П Р О Т О К О Л № 23
Днес, 29.06.2017 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе 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. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Димо Владимиров Димов
7. Елина Георгиева Димитрова
8. Ивайло Илиев Илиев
9. Иво Райчов Гочев
10. Йордан Иванов Михалев
11. Капка Ангелова Радева
12. Кръстю Василев Кръстев
13. Лидия Николаева Димитров
14. Милена Иванова Драгнева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници.В началото на сесията ще
връча писмени отговори на въпроси, зададени към кмета на община Провадия на
общинските съветници г-н Ивайло Илиев и г-н Димо Димов.
Откривам двадесет и третото заседание на ОбС Провадия, свикано с покана №23
от 16.06.2017 г. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2016 г. /вх.№1188
2.Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - първо полугодие на 2017 г. /вх.№1214
3.Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки под
определения минимум в училищната мрежа на територията на Община Провадия за
учебната 2017/2018 г. /вх.№1218
4.Докладни записки с вх.№1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1208, 1211,
1222.
5.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 09.03ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам от точка четири от проекта за дневен ред да отпадне докладна
записка с вх.№1218.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Точка три е от проекта за дневен ред - Утвърждаване и дофинансиране на
маломерни и слети паралелки под определения минимум в училищната мрежа на
територията на Община Провадия за учебната 2017/2018 г. /вх.№1218.”
Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Предлагам, като точка от дневния ред да бъде включена докладна записка с
вх.№1231. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред има ли? Няма. Подлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието към точка докладни
записки на докладна записка вх.№.1231. Който е съгласен с направеното предложениe
на г-н Илиев, моля да гласува.
Гласуване: 18 -„за”, 0-„против”, 1-„възд.се” Предложението се приема.
От името на вносителя г-н Атанасов оттегли докладна записка с вх.№1218,
която е трета точка от проекта за дневен ред на заседанието. Точките от проекта за
дневен ред след втора точка ще се изтеглят с една напред. Предлагам заседанието да
протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2016 г. /вх.№1188
2.Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове - първо полугодие на 2017 г. /вх.№1214
3.Докладни записки с вх.№1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1208, 1211,
1222, 1231.
4.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2016
г.
а/№1188-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. на община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Не. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект
за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„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 №23 – 398
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните
финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Провадия приема:
1.Отчета за изпълнение на бюджета на Община Провадия за 2016 г. в размер на
14 019 621 лв, съгласно Приложение №1.
2.Отчета за капиталови разходи, съгласно Приложение №2.
3.Отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за
2016 г.
4.Годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г., съгласно
Приложение №3.
Втора точка – Отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми
на европейските фондове – първото полугодие на 2017 год.
а/№1214-Докладна записка от Анатоли Атанасов зам.-кмет на община Провадия
и изпълняващ длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №1509 от
12.06.2017 г. на кмета на община Провадия, относно отчет на изготвените, приети и
реализирани проекти от програми на европейските фондове – първото полугодие на
2017 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма.Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният 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
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Р Е Ш Е Н И Е №23 – 399
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на изготвените, приети и реализирани проекти от програми на
европейските фондове – първото полугодие на 2017 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът е двадесет общински съветници.”
Кворум:20 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.10 ч.
Трета точка – Докладни записки
а/№1196-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за съгласуване подробна схема за поставяне на
преместваем обект на територията на град Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Становища, изказвания и питания
по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 400
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Провадия 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.Съгласува изменение на подробна схема №32 за разполагане на преместваем
обект върху общински поземлен имот, съставляващ УПИ І-1303, квартал 58а по плана
на град Провадия, съставляваща част от одобрената на 25.04.2017г. от главния
архитект на община Провадия цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти
на територията на град Провадия, като добавя позиция №3, съгласно Приложение 1.
2.Схемата по т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на преместваеми
обекти.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
б/№1197-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно утвърждаване маломерни групи в полудневна детска градина в
с.Славейково и в полудневна детска градина в с.Снежина, община Провадия за
учебната 2017-2018 г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 401
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.2, ал.8 от Наредба №7
от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена,
Общински съвет Провадия:
І.Формира маломерна група във филиал ПДГ с.Славейково към ДГ „Мария
Момчева” с. Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна с минимум шест деца за учебната
2017-2018 г.
ІІ.Формира маломерна група във филиал ПДГ с.Снежина общ.Провадия,
обл.Варна с минимум шест деца за учебната 2017-2018 г.
ІІІ.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия и
директора на ДГ „Мария Момчева” - филиали ПДГ с.Славейково и ПДГ с.Снежина,
община Провадия, обл.Варна.
в/№1200-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. 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 20гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 402
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 години част от недвижим имот-публична
собственост на община Провадия, находящ се в гр.Провадия, ул. „Дунав“ №39, област
Варна, а именно: помещение №417, с площ от 15 кв.м., намиращо се на четвъртия етаж
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от четириетажната административна сграда на Община Провадия, при граници за
помещението - парк, коридор, помещение №416, помещение №418, 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 от
08.11.2006г., вписан в Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под №194,
т.XII, вх. peг. №5582 от 20.11.2006г.
ІІ.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.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Кворум:21 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства на
заседанието на ОбС Проадия от 9.16 ч.
г/№1201-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 403
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 години част от недвижим имот-публична собственост на
община Провадия, находящ се в гр. Провадия, област Варненска, Общински пазар, а именно:
помещение №4 с площ 16,00 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 №3, дворно място, УПИ №XV-977; при граници
за УПИ - улица, улица, улица, УПИ №XVI-979, УПИ №VIII-980, УПИ №IX-981, улица, УПИ
№ Х-983, УПИ №XV-977, съгласно АПОС №1336/07.12.2010 год., вписан в служба по
вписвания при Районен съд Провадия под №199, том XII, вх.рег.№2419 от 09.12.2010 год.,
изменен с Акт за поправка на акт за публична общинска собственост №1336к от 21.12.2010
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год., вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №148, т. XIII, вх.рег.
№5131 от 22.12.2010г.
ІІ.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.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.

