П Р О Т О К О Л № 48
Днес, 25.04.2019 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. Блага Калчева Петрова
2. Дамян Ташев Неделчев
3. Диан Парушев Николов
4. Димитър Тунчев Димитров
5. Димо Владимиров Димов
6. Елина Георгиева Димитрова
7. Ивайло Илиев Илиев
8. Йордан Иванов Михалев
9. Капка Ангелова Радева
10. Кръстю Василев Кръстев
11. Милена Иванова Драгнева
12. Наталина Младенова Златева
13. Стоян Добрев Гигов
14. Христо Драгомиров Гичев
15. Хюлия Ахмедова Мустафова
16. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е шестнадесет общински съветници. Ще връча писмени
отговори на въпроси, зададени към кмета на община Провадия на общинските
съветници Димо Владимиров Димов, Дамян Ташев Неделчев, Кръстю Василев
Кръстев.
Откривам четиридесет и осмото заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №48 от 12.04.2019г. 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.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г. /вх.№2280
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2019г. /вх.№2281
3.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2018г. /вх.№2283
4.Отчет за изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги
за 2018г. /вх.№2286
5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2018г. /вх.№2279
6.Отчет за изпълнение на програма за развитие на туризма в община
Провадия за 2018г. /вх.№2266
7.Доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. /вх.№2271
8.Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за 2019г. /вх.№2272
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9.Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 20192020г. /вх.№2267
10.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за
2020г. /вх.№2287
11.Докладни записки с вх.№2268, 2270, 2273, 2274, 2277, 2278, 2282, 2284,
2285.
12.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по дневния ред? Няма. Предлагам заседанието да протече при
следния дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г. /вх.№2280
2.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2019г. /вх.№2281
3.Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2018г. /вх.№2283
4.Отчет за изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги
за 2018г. /вх.№2286
5.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2018г. /вх.№2279
6.Отчет за изпълнение на програма за развитие на туризма в община
Провадия за 2018г. /вх.№2266
7.Доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. /вх.№2271
8.Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в община
Провадия за 2019г. /вх.№2272
9.Програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 20192020г. /вх.№2267
10.Годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за
2020г. /вх.№2287
11.Докладни записки с вх.№2268, 2270, 2273, 2274, 2277, 2278, 2282, 2284,
2285.
12.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 16 с
16 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г.
а/№2280- Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Илиев, заповядайте.“
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Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, Добро утро!
Не бях обърнал внимание. Току що го забелязах. Може би като въпрос.
Знаете с каква дейност се занимавам и видях, че има счетоводен програмен
продукт „Work Flow” на стойност 4 675лв. Аз работя на същия. Това е много
голяма сума. „Бизнес софт” е фирмата, която го е създала и поддържа. „Бизнес
софт” е фирмата, на която всяка година си плащам. На десет хиляди документа
работя. Говоря за единица и годишната ми такса е 170-180 лв. През 2004год. го
закупихме. Беше под 500 лв. Не знам каква е тази сума?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Аз имам въпрос по отношение на предложението за І ОУ, относно сумата за
ремонта на котела. Единственият въпрос в тази връзка. Общинска администрация,
която разполага със съответния ресурс, правила ли е анализ на предложената или
предложените оферти като стойности?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Кворум:17 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства в
залата./09.10ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Г-н Илиев,
Изпратил съм да вземат договора. Ще изчетем всичко. Подписал съм го.
Предложен ми е. Даже мисля, че е по-голяма сумата. Указанията да минем на нов
продукт са, знаете, от по-горна инстанция - Министерство на финансите.
По отношение на вашия въпрос, г-н Николов. След разговор ми,
предварителния, с директора на І ОУ, го помолих да направи пазарно проучване,
какъвто е редът. Той изготви такова пазарно проучване и написа докладната
записка. Пазарното проучване е направено от І ОУ. Смятам, че цената е нормална
за доставка и монтаж на котел.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„На база на коментара, който направихте, искам да допълня, че в докладната
записка г-н Станков е записал, че не разполага със съответен екип специалисти,
които да извършат съответната дейност. Тогава те как проверяват? Аз искам да
обърна внимание, може би, като препоръка да го направя. Редно е в такъв тип
докладни, общинска администрация, която разполага с дадени структури и хора,
които могат да направят съответното проучване по отношение на предложената
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оферта, да дадат някакво мнение. Тук не става въпрос, че някой е против тези пари
да се отпуснат и да се направи този ремонт. Редно е, смятам, общинска
администрация, да се намеси, защото тя финансира в крайна сметка. Хората, които
са от съответните отдели да дадат някакво мнение по тези неща. Аз не искам да
оспорвам офертата, може би наистина е добра. Само там, един бегъл поглед, ми
направи впечатление - един монометър от подобрен тип, който струва например 30
лв. и 15 лв. има за проверка - 45 лв. Предлага се например за 150 лв. Не го
коментирам. Може да е нещо по-специално. Може да е свързан с датчици,
температури и т.н. Говоря принципно. Не съм оглеждал офертата, но принципно
въпросът опира до това някой, който има възможност, да даде и мнение след като
се отпускат тези средства.”
Кворум:16 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Николов,
Смисълът на помощта, от която се нуждае г-н Станков е за провеждане на
процедурата за възлагане на обществена поръчка. Той няма юристи. Такава помощ
ние ще окажем. По отношение на качеството и вида на монтираните съоръжения,
това право ще е негово. По подготовката и провеждането на процедурата - те са
няколко вида: пряко договаряне, публична покана, открита процедура. Ние такава
помощ ще окажем.
Г-н Илиев, излезе, но цената за продажбата договорена за лиценз за ползване
на продукта е за осем работни станции. Осем лиценза, цена за внедряване и всичко
цената без ДДС е 9 309лв. с ДДС 11 170 лв. За осем работни станции. Все едно
осем продукта. Той има един.”
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев влиза в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Г-н Илиев,
Става въпрос за осем работни станции, осем лиценза. Внедряване на осемте
работни места и всичко без ДДС е 9 309лв. с ДДС 11 170 лв. за осем работни
станции.”
Кворум: 18 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства на
заседанието на ОбС Провадия./ 09.15ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, току-що излязох за да звънна на „Бизнес софт”. Познавам се с
хората. До десет хиляди документа, един лиценз струва 300 евро - 600 лв. До
двадесет хиляди, двойно повече - 350. Четиридесет, петдесет отгоре. Не знам каква
е тази калкулация? Честно ви казвам, аз съм учуден.”
Кворум: 17 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова не присъства
на заседанието на ОбС Провадия.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 15 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 827
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое Решение №44-763 от
30.01.2019г. в следния смисъл:
1.Одобрява увеличение на бюджета в дофинансиране на държавна дейност
322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ и дейност 326
„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ на ВРБ:
- ОУ „Христо Ботев“ с.Житница - 6 680 лв.
