с.Житница, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Марин Михалев Янков от гр.Провадия, ул.“Москва“ №11 се
отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв.,
поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Веселин Неделчев Сотиров от гр.Провадия. ул.“Климент“ № 9,
ет.1 се отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Валентин Весков Великов от гр.Провадия. кв.“Север“ бл.9,
вх.Г, ет.6, ап.42 се отпуска парична помощ в размер на 250.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Илиян Младенов Илиев от гр.Провадия, ул.“Ц.Освободител“
№41, вх.Б, ет.3, ап.9 се отпуска парична помощ в размер на 340.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Станка Куртева Танева от с.Снежина се отпуска парична
помощ в размер на 80.00 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/ 28.03.2013г. и изменени с решение №33657/28.05.2014 г. на следните лица:
2.1.На лицето Галин Михайлов Попов от гр.Провадия, ул.“Цар Освободител“
№124, вх.А, ет.4, ап.12 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 Росица Георгиева Йоргакиева от гр.Провадия, ул.“Г.Димитров“
№51 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.3.На лицето Ангел Ангелов Парушев от с.Бозвелийско не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4.На лицето Валентин Николаев Вълчев от гр.Провадия, кв.“Север“, бл.
11, вх.А, ет.2, ап.6 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
Критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в
община Провадия. Не е налице здравословен инцидент.
2.5.На лицето Изабела Димитрова Славчева от с.Блъсково не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на еднократни

помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не е налице
здравословен инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
у/№1674-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно осигуряване на разходите за храна на бездомни хора, по време на
минусови температури през зимния период на 2014/2015 година и настаняването
им в обособено помещение в бившето неврологично отделение на МБАЛ „Царица
Йоанна“ - Провадия, ул.“Желез Йорданов“ №1
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 751
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава настаняването на бездомни лица през зимния период от
01.12.2014г. до 31.03.2015г. в обособено помещение в бившето неврологично
отделение на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“, ул.“Желез Йорданов“ №1.
Разходите по осигуряване на топла храна, както и за заплащане на
електрическа енергия и вода да са за сметка на бюджета на Община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
ф/№1682-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, изказвания от ваша
страна? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 752
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общинския съвет Провадия:

1.Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/-план за
застрояване /ПЗ/ с обхват, следния имот, собственост на „Шато Венчан“ ООД, ЕИК
202840293, находящ се в землището на село Венчан, община Провадия, област
Варна, местност „Чардак баир“, ЕКАТТЕ10663, а именно: поземлен имот №007048,
с площ 6.000 дка, от които 4.085 дка – VІІІ категория, а 1.915 дка – VІ категория,
начин на трайно ползване пасище, мера при граници: имот №007049 – пасище,
мера на „Шато Венчан“ ООД с цел определяне оптималните застроителни
показатели, начин и характер на бъдещо застрояване на имота и прецизиране
градоустройствения режим.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
х/№1684-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно утвърждаване на Общинска транспортна схема
Кворум:17 Общинските съветници Недка Манолова Пенева и Назик Назиф
Кямил не присъстват в залата. /10.55 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, ваши питания,
становища и изказвания за транспортната схема? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38 – 753
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.17,
ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси (издадена от Министъра на
транспорта и съобщенията, обнародвана в Държавен вестник, брой 32 от
29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г., изменена и допълнена брой 44 от 10.06.2011
г.), Общински съвет Провадия:
1. Утвърждава Общинска транспортна схема за осъществяване на обществен
превози на пътници, на територията на община Провадия, приложена към
настоящата докладна.
ц/№1686-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
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,