д/№1202-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за отдаване под наем на част от имот-публична
общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 404
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост, находящ се в град Провадия, а именно: 20.00 кв.м. /двадесет кв.м./,
съставляващи част от УПИ ІІІ в кв.99 по плана на града, целият с площ от 1530 кв.м. за
разполагане на павилион за търговска дейност – за обществено хранене, позиция №1
от Схема №3 от цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на
територията на град Провадия.
2.Отдаването под 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 Общински съвет Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
е/№1203-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно даване съгласие за изграждане на път през общински имоти за
достъп до имот с №007054, собственост на „Шато Венчан” ООД
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 405
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.160 от ЗУТ, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие „Шато Венчан“ ООД, ЕИК202840293, със седалище и адрес на
управление град Варна, ул.“Бузлуджа“№7-9 с управител Александра Стефанова
Овчарова в качеството на собственик на имот №007054, находящ се в землището на
село Венчан, община Провадия, област Варна, съгласно Нотариален акт №192, т.V,
рег.№3917, д.№935 от 2013г., вписан в служба вписвания вх.рег.№5980 от 11.02.2013г.,
акт№86, т. XIV, дело 2738/2013г. да изгради със собствени средства пътна връзка /път/
от имот №000094 - път IV клас до имот №007054 през имоти публична общинска
собственост с начина трайно ползване местен път и път четвърти клас, а именно: част
от имот № 000094 - път IV клас с предвиждане СМР на площ от 430 кв.м., имот
№007051 с начин на трайно ползване „местен път“ с предвиждане на СМР на площ от
43 кв.м. и имот №007056 с начин на трайно ползване „местен път“ с предвиждане СМР
на площ от 23 кв.м. осигуряващ достъп до посочения имот.
ж/№1205-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма.Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за”-21
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №23 – 406
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
І.Отдава под наем за срок от 5 години следната част от имот, находящ се в с.
Бозвелийско, общ.Провадия, област Варненска, публична собственост на Община
Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост №9 от 08.04.1997год.,
вписан в служба по вписвания при Районен съд Провадия под №16, том V, вх.peг.№
3802 от 04.10.2001 год., а именно: помещение с площ 14.00 кв.м., предназначено за
извършване на административна дейност, разположено в югозападната част на
приземния етаж на сградата, със застроена площ 780 кв.м., построена в дворно място,
цялото с площ 18 500 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот №I в квартал 28
по плана на с.Бозвелийско, община Провадия, при граници на помещението - дворно
място, складово помещение, складово помещение, коридор, при граници за УПИ улица, улица, улица, улица.
ІІ.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.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:20 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов излиза от залата. Има
обявен конфликт на интереси по докладна записка с вх.№1208.
з/№1208-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно промяна по бюджета на община Провадия за 2017г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Стоян Гигов излезе от залата. Има подадена декларация за конфликт на
интереси по докладната записка. Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н
Филев.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предлагам, тъй като докладната записка беше гласувана на всички комисии,
точка три да стане: Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на
основание чл.60 от АПК. Във връзка с напредването на лятната ваканция и
необходимото време за реализация на решението. Точка три, сегашната точка три да
стане точка четири.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението, направено на г-н Филев, настоящото
решение да подлежи на предварително изпълнение. Който е съгласен с предложението
на г-н Филев, моля да гласува.
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Гласуване: 20 -„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. 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 с приетото
допълнение поименно и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 407