- I ОУ „Христо Смирненски“ - 50 500 лв.
- ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ - 6 500 лв.
2.Средствата за изпълнението на т.1 от настоящото решение да бъдат в
намаление на бюджетният кредит в:
§ 00-98 д.998 „Резерв“ в размер на 63 680 лв.
3.Одобрява промени в поименния списък за капиталови разходи,
финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на общината за
2019г., съгласно Приложение №1 от 2 152 744 лв. на 2 176 979 лв. - увеличение с 24
235 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както следва:
■ в намаление на:
§ 00-98 д.998 „Резерв“ - 24 235 лв.
■ в увеличение на:
§ 53-01 д.122 „Общинска администрация“ - 4 675 лв.
§ 53-09 д.619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустройството и
peгионално развитие“ - 19 560 лв.
4.Възлага на кмета на общината в качеството си на разпоредител с бюджета
да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК разпорежда предварително изпълнение на
настоящото решение.
Кворум: 18 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Втора точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
първото тримесечие на 2019г.
а/№2281- Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2019г.
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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“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 828
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на променените бюджети за
първото тримесечие на 2019г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия./09.22ч.
Трета точка – Отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2018г.
а/№2283-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„На комисиите беше обърнато внимание за отсъствието на представител на
болницата. Сега ми се струва, че има. Можем да дадем думата, ако имат какво да
уточнят по това, което са представили. Имат ли проблеми?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Задайте си въпросите към представителя.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Въпросът ми е - Как вървят финансите на болницата? Има ли затруднение?
Има ли някакво подобрение по отношение на това, което се случва месеци наред?
Не месеци, а години. Това ми е въпросът. След като разглеждаме едно нещо,
даваме пари за него, няма явни промени към по-добро и влошаването е налице,
могат да кажат нещо след като са го внесли. Не само да го приемем ей така и
нещата да не се променят в никакъв план.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Той е годишен финансов отчет, който се публикува в Търговския регистър и
трябва да бъде приет от собственика на капитала. Представителят е тук. Той ще
отговори.”
Изказване на Бедрия Налбантова- гл.счетоводител на „МБАЛ Царица Йоанна
Провадия” ЕООД
„Здравейте. На комисията, на която вие сте член, аз не присъствах, но бях на
комисията по здравеопазване и говорихме. Не знам какви са въпросите.
Положението няма кака да се подобри, просто, намаляха задълженията към
доставчиците благодарение на кредитите, които се отпуснаха от общината. Около
62 000 лв. са задълженията към доставчиците. Това са основно текущи с някои
изключения. Знаете, че подписахме договор с министерството за субсидиране за
рискови райони. Окончателната цифра не ни е известна, но няма да е по-малко от
миналата година. Около 10 000-12 000 лв. на месец. Истината е, че за да се решат
проблемите на болницата, д-р Неделчев, и вие знаете, че трябва да бъдат
остойностени пътеките. Това се говори всеки път и не искам да го казвам. От 1995
год. няма остойностяване на пътеките. Знаете, тридесет процента се вдигнаха
всички разходи. Не говоря за заплати. Има уверение от министерството, говорихме
го на дълго и нашироко, че ще се предприемат мерки през месец юли. Това, което
са казали, че ще има някакво увеличение. На въпроса ни - Ще стигнат ли сестрите
стартова заплата от 950лв.? Всички казаха, че тогава системата в здравеопазването
ще гръмне. Т.е. стартова заплата 950лв. на сестрите води до стартова 1 200 лв. или
1500 лв. на лекарите. Просто, няма откъде да дойдат тези пари.
Нямаме просрочени задължения. Не говоря за задълженията към общината.
Така или иначе те са с едногодишни договори към общината, но се надявам, че ще
бъдат увеличавани. Срокът ще бъде удължен, ако може някога да ги върнем тези
пари. Това е целевата субсидия, всъщност, субсидията, която ни даваше всяка
година общината. По отношение на приходите, мога да кажа, че са вдигнати с
около 10 000 лв., тази година, в сравнение с миналата година. Нещо конкретно?
Толкова сме свити, за да ни стигат парите за заплати. Знаете какво е текучеството в
болницата. Знаете какъв е персоналът. Специално за докторите. За сестрите също.
Казах ви десет, петнадесет процента са в непенсионна възраст от персонала на
болницата. Единствените ни по-големи просрочия са за тока, които сега ще ги
платим. Получихме субсидията за първите четири месеца. На цяло ще изплатим
тока, лекарствата и на „Медиал” за поддръжка на апаратурата. Няма просрочени
задължения към момента. Нещо друго, ако има? Аз мисля, че сме малко по-добре
от миналата година. Поне първото тримесечие.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, д-р Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Благодаря на г-жа Налбантова. Колеги, искам да ви обърна внимание на
следното: Ние, като общински съветници, ако съм разбрал правилно задълженията
си, сме задължени да решаваме нещата по принцип. В началото на мандата на този
ОбС, по мое предложение, мисля, че всеки можеше да го направи, факт е, че аз
предложих - обърнахме се към държавата в няколко институции. Към Министерски
съвет, към омбудсман и т.н. Гласувахме текст, в който изразихме недоволството си
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по начина, по който държавата се отнася към нашата болница. Болницата е
общинска. Гласуваме всяка година определени суми. Чухте отчета на г-жа
Налбантова, че финансовото положение е такова не заради лоша работа на
колегите или на администрацията. Въпреки това бутаме, имам предвид, нашата
болница и като евентуално нейни пациенти, бутаме я в едно състояние - дали има
или няма. И сме доволни т.е. нищо не се промени за тези години вече откакто
работим като ОбС. Вярвам, че каквото можеше администрацията, като преценка е
направила, да помогне. Ние показахме някакво недоволство, но явно далеч не е
достатъчно и като продължава така в един момент ще се усмихнем без болница.
Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Николов.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Г-н Неделчев, обръщам се персонално към Вас. Винаги, когато има
заседание, в което се разглеждат въпроси, свързани с болницата неминуемо се
стига до политиката на държавното управление в момента. Не е редно, смятам,
абсолютно всичко да се отнася към държавното управление и неговата политика по
отношение на здравеопазването на база, на която да са негативните резултати в
болницата. Ако смятате, че тук сме в парламента, се бъркаме. Считам, също, че
това не е единственото болнично заведение в държавата, което е на този хал и да се
казва - Държавата не обръща никакво внимание. Не съм съгласен с това нещо категорично. Нима има правителство и управляващи, които биха искали да трупат
някакви негативи? Да имат възможности, но да не ги използват. Присъствал съм на
доста събирания. Пенсионерите - Няма пари за пенсии, не ни увеличават пенсиите
и т.н. Кое правителство не би искало да има добри резултати? Да се похвали,
защото то ходи периодично на избори. Правя този коментар, защото малко ми
поомръзна всичко да се прехвърля там. Все пак, главният счетоводител тук каза, че
тенденцията е малко подобрение в нещата. Не са розови нещата, но все пак са се
стабилизирали. Управителят на болницата на няколко пъти казва, че нещата вървят
в по-добра посока. Това е и благодарение на хората, които работят там. Да не
забравяме, че там има екип от хора, които също управляват, които също дават труд,
които по някакъв начин, в голямата си част, милеят също нещата да вървят добре и
да се запази това болнично заведение. Да не забравяме помощта на общинска
администрация в тази посока с редовните дофинансирания, но смятам, че за този
резултат, който преди малко се каза, се изказа мнение, че вървим в положителна
посока по равното. Болницата не е надолу. Голяма заслуга има и държавата в това
отношение.”
