П Р О Т О К О Л № 19
Днес, 20.04.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е деветнадесет общински съветници. Г-н Дамян Ташев
Неделчев няма да присъства на днешното заседание поради служебна ангажираност.
Откривам заседанието на ОбС Провадия, което е извънредно и е свикано с
покана №20 от 18.04.2017 г., като заседанието е със следния обявен в поканата дневен
ред: 1.Кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма “Околна среда 2014-2020 г.“ /вх.№1110
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е двадесет общински съветници. Общинският съветник Димо
Владимиров Димов присъства в залата. Предложения по дневния ред има ли? Няма.
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Общинският съветник Димо Владимиров Димов присъства на заседанието на
ОбС Провадия от 09.04 ч.
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Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации
за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма “Околна среда 2014-2020 г. “ /вх.№1110
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-2.002
“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2
на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
а/№1110-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-2.002
“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2
на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Благодаря на всички съветници, днес, че се отзоваха на поканата. Както сте
информирани, на единадесети този месец, по инициатива на кмета на община Девня,
който е и председател на Сдружението за управление на отпадъците в регион
Провадия бе свикано заседание и предложено всички общински съвети да
ратифицират споразумението и да дадат възможност на кметовете да го подпишат, за
да се кандидатства по тази процедура.
Съгласно заложените в националното законодателство цели, които във всеки от
регионите за управление на отпадъците трябва да бъдат изпълнени като минимум, са:
Най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци;
Втората цел. Най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване количеството на
депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на
същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
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За постигане на националните цели е необходимо Регионално сдружение за
управление на отпадъците-регион Провадия да изгради допълнителна инфраструктура
– инсталации и съоръжения за рециклиране, оползотворяване или за предварително
третиране на битови отпадъци. Такава възможност предоставя процедура №
BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
В тази връзка, на 13.04.2017 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на Общинска
администрация-Девня се проведе среща и Общо събрание на Регионално сдружение за
управление на отпадъците – регион Провадия (РСУО), при дневен ред, който Ви е
раздаден с докладната.
Какви са основните акценти? Първо, искам да Ви кажа, че имаше реакция от
всички кметове, че се случва това в шестдесетата секунда и има вероятност при
подготовката на документите да се допусне грешка и предложението да бъде
отхвърлено. Кметът на Девня ни информира, че информацията, с която той разполага в
момента налага работа в такива ускорени темпове и в кратък срок. В тази връзка вчера
отново бе проведена среща на Регионалното сдружение пак в Девня, включително и с
консултантите. Информацията от тази среща е следната: Степента на оползотворяване,
която трябва да постигне инсталацията или инсталациите, които ще се изградят е
минимум 50%. Съфинансирането или собственото участие, което е необходимо общо
от деветте общини ще бъде в размер не по-голям от 10% от общата инвестиция или на
база предварителната информация, която имаме, общата инвестиция, за която ще се
кандидатства е единадесет милиона. От тях 10% са милион и сто хиляди, а от тях
участието на община Провадия, като най-голяма в региона, имам предвид на брой
жители, трябва да бъде в размер не по-голям от 242 000 лв.
По отношение на чл.24 от предложеното Ви споразумение бе прието
предложението на община Провадия и чл.24, ал.1 да придобие следния вид: Общините
– партньори се съгласяват, че по отношение на разходите, свързани с експлоатацията
на изградените съоръжения, финансирани по проекта, разпределението на дължимите
средства се извършва съгласно внесените за преработка отпадъци от всяка община на
база тон отпадък.
Фактически от проекта, който Ви е раздаден на вас в последното изречение след
думата съгласно отпада „разпределението им, посочено в чл.8, т.9”, което е на база
процентно участие и става текстът, който сега Ви изчетох преди малко. Ал.2 остава в
този вид, който е съобразен с предложението да няма проценти - „При налагане на
евентуални финансови или други санкции и корекции, отнасящи се до
функционирането на определена инсталация, същите ще се поемат от общината
/общините, експлоатиращи съответната инсталация”. Тук говорим само за финансови
корекции, които евентуално биха били наложени при експлоатацията на съоръжението
или при възлагането на тази експлоатация, ако не се спази Закона за обществените
поръчки. За всички други видове санкции или корекции отговорност носи общината
възложител, която е водеща – това е община Девня. Тя ще възложи строителството,
проектирането и изграждането на съпътстващата инфраструктура – пътища,
водопроводи, ток и други такива.