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия, изменя Решение №16-286/25.01.2017г. в следния
смисъл:
1.Приема увеличение на бюджета в дофин. д-ст 322„Неспециализирани
училища, без професионални гимназии“ на ВРБ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
с.Градинарово в размер на 20 000 лв. за изграждане на път, който ще осигури
постоянен достъп до сградата.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§97-00 Дейност 998 „Резерв“ в размер на 20 000 лв.
3.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60 от АПК.
4.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Кворум:19 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата.
и/№1211-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди
Кворум:20 Общинският съветник Стоян Добрев Гигов влиза в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
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„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 №23 – 408
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на Критериите,
приети с Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33-657/28.05.2014г.
на следните лица:
1.1.На лицето Николай Стоянов Найденов, с адрес: с.Бозвелийско, общ.
Провадия не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за
отпускане на помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва
приложен разходооправдателен документ за извършени разходи за медицински
изделия, които не се поемат от НЗОК.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
й/№1222-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – язовир „Манастир”, публична общинска собственост с цел на ползването
„Аквакултури и свързаните с тях дейности”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Не. 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 №23 – 409
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.46, ал.1, т.2, чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие кмета на община Провадия да издаде разрешение за ползване на
воден обект - язовир „Манастир”, представляващ имот №000346 в землището на
с.Манастир, ЕКАТТЕ45975, общ.Провадия, с площ на имота 71.140 дка., актуван с Акт
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за публична общинска собственост №267/02.04.1999г. на „Климавент” ООД,
ЕИК148129454, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Приморски,
ул.„Дружба” №24, с цел на ползването „Аквакултури и свързаните с тях дейности” за
срок до 23.03.2031г.
Кворум:21 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства в залата.
к/№1231-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-общински съветник
и Ивайло Илиев Илиев-общински съветник, относно проект за изграждане на
филтриращи системи за питейна вода в училищата на град Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителите има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„На основание чл.110, ал.3 от Правилник за организацията и дейността на ОбС
Провадия правя предложение, което заявих и на комисии, решението да придобие
следния вид: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия променя свое решение №16-286
/25.01.2017г. в следния смисъл:
1.Средствата необходими за реализиране на проекта за изграждане на
филтриращи системи за питейна вода в размер на 3 000 лв. да бъдат в намаление на
бюджетния кредит в :
§ 97-00 Дейност 998 „Резерв” в размер на 3 000 лв.
2.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60 от АПК.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Реално с предложението, което направих извършваме изменение на бюджета на
община Провадия. Вземаме необходимите средства от дейност „Резерв” за дейност
„Общообразователни училища”, а не се вземат от директния резерв на учебните
завадения. От резерва на община Провадия се вземат средствата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ще добавим и т.8 от ЗМСМА. Предлагам да гласуваме, първо, предложението
на г-н Филев. Който е съгласен с направеното предложение, решението да бъде: На
основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Провадия променя свое решение №16-286/25.01.2017г. в следния
смисъл:
1.Средствата необходими за реализиране на проекта за изграждане на
филтриращи системи за питейна вода в размер на 3 000 лв. да бъдат в намаление на
бюджетния кредит в :
§ 97-00 Дейност 998 „Резерв” в размер на 3 000 лв.
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2.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60 от АПК.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