Подпомагането на децата със специфичното заболяване муковисцидоза е
проблем, който много се коментира в общественото пространство, включително и
от местен информационен канал беше публикувана информация или статия, която
мога да нарека, че е клевета. Това е третата по ред публикувана в този
информационен канал и в тази връзка, предвид обстоятелствата, аз проведох среща
с майките на децата, болни от муковисцидоза в присъствието на комисията, която
отпуска еднократните помощи и моите заместници. Беше ни предоставено
становище от д-р Галя Маринова Богословова-Янева, която е завеждащ детско
отделение в нашата болница. Преди да продължа коментарите си искам да зачета
становището изцяло и за вас, и за нашите съграждани.
Становище от д-р Галя Маринова Богословова-Янева, относно лечение на
дете с диагноза: Муковисцидоза
Муковисцидозата представлява наследствено генетично заболяване,
което се проявява в ранна детска възраст и се изразява като хронична пневмония и
панкреасна недостатъчност. Поради генетичния дефект, всички жлези образуват
гъст и жилав секрет (слуз), който се натрупва и задръства някои органи в тялото,
основно бели дробове и панкреас. Може да се засегнат и черния дроб, околоносни
кухини, слюнчени жлези, чревни жлези, семенни канали и т.н. Системните
увреждания водят до развитие на хронична дихателна и сърдечна недостатъчност,
ензимна панкреасна и чревна недостатъчност, тежко изоставане във физическото
развитие на децата. За съжаление все още няма етиологично лечение /т.е. лечение
на причината/ срещу това коварно заболяване. Всички усилия са насочени към
облекчаване на симптомите и повишаване качеството и продължителността на
живота. Лечението е строго индивидуализирано и комплексно-правилен
хранителен режим, поддържане на дихателната функция, заместване на нужните за
храносмилането панкретични ензими. Целта на терапията е
контрол на
белодробните инфекции и подобряване на хранителния статус на детето, ранно
адекватно поведение при обостряне на състоянието и забавяне на дифинитивните
промени в белия дроб и панкреаса. Терапевтичните и профилактичните
мероприятия се провеждат активно през целия живот.
Има един задължителен набор от медикаменти, които всеки болен трябва да
приема без значение дали има обострена инфекция в даден момент. Тези
медикаменти се вземат в дози, според възрастта и индивидуалните особености.
Това са:
1.Муколитици-медикаменти, втечняващи бронхиалния секрет с цел по-лесна
евакуация от бронхите:
-орални/ т.е прием през устата/-Ацетилцистеин,Амброксол
-инхалаторни /чрез специални технически устройства – инхалатори/Бромхексин-ампули, Мистаброн, Пулмозим, Пулмикорт, физиологичен разтвор;
2.Бронходилататори-медикаменти, разширяващи бронхите-Вентолин;
3.Панкреасни ензими-заместват необходимите-Креон, Панзитрат, Пангрол;
4.Мастнорозтворими витамини - витамини А, Д, К, Е; минерали,
микроелементи, основно Калций;
5.Висококалорична храна-хиперкалорични протеинови напитки – фрезубин,
супортан, нутрим-нутрикал, аминолив. Болните от Муковисцидоза имат с 20 до
50% повишени енергийни нужди в сравнение със здравите деца.