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Защо сдружението избра община Девня, като водеща? Първо, Девня е
географският център на деветте общини от област Варна, които са включени в
Регионалното сдружение. Второ, кметът на община Девня ни информира, че те като
община имат готовност да предложат терен, минимум сто декара, на който да бъде
изградено евентуално Регионално депо, което да бъде финансирано от национални
средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда. Трето, само на територията на община Девня в момента има промишлени котли,
които биха могли да горят RDF, а това е част от продуктите, които се получават след
предварителното третиране на отпадъците. Минимум 30% от закараните на
евентуалната инсталация отпадъци трябва да станат RDF и да бъдат изгорени, за да се
постигнат целите. На този етап нямам какво друго да Ви кажа. Готов съм да отговарям
на въпросите на база на информацията, с която аз разполагам. Тя всеки ден се
увеличава като количество и като изисквания. Уговорката след вчера е, утре в 9.30
часа, отново деветте кмета да се съберем и евентуално, ако сме упълномощени всички
от общинските съвети да подпишем споразумението. В момента се провеждат
заседания в почти всички общини. Минали са вчера и отзи ден заседанията само на
Аврен и Ветрино. Ако имате въпроси, готов съм да отговарям.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Д-р Неделчев, макар
че не присъства в залата, вчера ме помоли да попитам – Какво ще се случи със
зелените отпадъци? Цитирам дословно въпроса. Дали, когато, по негови думи, ще се
генерира някаква печалба или някакъв приход, ще бъде разпределен между деветте
общини?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Съгласно предложението, което Ви е раздадено, всички зелени отпадъци,
генерирани на територията на деветте общини трябва да се преработят в компост и
компостът после да се използва за собствени нужди. Защото, ако генерира приход с
този размер или определен от прединвестиционите проучвания анализ разходи-ползи,
трябва да се финансира предварително от общините. С една дума да се увеличи
собственото участие. Зеленият отпадък в момента, общините, които имат договор с
Инсталацията за механично и биологично третиране в с.Езерово, го карат там.
Общините - Провадия Дългопол и Аврен го депонират на нашето депо. Използвам
случая да Ви уведомя, че от този месец Аврен вече не използва сметището в Провадия.
Има договор с Инсталацията в с.Езерово. Ние сме също в процедура за избор на такава
инсталация и в последствие трябва да подготвим проект за рекултивиране на депото,
който да бъде внесен в Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда. Отговорът ми е следния: Целият зелен отпадък, съгласно действащото
законодателство, генериран от населението, от публичните площи, паркове, градини и
пътища, държавна и общинска собственост, трябва да бъде предварително третиран,
за да не търпим санкции. Към този момент, на база планът, който имаме, ние го
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депонираме на нашето сметище. Рискът, наистина, по отношение на корекциите, идва
от третирането на зелените отпадъци, защото, първо, е скъп по събирането им. Второ,
транспортирането им. Вчера предложението беше, капацитетът на инсталацията да се
намали максимално, така че количествата отпадъци, които ще бъдат записани в
предложението да се достигат от деветте общини, защото, ако не се достигат, пак се
търпят финансови корекции.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №19 – 349
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Провадия реши:
1. Дава съгласие Община Провадия да кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ с общо проектно предложение за изграждане на инсталация за предварително
третиране и инсталация за компостиране по процедура №BG16M1OP002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с партньори - Община Аврен,
Община Бяла, Община Дългопол, Община Девня, Община Долни Чифлик, Община
Суворово, Община Вълчи Дол и Община Ветрино, всички членове на РСУО-Провадия.
Разработването на проектното предложение да се извърши посредством споразумение
за партньорство на посочените общини.
2.Дава съгласие Община Девня да бъде определена като водеща община за
проектно предложение за изграждане на инсталация за предварително третиране и
инсталация за компостиране за общини Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,
Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино по процедура № BG16M1OP002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, а общините Аврен, Бяла,
Дългопол, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, да са общинипартньори.