Това е предложението. След това ще гласуваме решението.
Гласуване: 20-„за”, 0-„против”, 1-„възд.се” Предложението се приема.”
Кворум:20 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Зачитам новия текст на решението. Предлагам на Вашето внимание проекта за
решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-17
„против”-0
„възд.се”-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №23 – 410
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия променя свое решение №16-286/25.01.2017г. в
следния смисъл:
1.Средствата необходими за реализиране на проекта за изграждане на
филтриращи системи за питейна вода в размер на 3 000 лв. да бъдат в намаление на
бюджетния кредит в :
§ 97-00 Дейност 998 „Резерв” в размер на 3 000 лв.
2.Настоящото решение подлежи на предварително изпълнение на основание
чл.60 от АПК.
3.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета да
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Четвърта точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отвори на общинските
съветници Димо Димов и Ивайло Илиев на въпроси, зададени на заседанието на ОбС
Провадия, проведено на 29.05.2017г.”
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Кворум:21 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
В отговор на вашите питания, отправени на заседанието на Общински съвет,
относно изграждането на нов Филиал за спешна медицинска помощ в Провадия, Ви
уведомявам за следното:
В изпълнение на решение №20-364/26.04.2017г. и решение №20-365/26.04.2017г. на
Общински съвет Провадия, до Министъра на здравеопазването на Република България
бяха изпратени писма с приложени към тях изискуеми документи с изх.№РД 9100607/28.04.2017г. и изх.№9100-781/10.05.2017г., относно предоставяне на два парцела, за
изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в гр.Провадия:
І.Имот публична общинска собственост, намиращ се на адрес гр.Провадия,
ул.”Желез Йорданов” №1, кв.52, парцел ХLІІІ, АОС №1659/14.07.2014г., с площ 926
/деветстотин двадесет и шест/ квадратни метра, при граници: север: за озеленяване, изток:
УПИ ХLІV, юг:УПИ ХLІV, запад:УПИ ХLІV, отреден за „културни и просветни
дейности. На заседанието на Общински съвет Провадия на 26.04.2017 г., с решение №20364/26.04.2017 г. е променено предназначението на Урегулиран поземлен имот /парцел/
ХLІІІ /четиридесет и три/ в кв.52 по РП на гр.Провадия, от публична в частна общинска
собственост. Съгласно решение №20-365/ 26.04.2017г. е учредено безвъзмездно право на
строеж на Филиал за спешна медицинска помощ. За посочения имот е необходимо само
да се промени предназначението от имот отреден за „културни и просветни дейности” в
имот за „Филиал за спешна медицинска помощ”.
ІІ.Имот частна общинска собственост, съгласно АОС №46/17.06.1997г. находящ се
в гр.Провадия, съставляващ УПИ /парцел/ VІ-тенис корт, в кв.6 по регулационния план на
град Провадия, община Провадия, област Варна, Северна Промишлена зона, трети етап,
целият с площ 2400 /две хиляди и четиристотин/ кв.м. при граници и съседи: УПИ Vспортен терен, ул. „Генерал Манзей”, УПИ XX-ветеринарна лечебница, УПИ ХІХ-329автосервиз и мотел, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №
46/17.06.1997г .
На заседанието на Общински съвет Провадия на 26.04.2017 г., с решение №20365/26.04.2017г. е учредено безвъзмездно право на строеж на „Филиал за спешна
медицинска помощ“. За посоченият имот е необходимо:
1.Промяна на предназначението от имот отреден за „тенис корт” в имот за „Филиал
за спешна медицинска помощ”;
2.Разделяне на имота, като се отреди 1000 кв. м. за изграждане на „Филиал за
спешна медицинска помощ”.
Към момента нямаме писма от Министерството на здравеопазването, относно това,
кой от двата предложени от община Провадия парцела е одобрен и посочен за
осъществяване на проекта по изграждането на „Филиал за спешна медицинска помощ”.
Има два отговора до Ивайло Илиев. Първият е, относно отговор на питане,
отправено на заседание на ОбС Провадия 29.05.2017г.
Уважаеми г-н Илиев,
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В отговор на Ваше питане Ви уведомявам за следното.Съгласно Закона за местните
данъци и такси в общинския бюджет постъпват следните данъци:
-данък върху недвижимите имоти - заплаща се от собствениците на облагаеми с
данък недвижими имоти;
-данък върху наследствата - заплаща се от наследниците по закон или по
завещание, или от заветниците;