Комплексната терапия включва и дихателната рехабилитациякинезитерапия-провежда се със специален апарат-дренажна жилетка, в съчетание с
общоукрепващ масаж на цялото тяло и дихателна гимнастика.
Основен подход в лечението на Муковисцидозата е предотвратяване на
белодробните инфекции, както и максимално бързото им излекуване, след като са
настъпили.
Антибиотичното лечение е агресивно, в дози двукратно по-високи от
максималните за съответната възраст и тегло. Понякога се налага и антибиотична
профилактика. Всички останали прояви на заболяването също се третират
симптоматично-рахит и остеопороза, чернодробни увреждания, диабет-ІІ тип
/неинсулинозависим/, синуити, вторичен имунен дифицит.
Болните от Муковисцидоза деца са обхванати чрез диспансеризация към
Детската клиника по белодробни болести на УМБАЛ ”Света Марина”- гр.Варна.
Според Наредба №40 на МЗ необходимите консултации със специалисти и
изследвания се правят в Университетската болница. Профилактичните
антибиотични курсове се провеждат в амбулаторни или стационарни условия,
според назначенията на лекуващия лекар. Медикаментите, които се осигуряват от
МЗ и НЗОК с протокол са: Пулмозим-инхалаторен медикамент за ежедневно
приложение, Креон-синтетична панкреасни ензими, които се приемат при всяко
хранене; ТОБИ антибиотик за инхалаторно приложение ежедневно.Те са безплатни
за пациента, но техническите устройства трябва да се закупят от родителите. При
обостряне на състоянието болните от Муковисцидоза деца задължително се
лекуват само в Университетски болници по клинична пътека № 97.
Всички деца с диагноза:Муковисцидоза имат ТЕЛК решение за група инвалидност.
Муковисцидозата е не само клиничен, но и социален проблем. Качеството на
живот на хронично болните и техните семейства прогресивно се влошава с
естествения ход на заболяването. През последните две десетилетия е постигнат
значителен напредък в лечението на заболяването по света, където средната
продължителност на живота достига до 40-50 годишна възраст. В България
средната продължителност на живота на болните от Муковисцидоза е 12,5 години.
По данни, предоставени от Асоциация „Муковисцидоза”, необходимите
средства за поддържане живота на болни деца възлиза на 4 000 до 6000 лева
годишно или 350 – 500 лв. на месец. В тази сума се включват медикаменти, които
не се заплащат от НЗОК - муколитици, бронходилататори, инхаторни
медикаменти, витамини, пробиотици, минерали и микроелементи, хранителни
добавки, антибиотици за домашно лечение, имуномодулатори и ваксини,
инхаторните устройства, транспортни разходи за осъществяване на необходимите
консулти и изследвания.
В медицинската практика има много заболявания, при които е необходимо
адекватно финансово подпомагане, особено когато се касае за най-бедната държава
в Европейския съюз. И нищо в този живот не може да замени една върната детска
усмивка, макар и за кратко, в предвидимо краткия живот на децата с
Муковисцидоза.
Настоящото становище е изготвено по настоятелната молба на майките на
болни деца и е съобразено с Европейския консенсус за стандарти при пациенти с
Муковисцидоза. Приложен е списък от най-често използваните медикаменти и
хранителни добавки.

Списъкът на най-често използвани медикаменти и хранителни добавки,
които не се заплащат от НЗОК и МЗ със складови цени за 1 месец:
1.Амброксол за инхалации или орален прием от 5 до 9лева;
2.АЦЦ 200 мг – от 10 до 11 лева;
3.Пулмикорт за инхалации – 32 лева;
4.Вентолин с физиологичен разтвор за инхалации - 40 лева;
5.Комбинирани витамини,микроеленти и минерали от 18 до 40 лева;
6.Хиперкалорийни напитки- Фрезубин - 240 лева / 2 флакона дневно/ или
- Супортан - 270 лева / 1 флакон дневно/
или
- Нутрим-нутридиал/при бъбречно увреждане/ - 270 лева;
- Аминолив/при увреждане на челния дроб/ - 54 лева;
7.Имуностимулатори,ваксини - в есенно-зимния сезон - до 40 лева;
8.Антибиотици и пробиотици – според назначенията на лекуващия лекар за
домашно лечение;
9.Инхалатор /сменя се на 2 години / от 90 до 500 лева.
В тази връзка и предвид коментарите и информацията, която аз още от преди
една година имам от майките, че средно те имат нужда от около 300 лв., сега
предлагам ОбС да отпусне 200 лв. Майките предоставиха фактури точно за
описаните в приложението на становището лекарства. За ваша информация и за
информация на нашите съграждани искам да кажа, че аз поисках от ръководството
на „Ротари клуб“ гр.Провадия информация как са разходвани средствата от
набирателната сметка, тъй като и община Провадия чрез организираните
мероприятия от ОДК е дарител в тази сметка. Информацията получих устно, тъй
като сметката се управлява от седем човека едновременно - трите майки плюс
четирима представители на „Ротари клуб“. По сметката има събрани около 2 800
лв. Веднъж на майките са платени малко над 150 лв. и веднъж около 120 лв. Това е
по сметката – дарителската има налични около 2 000 лв. Това е устна информация,
която получих от президента на „Ротари клуб“. Това, което община Провадия е
дала на майките е средно по 1 400 лв. на дете. Средно по около 300 лв. е получило
всяко дете от дарителската сметка. Моето предишно предложение, с което те
получиха по 150 лв., се базираше на информацията, която те ми бяха дали при
предходно искане от асоциация „Муковисцидоза“ , с удостоверителни бележки, че
те разходват на месец за добавки около 150-160 лв. Налице са всички фактури, по
които майките поискаха плащане. Всеки може да се запознае с тях и да види
реалността, аз няма да ги коментирам. Искам да ви кажа, че съгласно решението на
ОбС ние можем да даваме средства само за лекарства, свързани със специфичното
заболяване. Майките на срещата казаха, че те в някои ситуации имат информация,
която лекуващите лекари нямат, за по-добри и по-нови медикаменти. Но така или
иначе ние сме длъжни да изплащаме лекарства, които са предписани само от
лекуващите лекари. И в тази връзка аз предложих на майките представител на
общинска администрация да се срещне с лекуващите лекари на децата и да
получим средно месечните дози и видове лекарства, и да ги закупи община
Провадия. Да ги даваме на родителите срещу протокол, за да няма, за да не се
случват тези коментари. В смисъл такъв, че кметът отказал помощ за децата болни
от муковисцидоза. Такъв отказ няма и не е имало, но всички ние тук в тази зала
трябва да спазваме действащото законодателство. Благодаря.“