3.Дава съгласие съоръженията, които следва да се изградят по процедура №
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
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отпадъци” за регион Провадия, съгласно изготвени проекти на Анализ за
необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на
отпадъците и Анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за
изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, да бъдат:
 Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци генерирани от
общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово,
Вълчи Дол и Ветрино, попадаща в УПИ № III-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището
на с. Падина, община Девня, област Варна;
 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Аврен, Бяла,
Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, на
площадка, попадаща в имот № УПИ № III-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището на
с. Падина, община Девня, област Варна;
4.Дава съгласие разпределението на задълженията на общините по изпълнението
на целите по чл. 31 от ЗУО, да стане чрез постигане на законовите изисквания по чл.
31, ал. 1, т. 1 и т. 2, от всяка една община поотделно - член на Регионалното
сдружение, за изградените инсталации.
5.Приема условията на споразумение за партньорство (Приложение № 2),
уреждащо правата и задълженията на общините от РСУО-Провадия при
кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по процедура BG16M1ОP0022.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по
Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. и възлага на кмета на Община Провадия да го
подпише с направената в днешното заседание на ОбС Провадия корекция на чл.24,
ал.1, като същия придобива следния смисъл: Общините – партньори се съгласяват, че
по отношение на разходите, свързани с експлоатацията на изградените съоръжения,
финансирани по проекта, разпределението на дължимите средства се извършва
съгласно внесените за преработка отпадъци от всяка община на база тон отпадък.
5.1.Одобрява съдържанието на следните декларации от насоките за
кандидатстване по процедура BG16M1ОP002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г. и възлага на кмета на Община Провадия да ги подпише:
-Декларация Приложение № 3 към част „условия за кандидатстване” относно
определение за нередност и измама;
-Декларация Приложение № 3.1. към част „условия за изпълнение”;
-Декларация Приложение № 3.2. към част „условия за изпълнение”
-Декларация Приложение № 4 към част „условия за изпълнение”;
-Декларация Приложение № 4 към част „условия за кандидатстване” относно
ползване на данни от статистически изследвания;
-Декларация приложение № 10 към част „условия за кандидатстване”относно
приходи от проект;
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-Декларация Приложение № 11 към част „условия за кандидатстване” относно
наличие или липса на пазарно предлагане на услуги по компостиране и предварително
третиране на отпадъци;
-Декларация Приложение № 14 към част „условия за кандидатстване” относно
двойно финансиране;
-Декларация Приложение № 15 към част „условия за кандидатстване” относно
завършеност на проекта;
-Декларация Приложение № 16 към част „условия за кандидатстване” относно
предприятие в затруднено положение.
6.Дава съгласие, Община Провадия да се ангажира:
А. Изградената със средства по процедура BG16M1ОP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации
за предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС
2014-2020 г. инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде
общинска собственост / съсобственост на всички общини, които ще ползват
изградените инсталации. Собствеността на изградената инфраструктура (инсталации
за компостиране и инсталации за предварително третиране), преди въвеждането и в
експлоатация, ще бъде прехвърлена от Община Девня, Общината - собственик на
терена, съответно носител на вещното право на строеж, на останалите общини,
съгласно договорените дялове на съсобственост на всяка една от тях.
 Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци генерирани
от общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, попадаща в УПИ № III-68 с ЕКАТТЕ
55110, в землището на с. Падина, община Девня, област Варна;
 Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, на площадка, попадаща в имот № УПИ № III-68 с ЕКАТТЕ
55110, в землището на с. Падина, община Девня, област Варна;
Б.Необходимата съпътстваща инфраструктурата към инсталациите е собственост
на общината, в чиито административни граници се намира тя- Община Девня.