-данък върху даренията - заплаща се от приобретателя на имуществото:
-данък при възмездно придобиване на имущество - заплаща се от приобретателя на
имуществото;
- данък върху превозните средства - заплаща се от собствениците на превозните
средства
-патентен данък - физически лица, включително еднолични търговци, които
извършват патентни дейности;
-туристически данък - заплаща се от лицата, които предлагат нощувки;
-данък върху таксиметров превоз на пътници - заплаща се от превозвачите,
притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета общината.
За ползване на спортните съоръжения Общинският съвет е приел Правилник за
реда за използване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите
на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни
дейности, в който е определен начина на безвъзмездното и възмездното им използване.
Другият отговор не знам дали да го чета целия, но искам да Ви кажа, че съм
изискал обясненията на служителите. Получил съм ги. Понеже е дума срещу дума,
съм взел необходимите мерки, като ръководител на администрацията, да не се
допускат конфликти и провокации. Поне седем, осем пъти съм посетил стадиона във
време, когато граждани тренират. Виждали сме се и с г-н Николов там. Общинските
служители се стараят. Между трениращите клубове и граждани там няма как да
влияем на репликите, които се случват, иначе служителите ще избягват всякакви
конфликтни ситуации.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на общинските съветници за изказвания и питания.”
Кворум:19 Общинските съветници Димо Владимиров Димов и Димитър Тунчев
Димитров не присъстват в залата.
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги,
Благодаря за отговорите. Само искам да кажа, че не съм задавал въпрос - Какви
данъци? Не. Въпросът ми беше в насока – След като данъкоплатецът плаща, а не може
да ползва спортното съоръжение, а спортните дружества, които не са данъкоплатци т.
е. питах - Дали плащат някакви данъци? В този смисъл беше, но както и да е. Добре.
Благодаря.
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В част от втория отговор имам някои забележки, но разчитам на разговора ми с
г-жа Полизанова. Надявам се, това да е водещото, а не този отговор и да се решат,
наистина, както трябва нещата т. е. да може да се ползва от хората, които искат да го
ползват, а не да бъдат гонени. Просто е неприемливо. Благодаря.”
Кворум:20 Общинският съветник Димо Владимиров Димов присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания? Г-н Димов, заповядайте.”
Изказване на Димо Димов
„Да благодаря на г-н кмета за отговора и да попитаме. За двата парцела пише, че
трябва да се промени предназначението от имот, отреден за тенис корт във „Филиал за
спешна медицинска помощ” и съответно от имот, отреден „за културни и просветни
дейности” във „Филиал за спешна медицинска помощ”. Трябва ли ОбС Провадия да
вземе решение за промяната или администрацията сама ще си ги задвижи нещата? Също
така и за разделянето на имота – Трябва ли да има взето решение или администрацията
ще си ги задвижи нещата?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Когато получим информацията от Министерство на здравеопазването на кой
парцел са се спрели или ще упълномощим те да извършат всички процедури или ние ще
ги извършим, или за тяхна сметка, или безвъзмездно. Ако е необходима санкцията на
ОбС, ще внеса необходимите докладни записки за взимане на съответното решение.
Искам да кажа нещо на г-н Илиев. Направих си труда да проверя - Колко стадиона
в България се ползват съвместно от спортни клубове и граждани? Колко други спортни
съоръжения? Защото терминът – данъкоплатците плащат, а трябва да го ползват, е много
подвеждащ. Защото например, спортната зала във Варна е на данъкоплатците, но
правилникът е много тежък и жесток. Стадионите във Варна и в София също са на
данъкоплатците, но не се ползват, както нашия. Администрацията, не само тази –
предходната и по-предходната, са се старали винаги да дадат възможност за съвместно
ползване на съоръжението - от спортни клубове, от граждани или други организирани
групи, които не са в спортни клубове. Всичко е въпрос на възпитание и добра валя да
няма конфликти, защото едно съоръжение в един и същи момент може да се ползва от
няколко групи, специално за нашия стадион, но не може да се ползва от всички наведнъж.
Пак казвам, ние се стараем това да се случва. Когато аз съм би през тези двадесет,
