П Р О Т О К О Л № 46
Днес, 02.09.2015 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Диан Парушев Николов
6.Димитър Георгиев Андреев
7.Диянка Александрова Добрева
8.Кръстю Василев Кръстев
9.Иво Райчов Гочев
10.Милена Драгиева Полизанова
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Пенчев Маринов
13.Николай Маринов Ненов
14.Назик Назиф Кямил
15.Радко Атанасов Костадинов
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Станислава Шидерова Налбантова
18.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Мустафа Али Ибрям, Недка Манолова Пенева и Христо
Николаев Дянков не присъстват на заседанието на Общински съвет Провадия.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на бюджета на община Провадия за 2015 год. / вх.№2079
2. Актуализирана бюджетна прогноза на община Провадия за периода 20162018 год. в частта за местни дейности. / вх.№2080
3. Докладна записка с вх.№2081.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Предлагам в точка три от проекта за дневен ред докладни записки да бъдат
включени докладните записки с вх.№2076, 2083, който докладни записки бяха
разгледани в комисията по бюджет и финанси.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, благодаря на г-н Атанасов. Други предложения? Няма такива. Предлагам
на вашето внимание следния дневен ред, колеги.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
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1. Актуализация на бюджета на община Провадия за 2015 год. / вх.№2079
2. Актуализирана бюджетна прогноза на община Провадия за периода 20162018 год. в частта за местни дейности. / вх.№2080
3. Докладни записки с вх.№2076, 2081, 2083.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 18 с 18
гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Актуализация на бюджета на община Провадия за 2015 год.
…………….
а/№2079-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета на община Провадия за 2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На вашето внимание е предложение за втора актуализация на бюджета. Тя е
продиктувана от необходимостта за извършване на разходи, свързани с учебния
процес в общината, капиталови разходи и от факта, че имаме преизпълнение на част
от бюджета на някои от дейностите. За посоченият отчетен период изпълнението е
79,6% от уточнения план при 62,9% за същия период на миналата година. Най-голям
ръст имаме в данък при придобиване на имуществото 118% и в приходите от наем на
земя 106%. За приходите от наем на земя знаете, че сериозните приходи идват от
наема на полските пътища и от това, че дадохме пасищата и мерите при свободен
достъп за ползване от населението под наем за агроекологични дейности. Къде
предлагам да отидат разходите? Необходими са 9 000 лв. за училището в село
Житница. Там се налага извършване на авариен ремонт на покрива на училищната
сграда. При дъждовете се оказа, че проблемът е много сериозен. Необходимо е да
дофинансираме Професионалната гимназия „Цар Симеон Велики“ с 5 000 лв., тъй
като имат една паралелка повече и им е необходимо още едно учебно помещение.
Двамата директори г-н Станков и г-н Тихомир Тодоров са разговаряли и няма
възможност ІОУ да отстъпи готова стая, за това предлагаме да се завиши
финансирането им с 5 000 лв. и те да решат проблема самостоятелно. Най-много
средства предлагаме за един водопровод, местност „Залез -1“ /Шашкъните/. В и К
Варна проектираха, ние съгласувахме през всички инстанции проекта и имаме
предварителна договореност да си поделим разходите. Остатъкът от промяната в
бюджета да отиде към резерва на общината за неотложни нужди. Ако имате някакви
въпроси, готов съм да отговарям.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените разяснения. Ваши становища,
изказвания, питания, колеги по докладната за актуализация на бюджета?
Заповядайте.“
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Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Д-р Неделчев просто ми поръча да напомня, че от преди два месеца или преди
два месеца и половина е имало обследване от ХЕИ Варна и е направено предписание
всички столове, които в болницата не са с кожа, а са с плат да бъдат подменени,
защото не подлежат на дезинфекция. И някакъв ремонт трябва вътрешен да се
направи. Аз му казах, че най-добре ще бъде на следващата редовната сесия, ако
трябва пак да пуснем една докладна, за да може от тия пари, които ще отидат към
резерва да предвидим, защото края на октомври ще дойдат и най-вероятно ще
започнат санкциите от страна на ХЕИ. Срокът за отстраняване на тези неща е края на
месец октомври.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Аз съм запознат със ситуацията в болницата. Що се отнася до основните
ремонти ние поемаме ангажименти, както е по договор. Сградата е предоставена за
стопанисване и управление от дружеството, собственост е на община Провадия и ние
поемаме разходите за основни ремонти. По договор текущите ремонти и инвентарът
си е ангажимент на дружеството. То е и на печалба и сега трудно бихме
дофинансирали. Да, с 9 000 лв. увеличихме на предното заседание, но наистина на
следващото можем да потърсим начин да помогнем на болницата и е редно да
помогнем. Не е нормално да бъде затворена заради липса на столове. За болницата
този общински съвет през този мандат е показал, че мисли много и помага много.
Резервът, съгласно решение на ОбС може да се разпределя и със заповед на кмета. Но
на този етап, специално за тези дейности, които казахте, докторе, няма как да дадем
средства. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, колеги? Г-н Боев, кажете? Да, добре. Няма други становища.
Колеги, преминаваме към предложението за решение по докладната.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 944
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №40783/12.02.2015 г. в следния смисъл:
1.Одобрява актуализация в приходната част на бюджета на общината към
31.07.2015 г. както следва:
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№ параграф
1 13-01
2