В.Процентното разпределение на собствеността между общините да стане на
база брой население по настоящ адрес, както следва:
собственост на
инсталация за
предварително
третиране - Девня,
община
брой население % разпределение
Аврен
9658
9,850076492
Бяла
3326
3,392146864
Дългопол
13715
13,98776135
Девня
8752
8,926058134
7

Долни чифлик 18914
Провадия
21401
Суворово
Вълчи дол
Ветрино
общо

7455
9759
5070

19,29015808
21,82661907
7,603263641
9,953085161
5,170831209
100

7.Дава съгласие Възложители на обществените поръчки за проектно
предложение на общини бенефициенти Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,
Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, възложители на обществени поръчки,
които следва да се проведат по реда на ЗОП, за:
 Експлоатация на изградените съоръжения са всички общини, собственици на
дадената инсталация, чиито отпадъци се третират в нея, както следва:
-за Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от
общините Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
Дол и Ветрино, съвъзложители са Общините Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни
Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи дол и Ветрино.
-за Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от общините
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, съвъзложители са Общините Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,
Провадия, Суворово, Вълчи дол и Ветринo.
Изборът на оператор на изградените съоръжения ще става след провеждане на
процедура по реда на ЗОП.
 Изграждане на съоръженията, възложител е съответната община - собственик на
терена, както следва:
-за Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от
общините Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
Дол и Ветрино, възложител е община Девня.
-за Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от общините
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, възложител е община Девня.
 Изграждане съпътстващата инфраструктура за съответната инсталация е
общината, в чиито административни граници се намира, както следва:
-за инфраструктурата към Инсталация за предварително третиране на битовите
отпадъци, генерирани от общините Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,
Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, възложител е община Девня.
-за инфраструктурата към Инсталация за компостиране на зелените отпадъци,
генерирани от общините – Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, възложител е община Девня.
-за останалите обществени поръчки, извън тези за експлоатация и изграждане на
инсталациите за компостиране и предварително третиране на отпадъците и
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инфраструктурата към тях и такива, свързвани с Инсталация за предварително
третиране на битовите отпадъци, Инсталация за компостиране на зелените отпадъци,
възложител е община Девня.
8.Община Провадия се ангажира да участва в комисиите по провеждане на
обществени поръчки, съобразно нейното участие като възложител или съвъзложител,
съгласно взето решение по т. 7
9.Община Провадия се ангажира да не се присъединява към друго РСУО за
срока на изпълнение на проекта и най-малко 5 год. от окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
10.Общински съвет – Провадия се ангажира Община Провадия да не прехвърля
на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата
инфраструктура, в т.ч. движимо имущество, най-малко в продължение на 5 години от
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.
11.Дава съгласие за проектно предложение на общини Аврен, Бяла, Дългопол,
Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, процентното
разпределение на разходите /допустими, недопустими /в т.ч. ДДС/, и първоначални/,
между общините бенефициенти, представляващи собствено участие на общините, да
стане на база брой население, както следва:
община
брой население % разпределение
Аврен
9658
9,850076492
Бяла
3326
3,392146864
Дългопол
13715
13,98776135
Девня
8752
8,926058134
Долни чифлик 18914
19,29015808
Провадия
21401
21,82661907
Суворово
7455
7,603263641
Вълчи дол
9759
9,953085161
Ветрино
5070
5,170831209
общо
100
12.Дава съгласие необходимите финансови ресурси за покриване на
първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат
възстановени от ОПОС 2014-2020 г., за покриване на допустими разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос,
както и за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на
проекта, да се осигурят от:
1.Бюджета на Община Провадия
2.От отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при
депониране на отпадъци.
13.Дава съгласие при налагане на евентуални санкции и/или финансови
корекции, отнасящи се до функционирането на определена инсталация, същите да се
поемат от общината/ общините, експлоатиращи съответната инсталация.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева, заповядайте, преди да съм закрил заседанието.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Искам да направя едно предложение, молба. Тъй като днешното извънредно
заседание включваше само една докладна, макар и много важна, искам да отправя молба
да не си получим възнагражденията за тази сесия. Ако сте съгласни, разбира се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нека да го подложим на гласуване. Който е съгласен с направеното предложение
от г-жа Драгнева, моля да гласува. Моля? За мен направеното предложение от г-жа
Драгнева е странно. Ще го подлагаме ли на гласуване? Оставяме предложението на г-жа
Драгнева без разглеждане.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Общинския
съвет Провадия в 09.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1110
решение №19-349
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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