Кворум:18 Общинският съветник Недка Манолова Пенева присъства в
залата. / 11.05 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените уточнения по докладната. Ваши
питания, становища 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 № 38 – 754
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
250.00 лв.
2.Предоставя финансова помощ на Ния Светославова Живкова от гр.
Провадия в размер на 250,00 лв.
3.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов
чрез законния му представител Айнур Ахмед Алиева от гр.Провадия в размер на
250,00 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.
ч/№1688-Докладна записка от Боян Живков Боев – общински съветник в
ОбС Провадия, относно предложение за съдебни заседатели при Районен съд град
Провадия за мандат 2015-2019 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят има ли допълнения? Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет, кметове и кметски наместници,
Колеги,
Само едно уточнение и допълнение. При създаването на докладната съм
допуснал явно грешка в изписването на фамилните имена на две от предложенията.
На Надя Любомирова Михалева не Михайлова, както е записано. Трябва да се чете
Михалева. Янка Стоянова Стефанова – аз съм я записал като Янка Стефанова
Ноева. Тя трябва да бъде Янка Стоянова Стефанова. Това е.“

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Боев за направените уточнения. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги? Заповядайте, д-р Гочев.“
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Моето предложение е да не бъде допуснато гласуване анблок на посочените
лица, а да се гласуват по отделно, тъй като за някои от тях има отрицателно
становище на предходно заседание на ОбС. За това нека да гласуваме по отделно
всяко едно от лицата. Това е моето предложение.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, въпреки че то няма предложение за гласуване анблок. Това е
първото. Това е първото предложение. Други становища, колеги? Длъжен съм на
микрофон да направя уточненията, които направих на комисиите, когато г-н Боев
внеси предложението. Нашето гласуване в този му вид, независимо положително
или отрицателно, може да остане без последствие, тъй като сроковете, в които ще
влезе официално в сила решението на ОбС са 19 декември, след всички процедуриминаване през областен управител и т.н., а официално обявеното заседание на
органа по избор и утвърждаване на съдебните заседатели при Окръжен съд Варна е
10 декември. С това уточнение ви давам отново думата, ако не - преминавам към
гласуване на предложението на д-р Гочев. Който е за предложението на д-р Гочев,
моля да гласува.“
Общинските съветници гласуваха предложението на общинският съветник
Иво Гочев за всяко лице, предложено за съдебен заседател да се гласува по отделно
и от общо 18 с 16 гласа „за“, 0-„против“ и 2-„възд.се“ то се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложението на д-р Гочев се прие. В такъв случай преминавам, колеги,
към подлагане на гласуване индивидуално на всичките пет предложения за
съдебни заседатели.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Моля ви, съсредоточете се още няколко минутки. Който е Татяна
Богомилова Александрова да бъде съдебен заседател при Районен съд град
Провадия за мандат 2015-2019 год., моля да гласува. При кворум 18, „за“ - 13,
„против“- 0, „възд.се“- 5. Татяна Богомилова Александрова ще бъде предложена
под условието, което казах.“
Общинските съветници гласуваха Татяна Богомилова Александрова да бъде
предложена за съдебен заседател за мандат 2015-2019 г. и от общо 18 с 13 гласа
„за“, 0-„против“ и 5-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Следващият кандидат е Манол Костадинов Манолов. Който е съгласен,
моля да гласува „за“ – 17, „против“-0, „възд.се“-1“
Общинските съветници гласуваха Манол Костадинов Манолов да бъде
предложен за съдебен заседател за мандат 2015-2019 г. и от общо 18 с 17 гласа
„за“, 0-„против“ и 1-„възд.се“ предложението се прие.

