П Р О Т О К О Л №42
Днес, 29.11.2018 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. Диан Парушев Николов
2. Димитър Тунчев Димитров
3. Елина Георгиева Димитрова
4. Капка Ангелова Радева
5. Кръстю Василев Кръстев
6. Лидия Николаева Димитров
7. Милена Иванова Драгнева
8. Мустафа Али Ибрям
9. Наталина Младенова Златева
10. Стоян Добрев Гигов
11. Христо Драгомиров Гичев
12. Хюлия Ахмедова Мустафова
13. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е тринадесет общински съветници. Общинският съветник
Иво Гочев уведоми, че поради служебни ангажименти няма да присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
В началото на заседанието ще връча писмен отговор на въпрос на общински
съветник, който присъства в залата г-жа Хюлия Ахмедова Мустафова. Отговорите
на общинските съветници Ивайло Илиев Илиев, Блага Калчева Петрова и Дамян
Ташев Неделчев ще ги връча след това.
Откривам четиридесет и второто заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №42 от 15.11.2018г.
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.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2017– октомври 2018г. /вх.№2003
2.Докладни записки с вх.№1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
3.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли?Г-жа Полизанова, заповядайте.”
Кворум: 15
Общинските съветници Георги Атанасов Габровски и Антон Илков Янев
присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.03ч.
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Изказване на Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка две от проекта за дневен ред да бъдат разгледани
докладни записки с вх.№2020, 2022.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване
предложението да бъдат включени в точка две от проекта за дневен ред докладни
записки с вх.№2020, 2022.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване:15-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община
Провадия за периода ноември 2017– октомври 2018г. /вх.№2003
2.Докладни записки с вх.№1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2020, 2022.
3.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 15 с
15 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кворумът вече е осемнадесет общински съветници.“
Кворум: 18
Общинските съветници Ивайло Илиев Илиев, Димо Владимиров Димов и
Дамян Ташев Неделчев присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 09.05ч.
Председателят на ОбС Провадия връчи писмени отговори на въпроси на
общинските съветници Ивайло Илиев Илиев и Дамян Ташев Неделчев.
Първа точка – Информация за състоянието и перспективите на музейното
дело в община Провадия за периода ноември 2017– октомври 2018г.
а/№2003-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно състоянието и перспективите на музейното дело в община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение 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 №42 – 703
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието и перспективите на музейното дело в
община Провадия за периода ноември 2017– октомври 2018г.
Втора точка – Докладни записки
а/№1998-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 704
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията, чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,
Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план - парцеларен план
/ПУП - ПП/ на техническа инфраструктура „Кабелна линия 20 kV от съществуваш
ЖР стълб от ВЕЛ „Ерека” към ВС „Провадия” до ново БКТП в ПИ №58503.171.7 в
землището на гр.Провадия, в местността „До прелеза”. Дължината на проектното
трасе предмет на плана е 340 м. и преминава през имоти частна и общинска
собственост, както следва: ПИ №58503.171.332 - нива частна собственост на „ДДД
Превент” ЕООД, ПИ №58503.171.5 - нива частна собственост на М. В. К., ПИ
№58503.171.143 - общински път на Община Провадия , ПИ № 58503.171.6 - нива
частна собственост на М. В. К. и ПИ № 58503.171.7 на „Кейсинг България” ЕООД.
2.Дава предварително съгласие за преминаване през засегнатия имот с
№58503.171.143 полски път - общинска собственост за срок от две години.
3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
Кворум:19 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.15ч.
б/№1999-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно промяна по бюджета на община Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. На комисиите изразих
становището си. Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
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„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 №42 – 705
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ, Общински
съвет Провадия, изменя свое Решение №29-509/25.01.2018г. в следния смисъл:
1.Одобрява увеличение на бюджета в дофинансираща дейност „541“ на
Второстепенен разпоредител с бюджет - ДПЛФУ гр.Провадия в размер на
10 000,00лв. /десет хиляди лева/.
2.Средствата за изпълнението по т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетния кредит в:
§00-98 Дейност 998 „Резерв“ в размер на 10 000,00лв. /десет хиляди лева/.
3.Възлага на кмета на Община Провадия в качеството си на разпоредител с
бюджета да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото
решение.
4.На основание чл. 60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
в/№2002-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на подробна план-схема за поставяне на
преместваем обект на територията на село Блъсково
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. 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
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 706
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и 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 подробна план-схема за разполагане на преместваем обект върху
общински поземлен терен пред УПИ VI-165, кв.54 по плана на село Блъсково,
съгласно приложената план-схема.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
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г/№2004-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно намаляване на първоначалната тръжна цена с 50% и провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобил „Ситроен Берлинго“ с
регистрационен номер В2806НК, собственост на Исторически музей в гр.Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №42 – 707
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.80, ал.6 от Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия
реши:
1.Намалява определената с решение №38-650/ 25.07.2018г. начална тръжна
цена с 50%, като определя нова начална тръжна цена в размер на 2 159 лв. /две
хиляди сто петдесет и девет лева/, по която да се проведе публичния търг с явно
наддаване за продажба на автомобил „Ситроен Берлинго“ с регистрационен номер
В2806НК, рама VF7GJ9H WC93330040, двигател 9HW10JB790013734, цвят – черен
металик, собственост нa Историческия музей в гр. Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
д/№2005-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно осигуряване на подслон на бездомни лица през зимния период на
2018/2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №42 – 708
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Провадия:
1.Разрешава настаняването на бездомни лица по време на стихии, бедствия и
минусови температури през зимния период на 2018/2019 година в обособено
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помещение в бившето вътрешно отделение на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” гр.Провадия, находящо се на адрес: гр.Провадия, ул. „Желез Йорданов” №1.
2.Разходите за осигуряване на топла храна, отопление, електрическа енергия
и вода да са за сметка на бюджета на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да бъдат предприети всички
необходими действия за изпълнение на настоящото решение.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
е/№2006-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №42 – 709
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1. Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Г. А. Д., с адрес: ……. се отпуска парична помощ, в размер на
150,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Д. Ж. М., с адрес:…… се отпуска парична помощ, в размер на
100,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето М. С. М., с адрес:….. се отпуска парична помощ, в размер на
100,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.4.На лицето М. С. Р., с адрес:……. се отпуска парична помощ, в размер на
100,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети е Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени е Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето С. А. А., с адрес:……………не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
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Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
2.2.На лицето З. М. А., е адрес:………………. не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи на граждани от община
Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
ж/№2007-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има допълнение от вносителя в проекта за решение: Нова т.5 с текст: На
основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително изпълнение.
Давам думата на председателите на постоянните комисии, за да прочетат
становищата на комисиите.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Становище на комисията. Комисията с 7 гласа „за“ гласува предложението
финансовата помощ по т.2 от проекта за решение да бъде в размер на 900 лв.
Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с
приетото предложение за промяна.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“ отсъства от заседанието. Ще прочета какво е решила комисията. Комисията
с 7 гласа „за“ гласува предложението на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“ финансовата
помощ по т.2 от проекта за решение да бъде в размер на 900 лв. Комисията с 7 гласа
„за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с приетото предложение
за промяна.“
Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско финансиране
– оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Комисията с 7 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приема проекта за
решение.”
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 7 гласа „за“ гласува предложението финансовата помощ по т.2
от проекта за решение да бъде в размер на 900 лв. Комисията с 7 гласа „за”, 0„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с приетото предложение за
промяна.“
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 7 гласа „за“ гласува предложението финансовата помощ по т.2
от проекта за решение да бъде в размер на 900 лв. Комисията с 7 гласа „за”, 07