Изказване на Бедрия Налбантова - гл.счетоводител на „МБАЛ Царица
Йоанна Провадия” ЕООД
„Задачата на болницата не е да имаме положителен финансов резултат. Целта
беше да се изплатят тези разходи, задължения към доставчици, които бяха
просрочени във времето. С помощта на общината ги изчистихме. Казах, че в
министерството - това, което се прие в момента, чакаме да видим окончателната
методика. Има уверение, че може и двойно да станат субсидиите. На този етап са
малко повече от миналата година. Ние не можем да купуваме апаратура. Не можем
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да вдигаме заплати, ако не ни ги наложат. Ние искаме пари само да не сме в
просрочие. Нямаме финансова възможност да купуваме апаратура. Да, сега
купихме два апарата на изплащане във времето. Нищо, че носят лихви, но по-малко
пари даваме. Парите, които получаваме от Здравната каса не ни покриват фонда с
осигуровките. Това е факт. Досега бяха много, например с пет, шест хиляди помалко. Сега сигурно ще кажете, че трябва да се съкрати персонала или да се
намалят заплатите? Нас ни задължават да ги вдигнем тези заплати. Веднъж от
минималната работна заплата, веднъж не може една санитарка да получава колкото
една медицинска сестра. Вдигне ли се на медицинската сестра, знаете, тя не може
да бъде изравнена с доктора. Така или иначе това е верижна реакция. Вървят
заплатите нагоре.
Мисълта ми е, не мога да кажа, че е много добро финансовото състояние, но
за мен е добро и нямаме такива просрочени задължения, като не броя задълженията
към община Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания 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 №48 – 829
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 във връзка с чл.137,
ал.1, т.3 и т.5, предложение 3 от Търговския закон и чл.8, ал.1, т.3, т.5, предложение
3 и ал.2 от Наредба №12 за реда за учредяване на търговски дружества и за
упражняване правата на собственост на Община Провадия в търговските дружества,
Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно
лечение Царица Йоанна Провадия” ЕООД за 2018г. със седалище и адрес на
управление град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.„Желез Йорданов”
№1, ЕИК 000090033, като неразпределя печалба.
Кворум:18 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Четвърта точка – Отчет за изпълнението на годишния план за развитие на
социалните услуги за 2018г.
а/№2286-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги за
2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 830
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните
услуги за 2018г.
Пета точка – Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от
тях бюджетни средства през 2018г.
а/№2279-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства през 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 №48 – 831
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия:
1.Приема докладите за дейността на читалищата на територията на община
Провадия в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност и
изразходените от тях бюджетни средства през 2018г., съгласно приложения от №1
до №23.
Шеста точка – Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в
община Провадия за 2018г.
а/№2266-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в
община Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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
17 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №48 – 832
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.12, т.1 от Закона за туризма,
Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в
община Провадия за 2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, отрицателен вот.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Ще бъда кратък. Гласувах „против”, защото смятам, че капацитетът, който
има провадийската община по отношение на туризма се използва в недостатъчен
мащаб, меко казано.”
Седма точка – Доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
а/№2271-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното
за вътрешен одит в община Провадия за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 №48 – 833
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
Осма точка – Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в
община Провадия за 2019г.
а/№2272-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне за сведение на годишен план за дейността на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за 2019г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 834
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.34, ал.5 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема за сведение годишен план за дейността на звеното за вътрешен
одит за 2019 г., съгласно приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на звеното
за вътрешен одит в община Провадия.
Девета точка – Програма за развитие на туризма в община Провадия за
периода 2019-2020г.
а/№2267-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно програма за развитие на туризма в община Провадия за периода 20192020г.
Кворум:17 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 17 с
15 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 835
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона
за туризма, Общински съвет Провадия:
1.Приема програма за развитие на туризма в община Провадия за периода
2019-2020г.
Десета точка – Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Провадия за 2020г.
а/№2287-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен план за развитие на социалните услуги в община Провадия за
2020г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 17 с
17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №48 – 836
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социално
подпомагане, във връзка с чл.36/б/, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Провадия за 2020г.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
Кворум:18 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Единадесета точка – Докладни записки
а/№2268-Докладна записка от Бисер Денев-секретар на община Провадия,
относно одобряване на разходи за командировки
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 837
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Филев кмет на община Провадия за времето от 01.01.2019 год. до 31.03.2019 год. в размер
на 454.24 лева.
Кворум:17 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства в
залата.
б/№2270-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната тръжна цена
на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ II /втори/, в кв.121а /сто двадесет и първи „а“/
по регулационния план на гр.Провадия, обл.Варна с площ от 530 кв.м. /петстотин и
тридесет квадратни метра /, съгласно АОС №1180/ 08.06.2006г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
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Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 838
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на община Провадия, съгласно АОС №1180 от 08.06.2006г., вписан
под №196, том V, дело №1071, входящ регистър №2680, в Служба по вписванията
към Агенция по вписванията при Районен съд Провадия, находящ се в
гр.Провадия. обл.Варна, а именно: Дворно място, цялото с площ от 530 кв.м.
/петстотин и тридесет квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот
/парцел/ II /втори/, в кв.121а /сто двадесет и първи „а“/ по регулационния план на
гр. Провадия, при граници на имота: улица, улица, улица, УПИ III - КПС.
2.Определя началната тръжна цена за имота по т.1 в размер на 5027 лв. / пет
хиляди двадесет и седем лева / без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
в/№2273-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Поименно гласуване:
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 839
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Провадия
I.Отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване
на договора, част от недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
Акт за публична общинска собственост №298 от 13.05.1999 год., вписан в Служба
по вписвания при Районен съд Провадия под №490, том III, вх. peг. №74 от
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11.04.2002 година, находящ се в с.Блъсково, община Провадия, област Варна, а
именно: кухненски блок и прилежащите към него две складови помещения,
санитарен възел, стая за персонала, три подготвителни помещения, две помещения
за измиване и дезинфекция на съдове за хранене, с изключение на разливочна,
ползваща се за нуждите на училището, с обща площ 175 кв.м., находящ се на
първия етаж от триетажната сграда на Обединено училище „Св. Св. Кирил и
Методий“, цялата с площ 1 100 кв.м., намираща се в дворно място, с площ 16670
кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот №I-училище в квартал 28 по плана
на с.Блъсково, община Провадия, при граници на помещението - дворно място,
столова, улица, дворно място, при граници за УПИ - улица, улица, улица, поземлен
имот II -359, III -359, IV-358, за приготвяне на храна за деца и ученици.