13-04

3 24-06
4 24-09
5 27-15
6 28-02
7 36-19

вид п р и х о д

годишен увеличение/
план
намаление
270 000
-20000

Данък върху недвижимите
имоти
Данък при придобиване на
имущество
Приходи от наеми на земя
Приходи от лихви по срочни
депозити
Такси за откупуване на
гробни места
Глоби, санкции, неустойки
Други неданъчни приходи
Всичко:

нов
план
250 000

220 000

70 000

290 000

254 000
10 500

30 000
2 000

284 000
12 500

2 050

1 000

3 050

10 000
23 900
790 450

10 000
5 000
98 000

20 000
28 900
888 450

2.Одобрява актуализация в разходната част на бюджета с 98 000 лв. в т.ч.:
-в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
- § 52-06 дейност 603„Водоснобдяване и канализация“ - 71 000 лв.
- § 10-15 дейност 122„Общинска администрация“ - 15 000
- § 97-00 дейност 998 „Резерв“ - 58 000 лв.
- §10-30 дофининансирана дейност 322 „Общообразователни училища“ на ВРБ
ОУ„Хр.Ботев“ с. Житница - 9 000 лв.
- §10-30 дофинансирана дейност 326 „Професионални училища“ на ВРБ - ПГХРТ
„Цар Симеон Велики“ - 5 000 лв.
-в
намаление
на
бюджетните
кредити
в
следните
дейности:
- § 10-20 дейност „Други дейности по жилищно строителство и БКС“ - 20 000 лв.
- § 10-30 дейност „Спортни бази за спорт за всички“ - 20 000 лв.
- § 10-98 дейност „Други дейности по културата“ - 10 000 лв.
- § 10-20 дейност „Други дейности по икономиката“ - 10 000 лв.
3.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за 2015
г., съгласно Приложение № 1 от 819 687 лв. на 890 687 лв.
4.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Втора точка - Актуализирана бюджетна прогноза на община Провадия за
…………….. периода 2016-2018 год. в частта за местни дейности
а/№2080-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализирана бюджетна прогноза на община Провадия за периода 20162018 год. в частта за местни дейности
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши изказвания, становища,
питания по докладната бюджетна прогноза? Няма такива. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
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Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 945
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия:
1.Допълва и изменя решение №41-811/26.03.2015 год., относно приемане на
бюджетната прогноза на община Провадия за периода 2016 - 2018 г. в частта за
местните дейности.
Трета точка – Докладни записки
…………….
а/№2076-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне за стопанисване, поддръжка и експлоатация на Пречиствателна
станция за отпадни води /ПСОВ / гр.Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Както всички знаете, преди две години на девети септември беше въведена в
експлоатация новата пречиствателна станция и с договор предоставена на ВиК Варна
за ползване. Срокът на договора беше две години и изтича този месец. Съгласно
Закона за водите Асоциацията по ВиК на територията с оператор ВиК Варна взе
решение да бъде предоставена експлоатацията по поддръжката и стопанисването на
всички съоръженията на ВиК Асоциацията на ВиК Варна за срок от петнадесет
години. Независимо от това ние предлагаме двегодишен срок за момента на този
договор до изчистване на проблема с всички съоръжения, които са изградени с пари
от европейския съюз. Договорът две години е действал до момента и сега предлагаме
нов договор за още две години. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Питания от ваша страна? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
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„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 №46 – 946
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 198о, ал.4 и параграф 30 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие да се предостави на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВАРНА ООД, вписано в Агенция по вписвания Търговски регистър с ЕИК 103002253,
правото да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр. Провадия, реализирана по
проект „Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Провадия, основен
ремонт на канализационен тласкател от КПС-3 до съществуваща изливна шахта гр.
Провадия, битова канализация в квартал 4, 9 и 10 в южна промишлена зона - гр.
Провадия, реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от
километър 42+422 до километър 42+787 на река Провадийска - гр. Провадия, подобект
укрепване на реконструкция водопровод и канализация по ул.Дунав чрез изграждане
на подпорна стена в гр. Провадия“ по оперативна програма Околна среда 2007-2013
год., съфинансиран от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния
фонд на Европейската общност.
2.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи договор с
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, вписано в Агенция по
вписвания Търговски регистър с ЕИК 103002253, за възлагане на дейностите по т. 1
след получаване на разрешение за експлоатация на обекта.
3.Одобрява проект на договор, съгласно приложение № 1.
4.Настоящото решение подлежи на предварително действие по смисъла на
чл.60, ал.1 от АПК.