„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с приетото предложение за
промяна.“
Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Комисията с 7 гласа „за“ гласува предложението финансовата помощ по т.2
от проекта за решение да бъде в размер на 900 лв. Комисията с 7 гласа „за”, 0„против” и 0-„възд.се” приема докладната записка с приетото предложение за
промяна.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на постоянните комисии финансовата
помощ по т.2 от проекта за решение да бъде в размер на 900 лв.
Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: 19-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
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 №42 – 710
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето А. Е. И., чрез законния му
представител А. А. А. с адрес:…………………. в размер на 195.00 лв. /сто
деветдесет и пет лева/.
2.Предоставя финансова помощ на детето В. В. И., чрез законния му
представител Т. М. Д. адрес: ………… в размер на 900,00 лв. /деветстотин лева/.
3.Средствата за финансово подпомагане по т.1 и т.2 да се осигурят от
бюджета на община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
з/№2008-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване подробна план-схема /допълване/ за
поставяне на преместваем обект на територията на град Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
15 гласа „за”, 0-„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 711
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.4 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 план-схема №32 за разполагане на
преместваеми обекти върху общински поземлен имот, съставляващ УПИ I-1303,
квартал 58а по плана на гр.Провадия, съставляваща част от одобрената на
28.05.2018г. от главния архитект на Община Провадия цялостна схема за
разполагане на преместваеми обекти на територията на град Провадия, като добавя
позиция №4 към Схема № 32, съгласно Приложение 1.
2.Схемата по т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на
преместваеми обекти.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
и/№2009-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно прехвърляне на средства за следващата бюджетна година
Кворум:18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
Кворум:19 Общинският съветник Блага Калчева Петрова присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.30ч.
Председателят на ОбС Провадия връчи писмения отговор на въпрос на
общинския съветник Блага Калчева Петрова.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Добро утро, колеги.
Имам едно питане, което реално е свързано с предмета на докладната, а не със
самата докладна. Понеже, предметът е прехвърляне на средства за следващата
година, искам да попитам за пътя Храброво-Комарево. Понеже, излязоха пак
публикации в медиите, че той не е довършен. Там бяха отделени 500 000 лв.
средства за този път. Те ще бъдат ли прехвърлени за следващата година? 50 000 лв.,
извинявам се. Да, може да са станали толкова общо, но този път са 50 000 лв. Ще
бъдат ли прехвърлени тези средства за следващата година или този проект ще бъде
изоставен? Не знам, защото, бяхме гласували да се направи, а не е направен. Само
да го изкоментирате последния етап.“
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства в залата.
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Относно достоверността на публикацията ще Ви кажа следното: За пътя
Храброво-Комарево гласуваните средства са усвоени.Участъкът, който е предвиден
тази година е реализиран. Стойността на реализацията е 40 948 лв. При проведения
търг цената падна, но пътят е реализиран. Остава още един малък участък, ако ОбС
догодина реши. Гласуваните средства за тази година са реализирани. Приети са от
строителния надзор. Нямам друг коментар.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Въпросът ми е: Понеже в момента се предлага с тази докладна записка
прехвърляне на средства за следващия бюджет, поради нереализацията тази година.
Има ли някакви срокове, в които да се случват тези прехвърляния и има ли други
обекти, които не са реализирани, за които следва, евентуално, средствата отделени
за тези обекти да се прехвърлят за следващата година? Въпросът ми е за срока,
защото сега приемаме тази докладна. Рискуваме ли по този начин, ако има други
обекти да не могат да бъдат трансформирани средствата за следващата година?
Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
За средства на второстепенни разпоредители за такива все още има
нереализирани няколко читалища, но са в етап на изпълнение. Ако климатичните
условия не позволят завършването, по същият начин ще бъдат прехвърлени
средства. Тези за скейборд площадката. Тя е реализирана. Ще бъдат разплатени. По
отношение на средствата, за които възложител е първостепенния, а именно –
община Провадия, за водопровода средствата трябва да бъдат прехвърлени. За
водопроводите, там, където ще се изпълнява асфалтиране по План за развитие на
селските райони. Те са гласувани, но все още не са реализирани над 300 000 лв.
Средствата за ОДК-собственото участие. Говоря за по-големите. Собственото
участие за детските площадки. Целта ни по отношение на детските площадки е
съоръженията да бъдат произведени и платени от нас, а при добри климатични
условия площадките могат за една седмица да се реализират. Ако средствата за
реализация не успеем да ги усвоим, ще бъдат прехвърлени за следващата година
всички обекти.“
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната?Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-19
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„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 №42 – 712
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Задължава кмета да включи средствата от допълващата субсидия за ремонт
в размер на 70 000 лв. на НЧ „Алеко Константинов“ гр.Провадия в бюджет 2019г.
на община Провадия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
й/№2010-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно кандидатстване с проект по процедура за подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-19.101 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.2.
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура
Кворум:18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Разгледахме проекта, който е качен на сайта на общината, за което
благодарим. Предният път казахте, че няма такава практика, но видяхме, че е качен.
Добре е. Това, което ми направи впечатление на мен, че в проекта пише – етап 1.
Той е от часовниковата кула до ул.“Димитър Грънчаров“. Но това, което беше
застъпено в проекта, в чертежите, в самата записка пише до ул.“Димитър
Грънчаров“. А реално в проекта има предвиден ремонт от часовниковата кула до
ул.“Иван Вазов“, до ъгъла на общината, до Експресбанк. За тази част от
Експресбанк до ул.“Димитър Грънчаров“ какво се предвижда? Ще се разработва ли
проект? Има ли проект направен? Това ми е въпросът за сега.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Проектът, по който ще кандидатстваме и се надяваме да бъде одобрен или
реализиран е за кв.59 по плана на град Провадия. Това е централната част. Това е от
ул.“Александър Стамболийски“, както казахте до Експресбанк. Това е кв.59. Нагоре
по плана на град Провадия се води ул.“Георги Димитров“. След приемането на
Общия устройствен план ще бъде премахната тази улица и ще стане централна
градска част, парк, площад, както решим, както намерим за добре. В момента се
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води улица и няма как да се кандидатства и да наредим плочки на някаква улица.
Затова проектът е за целия квартал. Кварталът свършва до Експресбанк.“
Кворум:17 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища? Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Благодаря за отговора. Това го уточнихме. Реално проектът обхваща от
ул.“Александър Стамболийски“ до ул.“Иван Вазов“. Два етапа. Видяхме в сайта на
общината, че вече имаме части ВиК, части за пътно-транспортно комуникативен
план, за което, вече бившия, арх. Кръстев говори, че има нужда от тези планове.
Това, което аз не видях във ВиК плана. Видях водоснабдяването на центъра, което
ще се поднови. Това е добре. Но не видях отводняването. Няма предвидено ново
отводняване. Тогава той изрично каза, че не е доказано, че старото отводняване
може да работи. Никъде в документите в проекта не пишеше и нямаше становище
на архитекти, на конструктор-инженери, че старото, или някакъв тип обследване, че
старото отводняване реално може да работи. Също не видяхме. Поне аз не видях,
пътно транспортно-комуникативната част. Сигурен съм, че нямаше. Има
предвидена велоалея, което е добре. Тя е част. Обхваща от Медицинския център
до Експресбанк и там свършва за сега. Но не видях достъп за специални
автомобили – линейки, за което бяхме говорили предния път. Единственото, което
пише в проекта, че техният достъп ще е инцидентен, нерегулярен. Това е така, но
няма нищо предвидено, като норматив, откъде да влизат. Достъпната среда за
инвалиди, за която говори арх.Кръстев, също не е застъпена. Това означава, че няма
предвидени рампи за инвалиди нито на публичните сгради, за частните там не
говорим, но за публичните сгради също няма предвидени рампи за инвалиди. Не
трябва ли тези неща да се предвидят в проекта? Публичните сгради така и така, те
са си наши, ние ще трябва да ги направим тези рампи. Благодаря.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Обществените сгради, публична общинска собственост, които попадат в
плана на проекта са: сградата на Община Провадия, сградата на ОДК. Сградата на
ОДК по проекта по ОП „Региони в растеж“ има предвидена достъпна архитектурна
среда. Сградата на Община Провадия и в момента има. Няма какво друго да се
добави. В обяснителната записка, относно ВиК, изрично е записано, че
отводняването ще стане в съществуващата отводнителна, дъждовна канализация.
Да, тя работи. В момента, поради неравности на централния градски площад, водата
не се отича в дъждовната канализация и остава по плочките, но иначе тя е
работеща. Тя видимо е работеща. Не се пълни канавката, а водата се отича от нея.“
Кворум:18 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Кворум:17 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства
в залата.
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми колеги,
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Аз, първо, ще задам въпрос, може би за четвърти път. Три пъти го задавах по
време на извънредната сесия. По време на заседание на постоянните комисии,
доколкото разбрах, проектът, с който приехме да се кандидатства на извънредната
сесия, със същия проект се кандидатства и по тази програма. Тогава запитах
юристите, отправих въпрос към тях - Дали този проект трябва да бъде разгледан и
приет от ОбС Провадия?Три пъти питах. Накрая ми се каза, че юристите отсъстват
от заседанието. Отново задавам същия въпрос: Трябва ли проектът, с който ще
кандидатстваме да бъде разгледан от ОбС и приет от ОбС? На мен до момента
проект не ми е показван. Нито по време на зеседание на комисиите с подобен
проект са запознавани общинските съветници. Колегата Димов каза, че явно на
сайта на община Провадия е бил качен този проект. Аз не знам за това. Мен никой
не ме е уведомил, че там има такъв проект. Редно е, след като гласуваме подобен