II.Отдаването под наем на имота по т. I от настоящото решение да се извърши
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начален размер на
месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на общински
имоти.
III.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:18 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев присъства в залата.
г/№2274-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на споразумение за съвместни дейности в изпълнение на
Препоръка на Съвета на ЕС от 15.02.2016г., относно интеграцията на дълготрайно
безработните лица на пазара на труда
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?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
17 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 840
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общинският съвет - Провадия:
1.Одобрява Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка
на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара
на труда между Дирекция „Бюро по труда” град Провадия, Община Провадия,
Община Дългопол и Дирекция „Социално подпомагане” град Провадия, съгласно
Приложение №1.
2.Определя лице за контакт за Община Провадия, което да бъде вписано в
Споразумението - Наталия Димитрова - Директор на Дирекция „Обща
администрация” в Общинска администрация Провадия.
3.Упълномощава кмета на община Провадия да подпише Споразумение за
съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС, относно
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интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда между Дирекция
„Бюро по труда” град Провадия, Община Провадия, Община Дългопол и Дирекция
„Социално подпомагане” град Провадия.
4.Възлага на кмета на Община Провадия да извърши всички необходими
действия по изпълнение на настоящото решение.
5.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте за отрицателен вот, г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Мнението ми при такива мерки е, че няма резултат. Затова гласувах
„против“.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.“
Кворум:19 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев присъства на
заседанието на Об Провадия./09.50ч.
Изказване на Ивайло Илиев
„Може да се каже, че не е процедурен въпрос, но засяга воденето на
заседанието. Ще помоля, определена група от хора, когато даден общински
съветник изяви някаква позиция, да не реагират спонтанно – да се присмиват или
нещо от този род. Благодаря.“
д/№2277-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 Бозвелийско
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 №48 – 841
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 терен общинска собственост в кв.26 по плана на с.Бозвелийско (на ъгъла
между ул. „Първа“ и ул. „Двадесет и втора“), съгласно приложената план-схема.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
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е/№2278-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 Староселец
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? 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 №48 – 842
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 терен общинска собственост – петно от 10 м2 , разположено в тревната площ,
намираща се вдясно на път VAR 3213 /между о.т. 12 и о.т.13/ посока север-юг,
след сградата на Кметство с.Староселец/, съгласно приложената план-схема.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
ж/№2282-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Заповядайте, г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз имам два въпроса върху тази докладна. Първият ми въпрос: Взето ли е
мнението на жителите на село Златина? Защото там от пасище, което предполагам,
че се ползва, трябва да се смени статута. Това ми е първият въпрос. Вторият
въпрос. Бих искал да чуя мнение от общинска администрация: Как ще рефлектира
този обект на околността от екологична гледна точка? Там става въпрос за
трошене, прах и миене. Къде ще отидат водите? Какво се случва? Има ли
предварително направен анализ? Ако има такъв, на каква база е направен той?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Кворум:18 Общинският съветник Хюсни Осман Адем не присъства в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
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Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Николов,
Ще започна малко по-отдалече. Община Провадия повече от тридесет години
на този терен е имала кариера с добив на инертни материали с добив до десет
хиляди кубически метра на година за собствени нужди. Кариерата е стопанисвана
от ПСПД и БКС Провадия. През 2001 год. част от съоръженията след продажбата
на БКС, приватизацията му, впоследствие се приватизираха и част от
съоръженията на ПСПД Провадия. Това бяха трошачки и цяла такава инсталация.
Моята информация е, че до 2007год. инсталацията е работила. Там е имало такава
инсталация. Между 2007год. и 2011 год. котлована на бившата кариера „Тепето“
става частен. Целият имот в този аспект е частен. За частен имот, за достъпът до
него, населението няма как да се пита за „пасище, мера“. Той е частен имот. По
отношение екологичната дейност и опазване на околната среда компетентният
орган е РИОСВ. Той дава становище. Но симетрично от другата страна има
кариера. Кариерата е голяма. Много по-голяма. Местоположението, всички го
знаете, е на седем километра от Провадия северно от магистралата. Оттатък
магистралата и по отношение на село Златина. Компетентният орган е РИОСВ
Варна. Какво друго становище да дадем? Не знам. Но община Провадия, когато аз
бях зам.-кмет, 1999-2000 год., поискаха да продължи стопанисването на кариерата
за собствени нужди пак до десет хиляди кубика. Тогавашният областен управител
Добрин Митев одържави терена. После имаше една много дълга преписка с
Министерството на регионалното развитие и в един момент кариерата отпадна от
регистъра на запасите. Сега, за да се стигне до тази дейност, трябва да се внася
камъка от някъде другаде, предполагам, от близките кариери и за собствени нужди.
Предвид факта, че близо тридесет години там е работила такава инсталация и е
добивано средногодишно десет хиляди кубически метра инертни материали, аз не
виждам проблем. Пак казвам, компетентният орган, който ще се произнесе за
строителството и въвеждането в експлоатация на инсталацията е РИОСВ Варна.“
Кворум:17 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми г-н Филев,
Уважаеми колеги,
Задавам тези въпроси от една единствена гледна точка. Аз считам, че когато
има такъв род докладни малко имам усещането, че те автоматично. Има проявен
интерес и се пускат веднага докладните. Считам, че общинска администрация със
съответните структури би следвало да даде някакво мнение. Ние, за да вземем
решение, трябва да знаем, какво се случва оттам нататък? Ако това нещо се
приеме, как ще влияе тази дейност на местната население, на хората? Има
подробности, които аз не ги знам. В момента, може би, не съм се задълбочил в
нещата, че това е частен имот. Това, че толкова години там е работила подобна
структура и дейност, аз не го приемем много за критерий, защото има неща, които
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са били преди. Било е за онези неща нормално да бъдат, а в момента ги няма и не е
нормално да ги има. И ние сме имали сметище, но вече нямаме сметище нали?
Сега, по отношение на РИОКОС ли казахте? РИОСВ. Има ли предварително такова
становище на РИОСВ или ние предварително трябва да вземем решение за смяна
на статута, след което съответната фирма да отива до РИОСВ. Малко, като че ли се
изпреварва или каруцата, или магарето в това отношение. Това просто питам. Аз
съм далеч от мисълта да търсим някакви спънки, но все пак трябва да защитаваме
своите интереси. Затова, както г-н Неделчев, каза преди малко – хората са ни
избрали и ние трябва да работим за тях. В тази връзка, все пак, ние трябва да имаме
някакво мнение като общински съветници. Не механично – има докладна и
вдигаме ръцете. За да вземем обективно решение, все пак, има няколко нещица,
които трябва да ги знаем. Едно от тях е - Как този проект би рефлектирал на
околната среда на метри от магистралата, на седем километра от тук, от града?