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Стойка Славова Велева-Йорданова - „за“ – 18, „против“-0, „възд.се“-0“
Общинските съветници гласуваха Стойка Славова Велева-Йорданова да бъде
предложена за съдебен заседател за мандат 2015-2019 г. и от общо 18 с 18 гласа
„за“, 0-„против“ и 0-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Надя Любомирова Михалева - „за“ - 16, „против“-0, „възд.се“-2“
Общинските съветници гласуваха Надя Любомирова Михалева да бъде
предложена за съдебен заседател за мандат 2015-2019 г. и от общо 18 с 16 гласа
„за“, 0-„против“ и 2-„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Янка Стоянова Стефанова - „за“ - 12, „против“- 0, „възд.се“- 6“
Общинските съветници гласуваха Янка Стоянова Стефанова да бъде
предложена за съдебен заседател за мандат 2015-2019 г. и от общо 18 с 12 гласа
„за“, 0-„против“ и 6-„възд.се“ предложението се прие.
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 № 38 – 755
На основание чл.21, ал.1, т.23 предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Избира за Районен съд Провадия за мандат 2015-2019 год., следните
съдебни заседатели:
1.1.Татяна Богомилова Александрова
1.2.Манол Костадинов Манолов
1.3.Стойка Славова Велева-Йорданова
1.4.Надя Любомирова Михалева
1.5.Янка Стоянова Стефанова
2.Възлага на председателя на Общински съвет Провадия изпълнението на
настоящото решение.
Кворум:19 Общинският съветник Назик Назиф Кямил присъства на
заседанието на ОбС Провадия. /11.20 ч.
Седма точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
....................
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма официални отговори на питания. Нови питания - новогодишни,
коледни, други? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж. Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Пропуснах в началото на заседанието на ОбС да ви информирам, че от
средата на този месец община Провадия има титулярен назначен секретар на

общината. Това е г-жа Валентина Кирова. Назначението е извършено след
процедура по вътрешен подбор. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Честито на г-жа Кирова под бурната овации на
колегите.
Все пак питания, колеги? Нещо да питате новия секретар? Очевидно няма.“
Осма точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
.................... граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„По тази точка няма изказвания, питания, становища на граждани.
Дневният ред е изчерпан. Благодаря колеги за участието. Поради изчерпване
на дневния ред, закривам заседанието на ОбС Провадия.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.25 часа.

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

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1673
решение №38-727
№
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

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ПРОВАДИЯ
/съгласно решение №38-726/26.11.2014 г./
/п/ Кръстю Кръстев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1644
решение №38-732
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1645
решение №38-733
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1651
решение №38-735
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1696
решение №38-736
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V

Против

Възд. се
V

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1652
решение №38-737
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1659
решение №38-738
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1660
решение №38-739
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1661
решение №38-740
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1662
решение №38-741
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1663
решение №38-742
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1664
решение №38-743
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1665
решение №38-744
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1666
решение №38-745
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1667
решение №38-746
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1668
решение №38-747
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1669
решение №38-748
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1670
решение №38-749
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1671
решение №38-750
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1674
решение №38-751
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1686
решение №38-754
№
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