тридесет дни - седем, осем пъти на стадиона не съм виждал конфликтни ситуации.
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Сигурно са се случвали такива. Не оправдавам общинските служители, но бъдете
сигурни, че съоръжението е отворено за достъп за гражданите, но по реда на правилника,
който ОбС е прел. В ситуацията, особено лятото, когато е много горещо и възможностите
за тренировка и на футболните отбори, и на гражданите са в един и същ период, трябва
много деликатно да се случват нещата. Да няма конфликти. Мъча се да бъда и аз
внимателен. Да няма провокации нито от едната страна, нито от другата страна. Това
искам да кажа. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-н Филев, казахте, че сте проверили за спортните бази. Дадохте пример с
община Варна. Голяма част от спортните съоръжения са клубни съоръжения.
Стадиони, например на Левски, на ЦСКА. Разбирате, че там съвсем друг е начинът на
ползване. Говорим за обществените, които са към общините спортни съоръжения.
Редно е, хората, след като са решили да отидат да спортуват да им се предостави
възможност. Аз не съм споменавал никъде за конфликти между спортни организации,
спортуващи и т.н. Аз споменах за отношение на служителите към хората, отишли да
спортуват. За това говоря. Никога не съм споменавал, че някой спортен клуб е влязъл в
конфликт с индивидуално спортуващи или обратното. Никога не съм споменавал.
Въпросът беше – След като хората сами са решили да отидат да не ги гоним. Спортът е
здраве. Редно е, няма да се извиня за думите си, в един град със затихващи функции
поне да им се осигури една малка база за разтоварване. Виждате, че в града няма нищо
друго. Какво му остава на човек освен след работа да отиде и да спортува. И като
отиде да спортува, насреща служителят му се кара. В отговора пишете, че тревната
част извън игрището също се смятала, как беше, за терен. Съгласен съм. То по тази
логика, както е състоянието на стадиона, в момента, трябва да сметнем и пистата, като
имаме предвид, че в момента тя е затревена. Просто е несериозно. Редно е, след като
има - предостави условия на хората, а оттам нататък нещата се получават. А не да се
опитваме да ги гоним. Казвам го чистосърдечно, нито търся нещо. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания на общински съветници? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми общински съветници,
Граждани на Провадия,
Уважаеми г-н кмет,
Г-н председател,
Имам намерение да се изкажа по няколко неща. Едното е сигнал от граждани, че
улицата между църквата и „Багра” навремето в по-късните часове – да кажем след шест,
седем, осем часа до тази улица се движат автомобили със скорост над разрешената. Моля,
ако е възможно, да се обърне внимание на полицията за някакъв по-сериозен контрол.
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Защото гражданинът, с когото говорих каза: В по-раните часове се спазва някакъв режим.
Оттам нататък има хора, които използват тази улица, като писта. Това е в центъра на
града. Мисля, че там се движат и възрастни хора, и майки с детски колички. Покрай
реката, да.
Другото нещо, за което моля. Общината си направи труда да ремонтира тротоари
не малко. Има тежки автомобили, които спират върху тротоарите. И това е едва ли не
веднага след ремонтите и вече не малко тротоари са повредени, като например тротоара
на ул.”Плевен”. Това не е само от един т.е. не за един камион използват тротоарите и
унищожават нещо, за което сме дали пари.
Последното нещо, на което искам да обърна внимание. Преди около два месеца,
мисля, че по някоя по националните телевизии, по bTV, Соломон Паси говори за това, че
Европа отпуска, ако не се лъжа двеста милиона евро за универсален Wi-Fi. Ако нещо
бъркам в цифрите и названието на мярката, на програмата и т.н. Пробвал съм. Написва се
– универсален Wi-Fi, Соломон Паси в Гугъл и това нещо излиза. Идеята е. Ще се дадат
пари, чрез които общините да могат да осигурят Wi-Fi. Със своите велики познания в
интернет – достъп до интернет на публични места и изредиха стадиони и т.н. Ние нямаме
кой знае какъв, за съжаление, натоварен спортен график, но не се имаха предвид само
стадионите. Аз се сещам, че можем да кандидатстваме за такова нещо горе за крепостта.
Когато Соломон Паси правеше изложението си каза, че средствата далеч не са много и
тези, които са най-готови с документите се за кандидатстване ще имат най-голям шанс.
Първите ще имат най-голям шанс да получат. Обръщението ми към администрацията е,