Затова ви задавам този въпрос, но явно становище на наши специалисти, говоря на
общинска администрация, от съответните отдели не е правено в тази посока. Така
да го разбирам. РИОСВ кога и как ще се произнесе? Също не знаем. От тази гледна
точка коментирам всичко това. Нека малко да имаме повече яснота.“
Кворум:18 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Николов,
По ред на допълнително поставените въпроси. Докладните записки, които
внасяме са законосъобразни. Според компетентността на община Провадия са се
произнесли всички специалисти. Второто. Когото се обяви заседанието на ОбС,
всички кметове на населени места знаят за материалите, това, което касае тяхното
конкретно населено място. Материалите са публични. Знаят за заседанията на
комисиите, ако имат някаква преценка отрицателна по даден материал, редно е
първо да уведомят мен, после съответната комисия и ОбС. По отношение на
произнасянето на РИОСВ. РИОСВ ще се произнесе при подготовката на
техническият проект, но там на същото разстояние от село Златина е другата
действаща кариера. Предполагам какво ще бъде решението на РИОСВ. По
отношение на уведомяването на населението, когато ние сме задължени, го правим.
Както аз и на комисиите ви уведомих, има разрешение от министъра на
енергетиката за проучване на находище за инертни материали в землището на село
Петров дол. Уведомили сме населението на община Провадия по указания законов
ред и на село Петров дол. Разрешението е за една година. Разрешението за
проучване е на същата фирма, която иска промяна на подробния устройствен план,
промяна на предназначението на терена. На този етап всичко е идея. РИОСВ е
последният орган, който ще даде ход напред или не. Разрешение за строеж няма
как да бъде издадено от община Провадия, ако някои от институциите, които са
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компетентни в дадена област, се възпротиви. Архитектът не дава разрешение за
строеж. Аз лично не виждам място за опасения на този етап.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Николов.“
Кворум:19 Общинският съветник Хюсни Осман Адем присъства в залата.
Изказване на Диан Николов
„Аз не оспорвам законността на докладната записка. Не коментирам. Не съм
казал, че има нарушения и не са спазени определени норми и наредби. Но за мен
има малко неяснота. Написано е – ще се трошат камъни и ще се мият. Преди да
натрошим даден камък ние трябва да го добием. Как се добива? Ще се взривява ли?
Питам. Не ми е ясно. Никъде не е написано, че ще се кара от някъде или ще се
добива оттам. Говорите, че има кариера там и т.н. Това ми е единствената
забележка в момента. Не оспорвам докладната записка като законосъобразна.
Коментирам, че има неща, които някак си трябва да си изяснявам информативно.
Казва се – частен имот, а статутът на земята е „пасище.“ Всичко зависи от нас. Ние
като пуснем тази процедура напред вече тя е необратима.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г- председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Николов,
Присъствахте на заседанието на постоянните комисии. Там имаше
представител на фирмата инвеститор. Много точно и ясно, мисля, че г-н Роев се
казваше, даде да се разбере, че инертният материал ще се добива в кариера Нова
Шипка и ще се носи до местност „Мерата“. А също така и на територията на
„Винпром“, където се промива пясъка, баластрата, която остава ще се носи горе ще
се троши, за да може да се използва за бетоновите изделия, които произвежда
фирмата. Мисля, че присъствахте на комисията и беше дадено разяснение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаема общинска администрация,
Уважаеми г-н кмет,
Тази кариера до 2007г, 2008г, по спомен мисля, че работеше. Тази кариера,
явно е на частен имот. Тогава, към момента, дали е бил частен или не? Не знам.
Нямам, нямаме документи тук представени, но въпросът ми е следния: Възможно
ли е тази кариера, която е работила към този момент на терен със статут „пасище,
мера“, тя законно ли е работил в този момент на такъв терен? Изобщо статутът не е
бил промишлена площадка за трошачно-миячна сортировъчна инсталация и
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складове. Не е било кариера и как това нещо е съществувало под носа на общината
толкова години? Това ми е въпросът.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Кворум:18 Общинският съветник Йордан Иванов Михалев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 10.10ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Редно е да дадем малко повече разяснения. Първо, кариерата, като такава е
отписана, мисля, че 2010г. от регистъра на запасите. Историята каква е? До 2000
год. е общинска. Когато кмет на общината беше инж.Марин Георгиев, а аз негов
заместник, ние направихме инициатива - кариерата да се използва само за
общински нужди и подготвихме процедура за концесия. В етапа на подготовката и
обявяването на процедурата кариерата беше одържавена. Беше одържавена
собствеността на земята, но на скицата пишеше кариера. Понеже съм в течение.
Като стане държавна, естествено, общината и общинския съвет не могат да се
разпореждат и процедурата за концесия беше прекратена. Правихме неколкократни
опити, при различни министри, кариерата да се върне в собственост на община
Провадия. Значи да ни разрешат да ползваме, всъщност, природните запаси,
защото челото беше общинско. Скиците бяха на община Провадия. Котлованът,
който е ползван дълги години от ПСПД и БКС Провадия. В последствие 2007год.,
знаете, общинският съвет и кметът, тогава са взели решение, аз като общински
съветник не съм го разбрал, но има искане до министерството до ресорните
министерства МРРБ и Министерство на околната среда и водите, кариерата да се
закрие. Тя се закрива и се дава разрешение котлованът да се ползва за изграждане
на регионално депо за отпадъци. Това 2007-2011 година, аз не го знаех, като
общински съветник.
В този период, този парцел, на който е котлованът, става частен. Мисля, че
чрез замяна. Това е случващото се. В рамките на 10-15 дни министерствата дават
отрицателен ОВОС на кариера „Ерека“ за изграждане на регионално депо и
препоръчват да се процедира кариера „Тепето“. Защо и как не е процедира? Нямам
информация, но това го научих, след като станах кмет. Г-н Димо, държавата е
органът, който се е разпоредил с природните запаси и с кариерата. Може да
зададете въпросите на държавата и на държавните органи. От 2000 година
кариерата като такава, природните запаси, са държавния. От 2007 година са частни
или там между 2007 и 2011 година и точната дата не знам. Но факт е, че има
становище на министерствата за процедиране за регионално депо, от което община
Провадия не се е възползвала.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми г-н кмет,
Благодаря за разясненията. На нас, на мен, специално, не ми стана ясно при
положение, че това нещо не е работило. То е работил като кариера, обаче е нямало
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документи, според мен, или статут на кариера. Не знам как е минало през
министерствата. Не знам как е минало през общината? Нещо не ми става ясно,
понеже знаете за един обект търговски, един магазин да е, трябва и статут магазин.