проект, ние, като общински съветници, да знаем за какво гласуваме. Доколкото
разбрах вече имало ВиК част към настоящия проект, но бившият вече гл.архитект
Кръстев беше казал, че площадът без достъпна среда, проектът за площада без
достъпна среда е незаконосъобразен. Доколкото разбирам все още този проблем не
е решен. Не знам. Колегата Димов спомена. Има ли траспортно-комуникативна
част към проекта? Защото също арх. Кръстев, бившия, спомена, че има нова
наредба за транспорта. Транспортна наредба. Много въпроси. Много неясноти има
около този проект и не знам, аз лично не съм убеден дали трябва да гласувам
подобно нещо, след като не съм го виждал напрактика. Спомняте си в София по
телевизията, като даваха един площад с някакви плочки. Там по същия начин са
гласували за нещо, което никой не е виждал. Благодаря.“
Кворум:20 Общинските съветници Хюсни Осман Адем, Наталина Младенова
Златева и Дамян Ташев Неделчев присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
Първо, кое следва да бъде гласувано от ОбС е записано в условията за
кандидатстване на всяка оперативна програма и Плана за развитие на селските
райони. Работните технически проекти не се гласуват от ОбС, както за тази сграда,
така и за ОДК, така и за площада, така и за пожарната, така и за читалището.
Всичките са изготвени и за тях се произнася фирма надзорник, която изготвя
доклад за съответствие. Този доклад също е наличен. Няма как да бъде издадено
разрешение за строеж, ако липсва каквато и да е част. По отношение достъпът на
хора с увреждания зам.-кмета Ви обясни. Собствениците на сградите са тези, които
осигуряват достъп на хора с увреждания. На общинските, на публичните сгради
такъв има осигурен. Достъпът до самия площад е на кота нула. От съседните улици
се качват хората с увреждания на площада. По отношение на транспортните
средства. Те ще влизат от сегашните места. Те влизат инцидентно. Това са
автомобили на Бърза помощ и на пожарна и аварийна безопасност. Иначе няма да е
централна пешеходна градска част, а ще си е улица или булевард. По ЗУТ във
всеки технически проект е описано какво трябва да съдържа. Този технически
проект на база, на който е издадено разрешението за строеж съдържа абсолютно
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всички части. Има изготвен доклад за съответствие и издадено разрешение за
строеж. Всичко останало, следва, ако имате въпроси да се запознаете с подробния
технически проект и на тях ще Ви бъде отговорено. Но пак се връщам и Ви казвам,
това, което следва да одобри ОбС е описано в указанията за кандидатстване.
Необходимо е решение на ОбС, за да се кандидатства. По отношение качеството на
техническия проект са се произнесли надзорните фирми.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Отново не ми беше отговорено на въпроса. Очаквах юристите да ми
отговорят на въпроса, който зададох. В момента ни се каза на нас, общинските
съветници, че не е необходимо да гласуваме и да сме запознати с този проект. На
мен до момента, аз проект не съм виждал. По време на заседание на постоянните
комисии проект не е предоставен. Кога? На улицата ли трябва някой да ме срещне,
за да ми го даде? Местата, където ние, като общински съветници, можем да се
запознаем е комисиите, заседанието на комисиите, където можем да го разгледаме,
да го обсъдим и да решим дали да го приемем или не. В момента подобно нещо не
сме виждали. Това Ви обяснявам. Моля за отговор на въпроса, който зададох.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Относно отговора на зам.-кмета Атанасов за отводняването, че то работи.
Предполагам, че то може да работи, наистина, но такъв констативен документ
издаден от архитект, конструктор, инженер, от някой, който разбира от ВиК няма.
Няма на какво да се позовем. При същият пример. Спира ме полицай: Дай си
книжката. Аз мога да карам. Можеш да караш, но къде ти е книжката? Трябва
някакъв документ. Съвсем елементарно сравнение. Достъпът на специални
автомобили не е предвиден. Предвидена е велоалея. Има транспортнокомуникативна част, но тя е само за велоалеята. Достъпът на специални автомобили
не е застъпен в нея. Пише, че е инцидентен, но те така стават инцидентите, защото
е инцидентен и може да стане инцидент. Самият вече бивш главен архитект
Кръстев е казал: Първо, достъпната среда не е засегната в проекта. Второ, старото
отводняване не е доказано дали може да работи по този начин. Той е главен
архитект и аз цитирам неговите думи. Аз не съм архитект. Казал е също, че
достъпът на автомобили - пожарен автомобил, линейки не са предвидени. Аз го
намерих проекта, в един файл го има наистина, на сайта на общината. Трябва да се
намери файла, да се разархивира. Има го и може да се види. Понеже ще ни
упрекнат, че не сме се запознали, за да Ви кажа, че сме се запознали, другият ми
въпрос е: Защо в самият проект е предвидено да се полагат настилки в частен имот?
Това е имотът, който се намира на кръстовището, където се пресичат улиците
„Св.Св. Кирил и Методий“ и „Иван Вазов“, а именно УПИ предназначено за
търговски комплекс, бистро и офис. Има плочки положени. Ще бъдат положени в
частен имот. Ето Ви трите чертежа. Аз ще Ви ги предоставя в момента.
Г-н кметът твърди, че няма плочки в частен имот, обаче за мен има. Трябва да
видим дали проектът е верен и защо така се получва?“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кметове,
Колеги и гости,
Аз имам едно предложение. Когато има такъв проект, ако се одобри, дай
Боже, не може ли ние преди да започнем проекта, общината да отправи
предложение към всички частни обекти, които са в централната част, да осигурят
достъп за инвалиди. Дори и да имат. Представете си, че в момента нямат, а в
последствие решат, а плочките са сложени и е направено. Дай да рушим наново.
Може би трябва да се вземе едно решение и просто да им отправим едно
предложение. Първо. Второ, искам да кажа друго. Има ли вероятност, като
предложение, да се направи със специални карти определени хора да влезат на
площада с коли? Защо? Защото всеки втори влиза, зарежда. Има ли смисъл? Нито
плочки остават, децата бягат, обикалят, коли минават. Има си такива карти, вкарват
си картата, плащат си наемите. Като се направи и се вземе решение или от ОбС, или
от администрацията, двеста, триста лева наем на година, да видим колко хора от
магазините ще влязат с колите си за зареждане. Честно да Ви кажа във Варна
няколко пъти гледам никой с кола, дори за банка не влизат и не се качват на
площада. Имат си колички и си мъкнат стоката до магазините. Има ли смисъл?
Всеки се качва. Нямаме работник, който да стои на бариера. Може с карти да
дойдат, да си купят. Това ми е предложението.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев.“
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Съгласен съм. Живот и здраве, ако започне реализирането на проекта, ние ще
поканим всички институции. Сградите, чиито достъп е обществен, да изпълнят
законовите си задължения и да осигурят достъп за хора с увреждания. Защото
впоследствие при реализиран проект, разкопаването ще бъде неудачно. По
отношение на достъпа в момента. За съжаленние, наистина, при десет лева на
месец, по площада вървят камиони за две каси за водата или за нещо друго. Това е
от компетентността от ОбС и достъпът може да бъде ограничен с изключение на
автомобилите със специално предназначение. Защото той площадът ще си бъде
отворен и на него ще може да влезе всеки. Въпрос на добросъвестност е. Има
такива съоръжения, които на част от площадите в страната се слагат. Пилони със
специална карта. Като се сложи картата, те падат, а през другото време са вдигнати.
Около десет хиляди лева струва едно такова съоръжение. На трите места, до които
има досъп, в момента на централния градски площад може да се сложат и да се
дадат такива карти на специализираните институции, а останалите няма да имат.
Това пак е решение на ОбС. Разпореждането с площада, достъпът до него е от
компетентността на ОбС. Администрацията само реализира и дава предложения.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Дразнещо е паркирането и влизането на автомобили на централния градски
площад. Няма да споменавам имена. Те са известни.“
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Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Най-много актове полицията пише за три неща:Преминаване без право по
централния градски площад. Такива автомобили, които нямат пропуски. Дрифт
вечер на градския площад и непристойно поведение. Това са нещата, за които при
мен идват актове, които са съставени от полицията и ние издаваме наказателни
постановления.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Никой не ми отговори на въпроса за плочките в частния имот и за липсващия
документ. Аз си питам, но не ми отговарят.“
Изказване на Диан Николов
„Ако остане на добросъвестността на гражданите за паркирането, просто
забравете да има някакъв ефект. Наистина, най-дразнещо е паркирането на джипове
там пред Медицинския център. Не знам доколко банковия транспорт е
специализиран транспорт. Не. Но и те си ходят, като у тях. Това е коментар.
Относно докладната записка. Явно възникват въпроси. За мен, не стана ясно,
има ли възможност въпросите, които се коментират тук от колеги да бъдат така
наречени от второстепенно значение, относно кандидатстването по този проект?
На практика, според мен, приоритет е финансирането, но естествено не трябва да
има неизяснени въпроси. В тази връзка аз правя предложение, което да гласуваме
евентуално, защото някои колеги искат отговор на определени въпроси. Да
направим малка почивка, да се представи тук на някакъв носител този план, да
слезе лице от съответната служба, което може да отговори на някои от въпросите,
поставени тук, след което да се пристъпи към гласуване. Това е моето
предложение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, след което ще гласуваме предложението на г-н Николов.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Аз на комисията останах с впечатлението, че зареждането на площада ще
става с колички. Някой спомена за наем, за достъп. Ще дадем пари, ще се направи
площада и после някой ще плаща, за да има достъп до обекта си. Той, като си
плаща, като натроши плочки за незнам си колко хиляди пари. Дали с този наем ще
успеем да ремонтираме и наемът ще покрива ли повредите? Ще дадем пари за едно
нещо, после ще започнем да го кърпим. Пак да се върна в началото на изказването
си. На комисия останах с впечатлението, че зареждането ще бъде с колички. Сега
се казва, че отговорност на ОбС е да разреши или да забрани. Има някакво
разминаване между това, което говорихме на комисиите и това, което чувам сега.“
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми д-р Неделчев,
Уважеми общински съветници,
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Уважаеми г-н председател,
Има действащ режим в момента, който позволява достъпът на търговци, на
банки и на всички, които не са с животоспасяващи автомобили. Ако живот и здраве,
централната градска част-площада, бъде ремонтиран, ние, като администрация, ще
направим предложение до Вас достъпът да бъде ограничен. Сегашният режим да
бъде отменен. Дали щи си сложат тези допълнителни съоръжения или не? Вече ще
е преценка за финансова възможност. Съответно пожарна, полиция и Бърза помощ