ако е възможно да проучи въпроса. Ако можем да се възползваме от такава възможност,
да го направим. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Искам да Ви запозная със сигнал и да предложим решение. До нашата група
достигна сигнал от граждани, че на улицата, която е покрай реката също, улица „Цар
Освободител” до Железарията на Красимир Георгиев в посока към центъра. Блоковете,
които са от дясната страна имат проходи за преминаване на живущите за достъп. Някои
от тези проходи, обаче са с достатъчна широчина за да премине автомобил. Казват, че
някои автомобили вместо да заобиколят и да си влязат на тази улица реално минават
покрай „ВиК” и влизат директно през този проход, където вече се създава опасност да
ударят някой пешеходец на тротоара. Преминават директно по тротоарите и излизат на
тази улица. Няколко пъти са го виждали това нещо и са притеснени за себе си, за децата
си. Искам да предложа решение да се обезопасят тези проходи. Тези, които са с
широчина за преминаваме на автомобил, са може би два, три от всичките. Просто да
поставим по едно колче по средата. То ще струва, може би, 20-30 лв. колчето. Да ги
обезопасим, така че да не могат да преминават автомобили и да се ползват по
предназначение за преминаване на хора. Ако трябва, да го гласуваме решението.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Парушев.”
Изказване на Диан Парушев
„Аз имам следното питане. Мой близък почина преди година и половина. Заровен е
на Стария гробищен парк. Предната седмица, там, без знанието и разрешението на
наемателите на гробния парцел, гробът е разкопан, изкарани са кости и са прехвърлени в
друг гроб. Това нещо е станало с или без знанието на общинска администрация. Не мога
да кажа. Извършено е от гробарите. В момента има подадена жалба в РПУ „Провадия”,
предполагам, че ще се направи разследване в тази посока дали е правомерно или
неправомерно и т. н.
Моят въпрос е свързан от гледна точка на общинска администрация, която
упражнява контрол в този гробищен парк. Ако там има неправомерни действия
извършени, от това би следвало, че е така сравнително лесно и елементарно да се направи
нещо. Някой да извика гробарите, да им даде едни пари и от тук там, оттук там. Ако това
нещо, пак казвам, е неправомерно, искам да попитам ще се вземат ли някакви мерки и
какви? За вбъдеще да не се допускат така неконтролирани действия от този род, които
напрактика са оскверняване на един гроб и паметта на едни хора, създаване на
конфликтни ситуации, напрежение и т.н. Това ми е въпросът. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Уважаеми общински съветници,
Случаят ще го проверим. Искам да Ви кажа, че ползването повторно на един гроб
става след определен период и само с разрешение от страна на кмета. Аз не си спомням
скоро някакво разрешение да съм подписвал. Но ползването повторно на един гроб може
да стане само от близки. Не може някой да отиде и така да изрови костите на някой човек
и да ги премести на друго място. Случаят ще бъде проверен и ще бъдат взети
необходимите мерки.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания има ли? Няма. Преминаваме към пета точка.”
Пета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има ли изказвания по тази точка? Няма. Закривам заседанието.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Общинския
съвет Провадия в 10.07 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 №1188
решение №23-398
№

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1200
решение №23-402
№

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1201
решение №23-403
№

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1202
решение №23-404
№

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1203
решение №23-405
№

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1205
решение №23-406
№

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1208
решение №23-407
№

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1211
решение №23-408
№

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
V
V

Против Възд.се

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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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1222
решение №23-409
№

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1231
решение №23-410
№

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

Против Възд.се

V
V
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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