Питат те - магазин за какво? Точно да кажеш. Тука, това нещо, как е работило
толкова години, като кариера при положение, че тука пише че е „пасище“, а на
скицата пишело, че пак е кариера. Тази скица на базата, на какво решение и на
какъв ПУП е издадена, че там да пише кариера? Това не е ясно. Сега узаконяваме
нещо, което реално ние трябва да разрешим там да се постави площадка. Такава
трошачно сортировъчна миялна площадка върху все още върху пасище. Нещо не
ми става ясно самата процедура. Ние в закона ли сме? Поправяме някаква грешка
стара ли? Какво се случва? Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Кариерата до момента, когато е работила като такава тя е била законна. Аз ви
казах, че тя е отписана от регистъра на запасите като изчерпана с решение на
съответното министерство. Отписана е от регистъра на запасите, което значи, че тя
си имал координати, имала си е разрешен добив годишен. Всичко, което е било
необходимо за една кариера. Впоследствие там беше подготвено инвестиционно
предложение за веттро и соларен енергиен парк от „кариера“, мисля че е сменено
на това предназначението. Сега се връща обратно, но предвид ситуацията аз се
учудвам, че вие задавате тези въпроси, а не си направихте труда да отидете на
място. Видели сте, че там и в момента има запаси кариерни. Видели сте котлована.
Видели сте, сигурно, че има машини. За какво говорим? Те си ги доставят от друго
място. Още при закриването на кариерата е имало остатъчни материали, по
спомени, между 80 и 100 хиляди тона там при закриването. През годините тези
материали са преработвани и продавани. Това ще питате държавата. Преценката е
ваша.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„И аз да кажа, като г-н Николов, не се съмнявам, че по отношение на закона
процедурите от страна на общинска администрация са спазени. Само че ще
използвам два цитата от изказванията на господин кмета. Единия е „факт е“, а
другото „отписана от регистъра на запасите, като изчерпана“. Вярвам, че помните,
че на комисията, на която присъстваха поставих въпроса за рекултивацията на
кариерите. Тогава като попитах дали не можем да настояваме за такова нещо
казахте ми, че това е тяхно задължение. Този цитат „отписана от регистъра на
запасите като изчерпана“. Факт е, че в момента там зее една язва. До нея зее още
по-голяма язва. Затова подкрепям г-н Николов, ако съм го разбрал правилно в
желанието му да заостри вниманието, че там, както казах, едни язви нарушават
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екологията, природата в близост до нашия град. Ако, г-н Николов, мисля, че това
ви беше акцента. Нещо, което не особено полезно за нас, като хора, се случва там и
това, че ако се движим в посока Ветрино от лявата страна има кариера, която е
работила и всичко е било както трябва, ние да направим още една. Да, сигурно ще е
полезно за бизнеса, но аз пък искам да обърна внимание върху това, държавата не
казвам, а институциите, които отговарят за това нещо вместо - години, година или
там месец след, като е спряла да бъде използвана кариерата, като такава, особено
както казва и г-н Димов „пасище, мера“, аз там не виждам една затревена площ с
фиданки, а поредната язва. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
Това, което искам да ви кажа е, че аз ви разказах историята на този имот. Аз
адвокат на дружеството, което иска да развива някаква дейност няма да ставам.
Решението е ваше. Постарах се да ви дам максимално добра информация. Това,
което по памет помня, защото съм така или иначе по стечение на обстоятелствата
запознат. Вие решавате дали ще има инсталация за преработка, а не кариера, държа
да го подчертая, или не, е в процес на развитие. Първото решение е на Общинския
съвет Провадия дали ще бъде изменен подробния устройствен план. Въпросът е
дали ще поставите това дружество в неизгодно положение спрямо останалите. Пак
ви казвам, компетентността и решението е ваше. Готов съм да ви дам, каквато
искате допълнителна информация за ваше ползване, за да вземете информирано
решение без, държа дебело да подчертая, да ставам адвокат на дружеството.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Смешно е, това, което ще ви прочета г-н Парушев го е забелязал.
Нотариалният акт. Никой не го е поглеждал. Аз не съм. Извинянам се. Аз не съм.
От 13 февруари 2019 година - 257 декара. Данъчната оценка на тези 257 декара е
617лв., а са закупени от ЗСК „Девня“ за 1000 лв. Никаква. Връзката е никаква.
Само го отбелязвам. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жа Мустафова.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кметове,
Уважаеми колеги и гости,
Във връзка с нотариалния акт искам да кажа - това не е от компетенцията на
общинска администрация. Няма значение, че е 200 декара. Няма значение, зависи
от НТП- от начина на трайно ползване на имота, защото съм запозната и затова
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искам да ви информирам. Може да бъде и 200 лв. това не зависи. Значи, когато се
изчислява на базата на НТП отстояние, разстояние на имота - казва се
удостоверение за характеристика на дадения имот, което се дава от кадастъра от
Варна. Въз основа на това се изчислява в данъчното колко лева е данъчната оценка.
Нито служителите го изчислява, това е автоматично, доколкото знам. Г-жо
Трифонова така е нали? Автоматично се изчислява. А купувачът, продажната цена
това е по усмотрение на продавачъа и купувачъа. Зависи на какво се договарят.
Общинска администрация не ги защитавам, но защото го работя и съм запозната и
искам да ви кажа, че няма нищо общо с това, което ние спорим в момента.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания? Заповядайте, г-н Тунчев.“
Изказване на Димитър Тунчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Имах възможността да работя в СМП, когато се придоби кариерата от това
предприятие. Тук се поставя въпроса - как работи? Никой няма да започне да влага
средства в нещо, докато няма дадено разрешение. Така смятам аз. За момента
коментираме тази местност, която е обособена като „пасище, мера“. Работя от
2000 година земеделски земи в местността „Мерата“, където е този район. Да ви
кажа, че пасище там няма. Има само камъни. Истината е такава. Каквото и да се
говори, тази територия е частна собственост от порядъка на 300 дка. Защото
постоянно там се правят и някакви замервания. Бил съм и свидетел като дойдат и
питам - за какво се измерва? Действително, там беше замислено да се правят
някакви фотоволтаици. Няма значение, но и хората дойдоха и си ограничиха
земята. А сега по какъв начин е придобита и какъв акт има 2019 год.? Също няма
да ставам адвокат. Хората не ги познавам, но искам да заостря вниманието, че
освен кариерата там нищо друго не може да бъде. Нямам предвид да се добиват
инертни материали. Той, човекът, присъства на една от комисиите и каза, че
материалите или камъните ще се взимат от съседната кариера. Дали ще е така?