да имат постоянен и непрекъснат достъп.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Както и в предното изказване казах, проектите са съгласувани. Проектът за
ВиК е съгласуван с „ВиК – Варна“. Там няма какво друго. В обяснителната записка
проектантът е записал, че съществуващата дъждовна канализация ще поеме
отводняването на централния градски площад. Ако е преценил. Ако след като е
направил огледа е преценил, че няма да я поеме, а ще трябва да се изгради някъде
нова, щеше да го запише и щеше да е отразено в самия проект.
Що се отнася до частния имот. В частен имот няма да се слагат плочки.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Аз, просто, искам само отговор на въпроса, зададен към юристите.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кой от двамата юристи? Г-жа Георгиева.“
Изказване на Галина Георгиева-юрист ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа,
В зададения въпрос аз виждам два самостоятелни елемента. Първият, трябва
ли самият проект самостоятелно да бъде приет от ОбС? Това дали следва да сте
запознати е следващата част от въпроса. Да кажем, първо - Дали трябва да бъде
изрично приет? Не. Не е необходимо самостоятелно, изрично приемане. Съгласието
за кандидатстване с този проект се съдържа в точка първа от решението, което Ви е
предадено.Трябва ли да сте запознати? Лична преценка е на всеки общински
съветник, за да може да мотивира начина, по който гласува. На второ място, ако ми
позволите в качеството си на юрист да кажа, за ваше улеснение, че по ЗМСМА
всеки общински съветник има свободен достъп до всяка информация, която касае
въпроси, по които следва да работи. И в тази връзка всичко, което съставлява
някакъв интерес, може да бъде намерено по този начин. Не е необходимо да има
търсене в сайтовете или някакви такива съмнения, относно сигурността на
информацията, която е публикувана. Ако нещо от съдържанието, на която и да е
докладна, не удовлетворява в пълнота нуждата информация, тя може да бъде
спокойно намерена по ЗМСМА.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Г-жо Драгнева, културният човек се държи по културен начин. Колеги, току
що разбрах, че не е необходимо да се запознаваме с проектите, за които бе следвало
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да дадем. Казаха ми. Добре. Може би не съм разбрал правилно. Не трябва да
гласуваме, да приемаме проект, с който ще гласуваме. Така ли е? Не трябва да
гласуваме. Другият въпрос, който касае, че имаме право да се запознаем с
информация. Спомняте си на сесия се опитвах да се сдобия с информация.
Публична информация. Показвах Ви, като общински съветник би трябвало да имам
достъп до тази информация. Като общински съветник многократно не я получих.
Спомняте си, че стигнах до ЗДОИ. Показах Ви колко отказа имах. За какво
говорим? Затова съм се отказал да ходя по стаите и да ми предоставят някакъв
документ. Затова казвам, че ние, като общински съветници, е редно, може да не е
разписано в закон, но е редно, след като ще кандидатстваме с някакъв проект, на
комисията този проект да бъде предоставен, да го разгърнем, да видим за какво
става въпрос, да се запознаем. Колегата Димов разпечата само три скици. Това е
достатъчно. Поне част да е, а то нищо не е показано. Разбирате ли? Това са
подробности, дали е част или целият. Въпросът е принципен, че трябва ние, като
общински съветници, след като ще гласуваме нещо, да се запознаем. Не може да
гласуваме на сляпо. Току що разбирам, че сами трябва да се снабдяваме с тази
информация. За какво говорим? Аз не мисля, че трябва сами да се снабдяваме с тази
информация. Информацията трябва да ни се предоставя. Благодаря.“
Кворум:19 Общинският съветник Димо Владимиров Димов не присъства в
залата.
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Не знам, какво се спори тук? Информацията по конкретния случай е налична
на сайта на общината. Съветник, който не може да я намери просто ще поиска, ще
получи линк. Още при първото обсъждане на проекта техническият проект беше
наличен и всеки можеше да отиде да го види. Това е въпрос на желание. А в случая,
както и юристите казаха, за да гласува информирано, общинският съветник е
задължен да се снабди с информацията. Аз не виждам ситуация, в която общината
е отказвала информация. Има я на сайта. Да го разпечатаме целият проект и да го
дадем, като можеш да го видиш.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложението на г-н Николов за 15 мин. почивка, за да се
запознаят общинските съветници с проекта. Нали такова беше, г-н Николов,
предложението? Да се отговори на въпросите.
Който е съгласен с предложението на г-н Николов, моля да гласува.
Гласуване: 18-„за“, 1-„против“, 0-„възд.се“ Предложението се приема.
Почивка 10.15ч. – 10.30ч.
Кворум:14
Общинските съветници Йордан Иванов Михалев, Блага Калчева Петрова,
Наталина Младенова Златева, Мустафа Али Ибрям, Георги Атанасов Габровски,
Антон Илков Янев не присъстват в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги кворумът е четиринадесет общински съветници. Предполагам, че се
запознахте с плана за реконструкция на централния градски площад. Имате ли
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други въпроси, относно плана? Преминаваме към гласуване на докладната записка,
която разглеждахме преди почивката.
Докладна записка е с вх.№2010 от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно кандидатстване с проект по процедура за подбор на проектни
предложения BG06RDNP001-19.101 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура.“
Кворум: 19 Общинските съветници Йордан Иванов Михалев, Блага Калчева
Петрова, Наталина Младенова Златева, Мустафа Али Ибрям, Георги Атанасов
Габровски присъстват в залата./10.33ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към гласуване по тази докладна записка. Аз питах дали има
въпроси. Г-н Илиев, проектът е там на масата. Тази почивка беше дадена, за да
може да бъде предоставен проекта на Ваше разположение и по време на почивката
да се запознаете с него. Да разбирам ли, че няма въпроси и трябва да преминем в
режим на гласуване?
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 713
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление местната
администрация, Общински съвет - Провадия:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по Процедура за подбор
на проекти предложения BG06RDNP001-19.101 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол,
Провадия - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура с проектно
предложение „Ремонт и обновяване на Централна градска част, кв. 59/V по плана на
гр. Провадия - етап 1“.
2.Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на община Провадия 2014-2020г., а
именно:
Стратегическа цел 3:Териториално развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно
управление на природнитe ресурси - предпоставка за икономически и социален
напредък;
Приоритет 3.1. Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и
градската среда;
Мярка 3.1.9. Естетизиране на общественото пространство и оптимизиране на
средата за отдих увеличаване, опазване, подобряване и изграждане на липсващи
елементите на уличната мрежа и градското обзавеждане;
Мярка 3.1.10. Реконструкция и модернизация на централна градска част;
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к/№2011-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за
2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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 №42 – 714
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.5 от ПМС
№67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Вътрешните
правила за работната заплата на общинска администрация, Общински съвет
Провадия:
1.Одобрява изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в размер до 55% от индивидуалната брутна работна заплата на кмета на
общината, кметовете на кметства, кметските наместници и служителите заети в
дейностите към общинската администрация.
2.Възлага на кмета на общината със заповед поименно да определи
индивидуалните възнаграждения по т.1 в рамките на формираната икономия от
утвърдените разходи за заплати по дейности и съгласно реално отработеното време.
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на
заседанието на ОбС Провадия. / 10.40ч.
л/№2012-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за обособяване на петна за поставяне на рекламноинформационни елементи /РИЕ/ на територията на град Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Давам думата на
председателите на постоянните комисии, за да прочетат стгановищата на
комисиите.
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 1 глас „за”, 2-„против” и 4-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 1 глас „за”, 2-„против” и 4-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
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Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Комисията с 1 глас „за”, 1-„против” и 5-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Ибрям,
заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Обикновено по правилник съветникът има право да изрази отрицателен вот.
Тъй като няма право на положителен вот, затова взех отношение, за да кажа, защо
гласувах „за“. Направи ми впечатление, че всички останали бяха „против“. За мен
случая е следният. Нормално е всеки един човек и всяка една фирма да търси начин
и възможност за приход. От друга страна, малко или много, нормално е и общината
да търси начин, независимо от малкото приходи. Не можах да разбера. Защо в един
момент се изказа такова отношение и мнение? По-точно позицията на общинска
администрация, че самите т.нар. приспособления няма да бъдат. По друг начин ще
го кажа. Щели да паднат. Щели да се изкъртят. Вандалите щели да ги съборят. За
мен беше някак несериозно. Това е ангажимент на фирмата. Той ще си ги
стопанисва. Той ще си ги поставя. Негов е проблемът. Аз исках да изразя моето
мнение и да кажа защо гласувах „за“.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н
Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Аз исках да кажа, в такъв случай, защо гласувах „против“. Това, което ни
предлага фирмата, беше показано. То се различава коренно от това, което съм
виждал в други градове. Имам предвид Казанлък, Троян, Димитровград. Това,
което видях в тези градове беше метални конструкции. Таблото също в метална
рамка и защитена от стъкла. Това, което ни предлага тази фирма, доколкото видях
аз, беше един бетонен постамент, на който е закрепено едно табло. Съгласен съм с
Вас, че е редно и ние да търсим приходи. Ако сложим едно нещо, което на вторият
ден ще е долу, няма да изглежда много красиво.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Ибрям, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Г-н Неделчев, Вашето изказване ще го приема, като реплика. Аз имам право
на дуплика. Нямам претенциите да съм специалист за здравината на съоръжението.
За всяко едно нещо си има специалисти, но разбрах, че архитектът, си е дал
съгласието и според мен е компетентен. Архитектът щом дава съгласие за такова
приспособление.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания по докладната? Няма.
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Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение: На основание
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) и чл.8, ал.4 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 подробна план-схема за разполагане на РИЕ в ЦГЧ на град