б/№2081-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно безвъзмездно служебно ползване на два броя стоманобетонни клетки от
главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Регионална
дирекция град Варна
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Малко предистория на тази докладна. Преди повече от половин година, при
получаване на новата техника от нашата служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“, се договорихме с Главната дирекция да ни предоставят старият
изправен противопожарен автомобил и да стане собственост на общината, като
намерим възможност да построим северно от тяхната сграда още една клетка, която
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да вържем с отоплението на сега действащата сграда на пожарната, за да може
автомобилът, който ще получим да е постоянно готов за действие. Ние водим
разговори със собствениците на парцела на бившето БКС, а това е Районен съд –
Министерството на правосъдието, да получим това разрешение. В тази насока
нашият ангажимент беше да им осигурим две клетки, ние ги закупихме, но сега, за да
ги монтират на местата, на които ще им разрешим и за да ги повдигнат малко, за да
влезе техниката, те трябва да вложат средства. За да вложат средства те трябва да
имат право да се разпореждат с тези клетки и да ги ползват. Именно за това е
необходимо вашето съгласие. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Ваши питания и становища, колеги? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №46 – 947
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя безвъзмездно за управление на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Регионална дирекция град Варна два броя
стоманобетонни гаражни клетки с обща балансова стойност 400.00 лева, намиращи се
в гр.Провадия, ул.“Патриарх Евтимий„ №1.
2.Поддръжката на клетките ще бъде за сметка на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Регионална дирекция град Варна.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
в/№2083-Докладна записка от Анатоли Стоянов Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имотпублична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища, питания и изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на
вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №46 – 948
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Предоставя на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Варна
безвъзмездно за управление за срок от 5 години, считано от датата на сключване на
договора, недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, ул.“Дунав“ №39, област Варна,
а именно: помещение №423, с площ от 15 кв.м., намиращо се на четвъртия етаж от
четириетажната административна сграда на община Провадия при граници за
помещението – парк, коридор, помещение №424, помещение №422, която
административна сграда е със застроена площ 1258 кв.м., изградена в имот
планоснимачен №879 с площ 2 680 кв.м., включен в урегулиран поземлен имот № V
в квартал 59 по плана на гр.Провадия, при граници за имота: улица „Иван Вазов“,
парк, площад, улица „Дунав“, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1192, вписан в Агенция по вписванията при Районен съд Провадия под №194, том
ХІІ, входящ регистър №5582 от 20.11.2006 год.
ІІ.Заплащането на разходите, свързани с обикновеното ползване на вещта /
ел.енергия, вода, отопление/, както и разходите за текущи ремонти и поправка на
повреди да бъдат за сметка на община Провадия.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС. Благодаря
Ви, колеги.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 09.40 часа.

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

Протоколчик:

......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2079
решение №46-944
№
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
Диан Парушев Николов
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
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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 №2080
решение №46-945
№
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
Диан Парушев Николов
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
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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 №2076
решение №46-946
№
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
Диан Парушев Николов
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
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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 №2081
решение №46-947
№
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
Диан Парушев Николов
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
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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 №2083
решение №46-948
№
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
Диан Парушев Николов
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
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За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