Това е отделен въпрос. Нищо не пречи да разрешим на хората, и ако държавата
разреши, да развият някаква дейност.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
14гласа „за”, 3-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 843
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.1, ал.5 и чл. 124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията , Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план - план за застрояване
за поземлен имот с идентификатор 31005.15.1 по кадастралната карта на с.Златина,
местност „Мерата”, община Провадия, област Варна, собственост на ЗСК „Девня“
АД, ЕИК ….., с който се променя трайното предназначение на територията от
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„Земеделска” на „Урбанизирана” и се променя начина на трайно ползване от
„пасище” в терен за „Промишлена площадка за трошачно-миячна сортировъчна
инсталация и складове”, определят се оптималните застроителни показатели, начин
и характер на бъдещото застрояване и се прецизира градоустройствения режим на
имота.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам 15 мин. почивка.“
Почивка от 10.30ч. до 10.45ч.
Кворум:15 Общинските съветници Димо Владимиров Димов, Милена
Иванова Драгнева, Диан Парушев Николов не присъстват на заседанието на ОбС
Провадия.
з/№2284-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? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Поименно гласуване:
„за“-15
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 844
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 В. В. Х. с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
450,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Е. Д. Ж. с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Г. С. Г., с адрес: ….. се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Р. И. Р., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
650,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
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1.5.На лицето В. Г. Х., е адрес: …..се отпуска парична помощ, в размер на
250,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Ж. С. П., с адрес:…. се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.7.На лицето М. А. Х., с адрес:….се отпуска парична помощ, в размер на
350,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.8.На лицето И. Л. И., с адрес:….се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.9.На лицето А. А. А., е адрес: …..се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
1.10.На лицето П. Т. Т., е адрес:…… се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:14 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в залата.
и/№2285-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне представител на ОбС Провадия в Комисия за избор на членове
на Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Давам думата на общинските съветници за
предложение на общински съветник за член на Комисия за избор на членове на
Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Г-жо Радева,
заповядайте.“
Изказване на Капка Радева
„Предлагам г-жа Хюлия Ахмедова Мустафова.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Предложението е единствено. Подлагам на
гласуване предложението за член на Комисията за избор на членове на Съвет на
децата към Държавната агенция за закрила на детето да бъде избрана: г-жа Хюлия
Ахмедова Мустафова. Който е съгласен, моля да гласува.
Кворум:14 Гласуване: „за“ - 13, „против“ - 0 , „възд.се“ – 1Предложението се
приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
предложение.”
Кворум:17 Общинските съветници Милена Иванова Драгнева, Димо
Владимиров Димов и Диан Парушев Николов присъстват на заседанието на ОбС
Провадия.
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Общинските съветници гласуваха проекта за решение с приетото
предложение и от общо 17 с 17 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №48 – 845
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
1.Определя за представител на Общински съвет – Провадия в състава на
Комисия за избор на членове на Съвет на децата към Държавната агенция за
закрила на детето: Хюлия Ахмедова Мустафова
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
Дванадесета точка – Изказвания, питания и отговори на питания на
общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на г-н Филчо Филев-кмет на общината, за да отговори на
въпросите на общинските съветници.“
Кворум:16 Общинският съветник Блага Калчева Петрова не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 11.00ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Първо, ще допълня отговора на въпроса на г-н Ивайло Илиев за ремонта на
моста. Процедурата приключи. На 18 април сме изпратили покана до дружеството,
с което сме се договорили. На 23 април е внесена документацията за сключване на
договор като срокът на изпълнение на договора ще е съобразен с минималното
необходимо време за обработка на дървеният материал. Надяваме се да не се
откаже дружеството.
Има питане чрез председателя на ОбС до д-р Дамян Неделчев, относно
кръста, поставен над град Провадия.
Уважаеми г-н Неделчев,
Уважаеми г-н Гичев,
Във връзка с депозирано в Общинска администрация - Провадия писмо с
извлечение от Протокол № 47 от заседание на ОбС Провадия, проведено на
27.03.2019г. и Ваше питане в частта на т.10 „Изказвание, питания и отговори на
питания на общински съветници”, Ви информирам следното:
Монументално декоративния елемент - Православният кръст е поставен в
поземлен имот с номер 036004, местност „Канаричката” в землището на с.Добрина,
община Провадия. Имотът попада в Защитена зона по директивата за
местообитанията BG0000104 „Провадийско-Роякско плато”, както и в Защитена
зона по директивата за птиците BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Православния кръст в горепосочения имот не е част от проект или
инвестиционно предложение, които могат да окажат отрицателно въздействие
върху Защитените зони и поставянето му не противоречи на разпоредбите на
Закона за биологичното разнообразие. Разрешението за поставяне от главния
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архитект на Община Провадия е издадено при спазване на нормите на
приложимото действащо законодателство, на основание чл. 57 от Закона за
устройство на територията и Наредба № 3 за условията и реда за поставяне на
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни,
информационни и монументално - декоративни елементи на територията на
Община Провадия с Решение № 369/26.04.2017г. на Общински съвет Провадия.
До
Кръстю Кръстев
Относно: Функциониране на радиотранслационния възел в Провадия
В отговор на Вашето питане, отправено на заседанието на Общински съвет
Провадия на 27.03.2019 г., относно функционирането на радиотранслационния
възел в Провадия, Ви уведомявам за следното:
Поради извършването на ремонтни дейности във връзка с прилагането на
мерките за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация
Провадия по проект ВО1611РОР001-2.001-0008 „Повишаване на енергийната
ефективност на административната сграда на община Провадия" по Оперативна
програма „Региони в растеж“ бяха прекъснати захранващите кабели на
радиоточките в стаите на администрацията и тонколоните, които са позиционирани
на Централния градски площад в Провадия. Към момента връзките са
възстановени.
Отговор на общинският съветник г-н Димо Димов, относно създаване на общ
туристически продукт с Исторически парк с.Неофит Рилски, общ.Ветрино
Уважаеми г-н Димов,
В отговор на Вашето питане, отправено на заседанието на Общински съвет
Провадия на 27.03.2019г., относно създаването на общ туристически продукт с
Исторически парк с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, Ви уведомявам за следното:
В Програмата за развитие на туризма в Община Провадия за периода 20192020 година, в Мярка 7. Опазване, съхранение и популяризиране на природните и
културно-историческите ресурси на общината, е предвидена дейност „7.4.
Създаване на общ туристически продукт в партньорство с други общини - Община
Ветрино - Исторически парк“. Срокът за реализирането на този продукт е края на
2020 година, тъй като е необходимо той да бъде официализиран и след това ще се
пристъпи към разговори за съвместяването му с туристическите обекти и
маршрути на територията на Община Провадия.
Кворум:14 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
на заседанието на ОбС Провадия от 11.07ч.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Още един отговор, за който сме подготвили мултимедия.
До
Димо Димов
Относно: Проектни предложения на Община Провадия по
„ВабИТОРОО1-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони - 2 ”
Уважаеми г-н Димов,

СБФП
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Във връзка с Ваше запитване, отправено на 27.03.2019г., на сесия на
Общински съвет Провадия, Ви уведомявам, че Община Провадия е депозирала три
проектни предложение, както следва:
1.Проектно предложение №BG16КЕОР001 -2.002-0039 „Подобряване на
енергийната ефективност на жилищни и административни сгради в община
Провадия-1”, е депозирано на 27.08.2018г. в 17:39:26 ч., чрез Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).