Провадия, съгласно приложената план-схема и снимков материал.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:20
Гласуване: „за”- 5, „против”- 7, „възд.се”- 8. Проектът за решение по
докладна записка с вх.№2012/14.11.2018г. не се приема.“
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 715
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.4 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:
Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№2012/14.11.2018г.
със следното съдържание:
1.Съгласува подробна план-схема за разполагане на РИЕ в ЦГЧ на град
Провадия, съгласно приложената план-схема и снимков материал.
м/№2013-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за обособяване на петно за поставяне на рекламноинформационни елементи /РИЕ/ на територията на град Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Давам думата на
председателите на постоянните комисии, за да прочетат стгановищата на
комисиите.
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 1 глас „за”, 2-„против” и 4-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Комисията с 1 глас „за”, 1-„против” и 5-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
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„Комисията с 1 глас „за”, 2-„против” и 4-„възд.се” не приема проекта за
решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.4 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 подробна план-схема за разполагане на РИЕ в град Провадия,
съгласно приложената план-схема и снимков материал.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Кворум:20
Гласуване: „за”-4, „против”- 7, „възд.се”- 9. Проектът за решение по докладна
записка с вх.№2013/14.11.2018г. не се приема.“
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 716
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.4 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:
Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№2013/14.11.2018г.
със следното съдържание:
1.Съгласува подробна план-схема за разполагане на РИЕ в град Провадия,
съгласно приложената план-схема и снимков материал.
н/№2020-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на чугунени радиатори, обособени в 9 позиции
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 717
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление местната
администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на чугунени радиатори, като определя начална тръжна цена за инвентара,
обособен в 9 позиции, съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
о/№2022-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници
Уважаеми съграждани,
Мотивите на докладната записка са написани. Актуализацията се налага
поради увеличение на данъчните приходи, малко намаление на неданъчните
приходи, приключване разплащането към общинската болница и необходимите
срадства за ОУ „Христо Ботев“ с.Житница, читалището в с.Манастир, читалището в
с.Тутраканци. Това, за което взех думата, за да отговоря на г-н Николов на въпроса,
зададен в самото начало. Съществените средства, които следва да прехвърлим за
следващата година са 404 000 лв.за открития комплекс, за който мина обществената
поръчка, сключихме договор и в момента ще започнат подготвителните работи на
площадката на ПТУ. 373 653 лв. за изграждане на водопроводите по ул.“Овеч“,
ул.“Скобелев“, ул.“Светослав Обретенов“, ул.“Христо Смерненски“. По-малките
средства няма да ги цитирам, но тези средства над 800 000 лв. трябва да ги
прехвърлим в бюджета за следващата година. Те са налични в момента.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам
на Вашето внимание следният проект за решение.”
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 №42 – 718
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На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия изменя свое решение №29-509 от
25.01.2018г. в следния смисъл:
1.Приема актуализация в приходната част на бюджета на общината към
31.10.2018г. по показатели, съгласно Приложение №1.
2.Приема актуализация в разходната част на местните дейности по бюджета
на общината:
-в намаление на бюджетните кредити в следните дейности:
§43-02 д.412 „Многопрофилни болници за активно лечение“ 215 000 лв.
-в увеличение на бюджетните кредити в следните дейности:
§10-30 д.606 „Водоснабдяване и канализация“
2 538 лв.
§10-30 доф.д.322 „Неспец. и училища, без проф.гимназии“
3 200 лв.
§45-00 доф. д.738 „Читалища“
6 901 лв.
§00-98 д.998 „Резерв“
28 078 лв.
3.Приема извършените промени в поименния списък за капиталови разходи,
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за
2018г., съгласно Приложение №2 от 1 866 004 лв. на 1 846 497 лв. – намаление с
19 507 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както следва:
-в намаление на:
§ 51-00 д.832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища“
51 268 лв.
-в увеличение на:
§ 52-06 д.714 „Спортни бази за спорт за всички“
31 761 лв.
§ 00-98 д.998 „Резерв“
19 507 лв.
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Трета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия да отговори
на питания на общински съветници.“
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
на заседанието на ОбС Провадия от 10.56ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Не знам как съм ги подредил отговорите на въпросите. Най-отгоре е
отговорът на г-н Илиев, относно входно изходната точка на бензиностанция
Петрол.
Уважаеми г-н Илиев,
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На този етап организацията на движението на входно изходната точка на
бензиностанция Петрол не може да бъде изменена. Движението на пътни превозни
средства на влизане и излизане от бензиностанцията е одобрено от КАТ Варна по
проектно решение на Агенция пътна инфраструктура. По време на изпълнението на
ремонтните дейности, Община Провадия уведоми Областно пътно управление и
АПИ за предложенията от граждани и юридически лица, но реакции от тяхна
страна не последваха. При получаване на допълнителна информация ще Ви
уведомим. Очакваме допълнителна информация. Тук в допълнение мога да кажа, че
нов проект за организация на движението на бензиностанция Петрол може да бъде
направено от собствениа на бензиностанция Петрол, Областно пътно управление
или АПИ. Ние, като община можем само да дадем сигнал или ново предложение,
което сме направили на база на Вашето питане.
До
г-жа Блага Петрова
Относно:Изкърпване на дупки по асфалтовия път до с.Староселец.
Уважаема г-жо Петрова,
В момента, в който предприятията произвеждащи студена асфалтова смес
започнат да я предлагат, най-тежките нарушения по пътя ще бъдат изкърпени.По
отношение на четвъртокласна пътна мрежа, пътищата Овчага-Черковна, ПровадияПетровдол-Староселец, Провадия-Тутраканци-Бозвелийско ще бъдат внесени, като
предложение в ОбС, за бюджет 2019г. Аз и на предното заседание на ОбС казах, че
тези три общински пътя ще внесем, а решението ще е на ОбС.“
До
г-жа Хюлия Мустафова
Относно: Възможността за попомагане на ДПЛФУ гр.Провадия
Уважаема г-жо Мустафова,
В отговор на Вашето питане, отправено на заседанието на Общински съвет
Провадия на 24.10.2018 г., относно възможността за подпомагане на Дома за
пълнолетни лица с физически увреждания в гр.Провадия, Ви уведомявам за
следното: Управителят на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в
гр.Провадия е изпратил писмо за финансовото състояние на специализираната
институция и възможностите за преодоляването на недостига на финансови
средства до съответните висшестоящи институции, което прилагам към настоящия
отговор на Вашето питане. От бюджета на Община Провадия по предложение на
председателя на Общинския съвет само преди броени минути Вие решихте да бъдат
отпуснати 10 000/десет хиляди/ лева за дофинансиране на Дома за пълнолетни лица
с физически увреждания в гр.Провадия, което ще стабилизира финансовото
състояние на институцията до края на 2018 година.
Тук искам да Ви кажа, че след като вече писмото е в съответните институции
и минат няколко седмици, за да могат всички експерти и компетентни лица да го
разгледат, ще поискам среща с ресорния зам.-министър и ръководителя на
Агенцията за социално подпомагане, за да видим каква е възможността за
увеличаване капацитета с поне десет бройки, временно до реализацията на целите в
Плана за деинституционализация и за услугите за възрастни.“
Кворум:18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
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До
г-н Ивайло Илиев
Уважаеми г-н Илиев,
Във връзка с поставен въпрос от заседание на Общински съвет Провадия,
състояло се на 24.10.2018г. относно проекта за Централна градска част, с който
Община Провадия кандидатства през месец юли 2018г. по Процедура
ВG06RDNР001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020, Ви информирам следното:
Според указанията за кандидатстване и описаните в тях Критерии и методика
за оценка на проектните предложения, проектът „Ремонт и обновяване на
Централна градска част на гр. Провадия, кв. 59/V по плана на гр. Провадия“ може
да получи максимално 22 точки. По-висок брой точки - 25 или 24 могат да имат
само проекти, които се реализират съответно на територията на общините Видин,
Враца, Монтана или Плевен, Ловеч.
Оценката и класирането на проектните предложения по тази процедура
включва няколко етапа:
етап 1 - предварителна оценка - ако размерът на заявената безвъзмездна
финансова помощ навсички подадени проектни предложения надхвърля
разполагаемия бюджет по процедурата за прием;
етап 2 - оценка на административното съответствие и допустимостта;
етап 3 - техническа и финансова оценка.
От Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) е
извършена предварителна оценка на проектните предложения и съставен списък на
проектните предложения, за финансирането, на които е необходим бюджет, който
не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в Условия за
кандидатстване за настоящата процедура, включително проектните предложения,
получили еднакъв брой точки.
Според публикуваната информация от ДФЗ - РА има подадени 132
предложения, от които 35 на брой имат по 25 или 24 точки, останалите 88 проекта
имат по 22 точки, сред които и този на Община Провадия; 9 проекта са с по-малко
от 22 точки. Подчертавам, че получените 22 точки за проекта на Община Провадия
са максимално възможните според критериите и методиката по процедурата, видно
от извадката от Указанията за кандидатстване, приложени към отговора.
Тъй като подадените проектни предложения надвишават бюджета, определен
по процедурата - 19 558 000 лв., до следващия етап - административно съответствие
и допустимост - преминават първо само 35-те проекта с по 24 и 25 точки. След
оценяване на тези проектни предложения и при наличие на остатъчен бюджет до
110 на сто, се извършва оценяване и на останалите проектните предложения.
В заключение можем да обобщим: Проектът „Ремонт и обновяване на
Централна градска част на гр. Провадия, кв.59/V по плана на гр.Провадия“
получава 22 точки на етап предварителна оценка и все още процедурата по
оценяване и класиране не е приключила. Поради големия брой проектни
предложения, с които се надхвърля определения по процедура бюджет, ако
Управляващият оран на ПРСР реши да отпусне допълнителни средства за
27

финансиране на повече проекти по процедурата има някаква възможност за нашия
проект.
До
г-н Дамян Неделчев
Относно: Отговор на питане, относно Пречиствателна станция за отпадъчни
води - Провадия (ПСОВ)
Уважаеми г-н Неделчев,
В деловодството на Общинска администрация-Провадия е депозирано писмо
с извлечение от Протокол №40 на Общински съвет-Провадия от заседание,
проведено на 27.09.2018г. в частта на т.5 „Изказвания, питания и отговори на
питания на общински съветници.”
Във връзка с гореизложеното и Ваше питане относно степента на
пречистване на отпадъчните води и неприятната миризма от Пречиствателна
станция за отпадъчни води-Провадия, Ви информирам следното:
В ПСОВ-Провадия постъпват битови и производствени отпадъчни води от
територията на гр. Провадия. По информация на „ВиК-Варна” ООД на вход на
ПСОВ системно постъпват силно замърсени води, с високо съдържание на
органични вещества (ХПК,мазнини) и фосфати, вследствие, на което,
технологичния процес на ПСОВ е силно компрометиран и станцията няма
необходимия капацитет да поеме и пречисти постъпващия замърсителен товар.
След извършени проверки от компетентните органи е установено, че
замърсените отпадъчни води са изпускани от „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД и
техния състав не отговаря на изискванията на Наредба №7 от 14.11.2000г. за
условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационните системи на населените места.
„Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД гр.София, площадка в гр.Провадия, е
притежател на Комплексно разрешително №305-НО/2008г., издадено от
Министъра на околната среда и водите и актуализирано с Решение №305-НО-ИОА1/2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Контролът по изпълнението на условията в издаденото разрешително се
осъществява от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна. Моята
информация е, че РИОСВ-Варна е взеля необходимите мерки. В смисъл такъв, от
месец месец и половина нямаме оплаквания за миризма, защото тя се усеща в
южната част на града, в жилищните сгради.”
Кворум:19 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства в залата.
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници? Заповядайте, г-н Димов.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Аз имам два въпроса. Единият е свързан с условията на труд на работещите в
администрацията и служителите в сградата на Община Провадия. Отговарят ли
28

температурните условия на минималните изисквания на труд при зимни условия в
помещенията на администрацията? Ако не, дали не е редно да се предприемат
някакви действия за някакъв вид промишлени отоплители, които да бъдат
монтирани за известно време, за да се приведат условията в нормални за работа?
Вторият ми въпрос е свързан с Пречиствателната станция и с
информираността на общинските съветници и гражданите. В общественото
пространство циркулират слухове, че вече има изпълнителен лист от НАП. Има ли
такъв административен документ издаден? На каква стойност е санкцията? Кога е
издаден? Можем ли да бъдем запознати общинските съветници с него. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми общински съветници,
На комисиите Вие поставихте въпроса, първо, за отоплението в сградата. Във
всички стаи сме дали възможност да се сложат максимално допустимия
електрически товар печки, за да се постигнат условията. Там, където дограмата е
сменена са монтирани обратно климатиците и условията за работа са постигнати.
По отношение на вторият Ви въпрос. Първо, категорично при мен
изпълнителен лист от НАП не е идвал. Вие присъствахте на откриването на пътя
ІІІ-903 Провадия-Старо Оряхово. Там г-н Борисов спомена накратко, че съм го
запознал с въпроса и ще направи всичко възможно да се преразгледат отношенията
между Община Провадия и управляващият орган на Оперативна програма „Околна
среда”. Както той ми разпореди, една седмица след това цялата информация беше
на бюрото му. Свързах се, след неговият отговор, с вицепремиера Томислав Дончев
и той ми каза, че му е необходимо време, за да се запознае по същество с проблема.
Всъщност аз поисках среща и той ми каза, че е необходимо време да се запознае с
проблема и срещата ще стане тогава, когато може да се свърши нещо. Защото
среща, когато едната страна не е запозната с проблема е безпредметна. Когато
вицепремиерът има възможност, ще бъда приет от него. Ако има допълнителна
информация, ще запозная общинските съветници. Но пак Ви казвам, при мен
изпълнителен лист от НАП няма.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам да изразя отношение по отговор на питане поставено от мен. Първо,
благодаря за дадената информация. Второ, искам да заостря вниманието на
общинските съветници върху проблема със силно замърсеното, буквално кметът го
прочете, но искам да го повторя, защото мисля, че не бива да го пропускаме
мимоходом „Системно постъпване на силно замърсени води с високо съдържание
на органични вещества вследствие, на което технологичния процес на
пречиствателната станция е силно компрометиран.“ Кметът вече ни обясни, че са
взети мерки, но държах да го повторим това, защото както вече казах не бива да го
пропускаме така между другото, тъй като, ако вниманието ни бъде притъпено
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предполагам, че както често се случва в България, нарушителят ще се повтори и ще
се върне към досегашната си практика.
Беше ми връчен още един отговор на въпрос по отношение на замърсяването
на въздуха пак от „Слънчеви лъчи”. Там накрая е казано, че е установена санкция,
която ежемесечно ще бъде налагана. Държа и по този отговор пак да Ви заостря
вниманието. Много добре, че едно промишлено предприятие работи, но не бива да
оставяме доволството ни от това, че има разкрити работни места, да е за сметка на
замърсяването на околната среда.
Г-н председател,
Искам да поставя два въпроса. Първият ми въпрос е във връзка с парка на
Минералните бани. Г-н Илиев, мисля, че нееднократно е поставял подобен въпрос.
Искам да помоля, тъй като предстои или вече се изработва бюджета за следващата
година, да обърна внимание на това, че в града ни, който има сравнително тясна,
равна част ние притежаваме един терен, който, според мен, има дадености да се
използва много по-ефективно отколкото се използва. Мнение не само на жителите
на град Провадия, а и от гостите на града. Т.е. по-простичко казано: Имаме
прекрасен терен и не го използваме. Никак не е малък. Достъпен е. Използвал се е в
миналото. Мисля, че не е редно да го пренебрегваме.
Вторият ми въпрос е свързан с това, че преди около година беше сформирана
комисия, времена комисия към ОбС, по отношение на терена, който условно
наричаме Провадия ленд. По време на заседанията на тази комисия бяха изказани
различни предложения. Беше взето решение. Имаше предложения за изграждане на
открита сцена, на туристически информационен център. Имаше предложение от гжа Хюлия Мустафова да се направят макети на забележителните исторически и
културни обекти в Провадия. Имаше предложение от Елина Димитрова да се
направи поне минималното за социализирането на този терен, като не само се окоси
тревата, а да се сложат пейки, алеите да се пооправят. Разбирам, че може би е порационално това да бъде включено в проекта, който ще се изпълни едновременно с
останалата част от града, но си мисля, че времето, което минава, ако е ден, два,
месец е нещо, което може да бъде, как да кажа, пренебрегнато, години да минават и
един терен в центъра на града да стои само ограден, не е разумно. Освен това, имам
информация, че на този терен е постигнато съгласие да се изгради Музей на солта.
Мисля, ако това е вярно, се подменя решението на комисията да се изградят
нещата, които вече изредих - открита сцена, туристически информационен център и
така вече нещата, които изредих. Редно е, ако намеренията са такива т. е. да се
изгради Музей на солта, ОбС е редно да бъде запознат. Да бъде обяснено - Кое е
наложило да се променя това решение на комисията? И да вземем, както говорим
тук често, информирано решение по една такава евентуална промяна. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мустафова, заповядайте.”
Кворум:18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 11.20ч.
Изказване на Хюлия Мустафова
„Имам един въпрос по отношение на петгодишната давност на данъците за
съпружеска имуществена общност, които са свързани с колите на инвалиди.
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Съгласна съм, като юрист и съм запозната, че имаме петгодишна давност. Но редно
ли е, че недоглеждане от страна на община, администрация, на компетентна
институция, не обвинявам само общината, пет години назад? Досега, доскоро, всяка
кола на инвалид получаваше, че не дължи данък. В един момент поканваме всички
хора да дойдат, да направят предеклариране, да искат свидетелство за брак, да
направят предеклариране и пет години назад хората да плащат. Аз задавам този
въпрос, защото станах свидетел на много хора, които казват така: Ние, ако знаехме,
защото ние сме прости хора и никой не ни уведоми пет години, в един момент ни
уведомяват – попълваме тази декларация и ние имаме петстотин лева данък да
плащаме назад. Откъде да ги платим? Съгласна съм, че трябва да дойдат приходи и
в общината, но има някъде, където се губи една нишка. Не може на гърба на тези
хора в момента ние да събираме пари, защото, не искам да обиждам никого. Вярно,
законът си казва - половината се плаща от този, който е здрав, а другата половина
ще бъде опростено. Но пет години, къде бяхме ние досега? Общината,
администрацията. Дадената институция – няма значение коя е. Питам – Има ли
възможност и дали е редно, както правим опрощаване на такива данъци и сме
правили, като ОбС преди време, дали в момента това не може да стане? Питам
само, защото аз не мисля, че ще можем да ги съберем тези пари. Когато декларираш
един имот. Как сега искат от нас за граждански брак удостоверение, а преди това
никой не е искал? Не всеки го знае. Има някакъв пропуск, но нещо може ли да се
направи от страна на общината?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаема г-жо Мустафова,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
На следващото заседание ще получите комплексен отговор, относно
юридическата възможност за освобождаване. Искам да Ви кажа, че имаме писмо от
Централно управление на Националната агенция за приходите, подписано от зам.изпълнителния директор, г-н Георгиев, относно данъчното облекчение за леки
автомобили, придобити по време на брака с изцяло лични средства. Община
Провадия, отдел МДТ са приемали сто на сто за вярно декларираното от нашите
съграждани. Те не са проверявали и са облагали автомобилите по начин, по който
са декларирани. За съжаление, имаше сигнал и питане, пак от наш съгражданин,
получихме това указание и на базата на това указание, ние сме предприели тези
действия. Няма как да не изпълним указание на НАП. Поради това, че и мен много
ме занимават с този въпрос, в общинският вестник, следващото издание, ще бъде
дадена информация кое налага преизчисляването и събирането на данъци пет
години назад. Един вид неточната декларация. Общинска администрация, отдел
МДТ не проверява сто на сто декларираното от физическите и юридическите лица.
Каквото декларират, това ги облагаме.По-голям контрол има, относно декларациите
за количество битови отпадъци. Там инспекторите следят долу горе колко и какви
отпадъци фирмите изхвърлят. Точно този тип данък не е контролиран до момента.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Аз съм съгласна с г-н Филев, но сега след като ги поканваме, в момента
всички хора получават покани, от които се изисква удостоверението,
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свидетелството за граждански брак. Добре, сега защо го правим? В указанието,
дори и в указанието да е така, не можем ли да започнем от тази година? От 2019год.
да бъде?Защо пет години назад? Защо тогава не сме ги поканили тези хора, като
идват и да носят? Това е. Ние излизаме с това, че са декларирали неточни данни.
Когато ги приемат тези, няма такова изискване. Дайте си свидетелство за брак,
защото не би трябвало да бъде сега така. Пет години. Има по петстотин, по хиляда
лева да плащат хора.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз само ще допълня въпроса, който зададе колегата. Искам да се отговори, в
момента на фактическото деклариране на ситуацията по този въпрос, който се
разглежда. В съответната бланка има ли начин, указание, която да причисли тази
категория на деклариране, да е видно от там на база, на което после от тук да се
каже, че съответните декларатори са заявили неистина т.е. самите бланки, самото
деклариране някъде да има, пак ще се повторя, графа, текст, в който да е упоменато
за тази ситуация. Защото, ако няма нещо подобно единствено в момента, в който
ние казваме, че те са декларирали невярност е на база на това, че те е трябвало да
знаят. Незнанието не оправдава никого. Въпросът ми е конкретен.“
Изказване на Христо Гичев
„При декларациите за деклариране на моторни превозни средства, както и
декларацията по чл.14 от ЗМДТ за деклариране на недвижими имоти има графа в
съсобственост ли е имота или не е в съсобственост. Отделно има разпоредба в
чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.“
Изказване на Диан Николов
„Въпросът е аз, като гражданин - отивам, подавам декларацията и в тази
декларация има графи, в които конкретната ситуация е упомената. Аз, ако не я
попълня тази графа, съвсем умишлено, означава, че съвсем тенденциозно
подвеждам със своята информация и е редно, например след пет години, ако някой
е проверил, види това нещо и не отговаря на действителността, аз да си поема
отговорността. Това исках да попитам.“
Изказване на Христо Гичев
„Непознаването на закона не те оневинява. Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Само за да уточним. През 2015г. аз си закупих лек автомобил. Това са вече
четири години. Лекият автомобил не съм го декларирал в общината. Доколкото
знам, става автоматично от обменната система на КАТ и не се подава декларация.“
Изказване на Христо Гичев
„Декларацията не се подава от 2016г., мисля.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Излиза, че аз не съм подал декларация. Откъде тогава имат информация и ми
вземат данъка за колата?“
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Изказване на Христо Гичев
„КАТ изпраща директно всеки месец информация до общината, до отдел
МДТ за регистрираните автомобили на територията на всяка една община. Затова
отпадна.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Това казвам. Това са четири години. В момента Вие карате т.е. пет години е
давностния срок. От четири години те не се декларират. Информацията е постъпила
автоматично от КАТ.“
Изказване на Христо Гичев
„Справката пристига в община Провадия и община Провадия начислява
данък, понеже тя не знае, че този човек е инвалид. Разбирате ли? Когато този човек
отиде и си представи ТЕЛК, той казва – А съм инвалид, освободете ме от данък.
Когато е придобито по време на брака и единият е инвалид – не плаща данък. Тук е
г-жа Трифонова. Тя може да обясни.“
Изказване на Пламена Трифонова-нач.-отдел МДТ, община Провадия
„Здравейте. Чух полемиката в залата. Да отговоря на въпроса. От 2015 год.
има промяна в ЗМДТ и информацията пристига автоматизирано. В общият случай
собствениците нямат задължение да подават декларации. Има само три ситуации, в
които собствениците на автомобили трябва да подадат декларации за автомобилите
в срок от два месеца от придобиването или съответно регистрацията е първи внос.
Първата ситуация е, ако собствениците са повече от един. Втората ситуация, ако
имат основание за ползване на данъчно облекчение. В случая коментираните
обекчения са за лица с намалена работоспособност. Третата ситуация сега не се
досещам каква беше, но основното е това. Има декларации по чл.54 от ЗМДТ. Не са
отменени декларациите. Подават се, както Ви казах, в тези ситуации. Самата
декларация е утвърдена със заповед на министъра на финансите. Също, както по
чл.14 за имотите пише, има място, където могат да бъдат написани – първи
собственик, втори собственик със съответните дялове.“
Изказване на Христо Гичев
„Пише притежаваното МПС притежавам в съсобственост със… Това е точно
текстът на графата.“
Изказване на Пламена Трифонова-нач.-отдел МДТ, община Провадия
„Всеки един трябва да знае. Извинявайте , ще Ви кажа, както знаят за
ползването правото на безплатна винетка, за намаление на данъците, за намаление
на таксата смет по Ваше решение, мисля, че е техен ангажимент.“
Изказване на Христо Гичев
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Прощавайте, че пак се намесих, но аз задавам въпрос от гледна точка на това
и казвам, че някой трябва да информира някой, че той трябва да дойде да си подаде
декларацията. Но тук, това, което се изтъква, като искане, че лицата, които са
дошли тук да си подадат справката-декларация не са информирани, не са видели
отникъде, например, че те трябва да я подадат по определен начин. Аз затова
зададох въпроса, защото да не се спекулира с това. Някой да каже: Дойдох в
общинска администрация, направил съм си декларацията. Там никъде в документа
не е казано в коя графа попадам, как да декларирам? На практика сега те правят
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едно тълкувание, че по някакъв начин са подведени и не са информирани за нещата,
като са дошли в общинска администрация. Аз така тълкувам нещата.“
Изказване на Христо Гичев
„Това, че е попълнено некоректно, не ги оправдава. Други питания? Г-н
Димов, заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
В конкретната ситуация тя декларацията си е декларация. Поемаш
отговорност, какво попълваш в нея. Благодаря на г-жа Трифонова. Винаги е хубаво,
когато има експерт в залата, за да ги обясни нещата. Явно има в тази декларация
специално поле, където да се пише съсобственост на автомобила, на превозното
средство. Явно са попълнени грешно самите декларации. Остава въпросът, че на
тези хора ще им останат едни задължения за пет години назад, които могат да са в
по-големи суми. Добре е да помислим във вариант, който беше предложен от
колегата или да се опростят тези данъчни задължения, или да се помисли за
разсрочването им във времето, защото за някои хора могат да се окажат непосилни.
Благодаря.“
Изказване на Христо Гичев
„Други становища, изказвания, питания на общински съветници? Няма.
Преминаваме към следващата точка.“
Четвърта точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседание на ОбС Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 11.35часа.

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 №1999
решение №42-705
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V

Против Възд.се

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

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

35

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2004
решение №42-707
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V

Против Възд.се

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

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

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2005
решение №42-708
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ 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 №2006
решение №42-709
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V

Против Възд.се

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

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

38

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2007
решение №42-710
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V

Против Възд.се

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

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

39

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2009
решение №42-712
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

40

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2011
решение №42-714
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

Антон Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

За

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

41

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2020
решение №42-717
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни 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

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2022
решение №42-718
№

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 Янев
Блага Петрова
Георги Габровски
Дамян Неделчев
Диан Николов
Димитър Димитров
Димо Димов
Елина Димитрова
Ивайло Илиев
Иво Гочев
Йордан Михалев
Капка Радева
Кръстю Кръстев
Лидия Димитрова
Милена Драгнева
Мустафа Ибрям
Наталина Златева
Стоян Гигов
Христо Гичев
Хюлия Мустафова
Хюсни Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

43