В проекта са включени две жилищни сгради с адрес: гр.Провадия,
ул.”Дунав”-70 и жилищна сграда находяща се на ул.”Иван Вазов“ 22 и „Дунав” 37.
В проектното предложение е включена и административната сграда на РУППровадия, с адрес гр.Провадия, ул. „Юрий Внелин“1. Стойността на проектното
предложение е 1 184 212.80 лв., от които 30 хил.лв. (с включено ДДС)
дофинансиране от МВР в качеството на собственик на сградата и на основание
недостигане изискването за мин. 60% намаление на потреблението на първична
енергия, съгласно представен сертификат за енергийните характеристики на
сградата.
На 10.11.2018г., чрез ИСУН, УО на ОПРР 2014-2020, изисква представяне на
допълнителна информация, касаеща основно представяне на технически
/инвестиционен проект, корекция на данните от сертификата за сградата на РУППровадия, както и допълнителна информация за търговските обекти, находящи се в
подблоковото пространство на жилищна сграда с адрес „Дунав” 70. Предвид
спецификата на информацията и необходимостта от съгласуването и с други
институции и физически лица, на 26.11.2018г., е поискано удължаване на срока за
предоставяне на информацията. Отговорът, предоставянето на допълнителни и
коригирани документи, както и коригирано проектно предложение са депозирани
на 04.12.2018г.
2.Проектно предложение, е Вх.peг.№BG16RFOP001-2.002-0042„Подобряване
енергийната ефективност на жилищния сектор гр.Провадия-2”, е депозиран на
27.08.2018г. в 18:08:03ч., чрез ИСУН. В проектното предложение са включени 3
жилищни сгради, както следва:жилищна сграда с адрес гр. Провадия, ул.“Пирин"“
5-7; жилищна сграда с адрес гр.Провадия, ул.“Цоньо Тодоров“ 52-54 и жилищна
сграда с адрес гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“ 47. Общата стойност на проектното
предложение 821 891.65 лв. На 07.11.2018г. УО на ОПРР изисква представяне на
допълнителна информация, касаеща основно представяне на техническа
документация (технически/инвестиционен проект), представяне на пълен екип за
управление на проекта и представяне на коригирани декларации, относно
наличието/липсата на предпоставки за държавни и минимални помощи. На
11.12.2018г. е депозиран отговор, чрез които е представена необходимата
информация, документи и корекции на проектното предложение, съгласно
изискванията на УО.
3.Проектно предложение, с Вх. peг.№BG16RFOP001-2.002-0047 Подобряване
на енергийната ефективност на жилищния сектор в община Провадия-2., е
депозиран на 27.08.2018 г. 18:44:08 ч., чрез ИСУН. В проектното предложение са
включени две жилищни сгради с адрес: гр.Провадия, ул.’’Янко Сакъзов” 63 и
жилищна сграда находяща се на ул.”Цар Освободител“ 96, и административната
сграда на Районен съд Провадия, е адрес гр.Провадия, ул. „Ал.Стамболийски“ 23.
Общата стойност на проекта е 1 186 921.00лв.
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На 07.12.2018г. УО на ОПРР изисква представяне на допълнителна
информация, касаеща основно представяне на техническа документация
(технически/инвестиционен проект), представяне на екип за управление на проекта
и представяне на коригирани декларации относно наличието/липсата на
предпоставки за държавни и минимални помощи. На 14.12.2018г. е депозиран
отговор, чрез които е представена необходимата информация, документи и
корекции на проектното предложение, съгласно изискванията на УО.
Съгласно раздел 21, т.6 от насоките за кандидатстване, решение на общински
съвет се представя в случай на поемане на ангажимент за осигуряване на собствен
финансов ресурс.
Конкретика по процеса на кандидатстване ще Ви представим онлайн,
директно от ИСУН-2020, на настоящото заседание на Общински съвет Провадия.
Това, което предстои, по информация на управляващия орган е, че
допълнителни близо 13 млн. лв. ще бъдат отпуснати по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната,
бенефициенти на програмата по мярката „Енергийна ефективност в периферните
райони“. За тази възможност сме уведомили сдруженията на собствениците, за
чийто жилищни сгради са изготвени обследвания за техническите характеристики
и обследвания за енергийна ефективност. Конкретните параметри на проектните
предложения ще бъдат регламентирани с обявяване на процедурата за
безвъзмездна финансова помощ.
В заключение Ви уверявам, че община Провадия е взела предвид всички
изисквания на програмата, съгласно насоките за кандидатстване, както и
допълнително изисканите документи и насоки за корекции на проектните
предложения. Представени са документи, доказващи капацитета за управление на
проекти по ОПРР, коригирани КСС, коригирани декларации от страна на
общината.
И трите проекта са предложени на инженеринг (проектиране и изпълнение),
поради което не са представени технически/инвестиционни проекти. Колкото до
декларациите представени от собствениците на самостоятелни обекти в
жилищните сгради, това е изявление на самият декларатор и никой, включително
общинска администрация няма право да коригира или да променя декларираните
обстоятелства.
Ще ви предложим директно в системата да видите как месец преди
проектните предложения да бъдат отхвърлени сме предоставили необходимата
информация.“
Кворум:15 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия./ 11.10ч.
Инж.Янко Янков-директор на дирекция „Специализирана администрация“,
община Провадия представи процеса на кандидатстване онлайн директно от
ИСУН- 2020.
Кворум:14 Общинският съветник Дамян Ташев Неделчев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 11.12ч.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Димов.“
Изказване на Димо Димов
„Благодаря на г-н Янков за детайлната презентация. Доста обстойна,
обширна. Ние като общински съветници и неспециалисти във вашата сфера.
Въпрос към вас, към общинска администрация – Според вас, с една дума, самата
причина каква е? В управляващият орган или в общината? Аз сякаш не видях
пропуск. Това ми е коментарът. Просто да изкажете мнение. Ние ще разгледаме
отговора. Благодаря на кмета. Ще разгледаме отговора и ще вземем отношение на
по-късен етап, ако има за какво да вземем отношение.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Искам да ви информирам, както информирах и г-н Филев вчера с писмо, че
на 23 април 2019г. получихме протест от Районна прокуратура Провадия, относно
параграф 8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №14 за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Провадия.
Прокуратурата обжалва параграф 8. Това е въпросната докладна, която миналата
сесия не бе приета. Трябва да решим, какво да правим. Комплектована е цялата
преписка по приемането на наредбата и ще я изпратя в Административен съд
заедно с протеста на прокуратурата. Такъв е редът. Трябва да решим, какво ще
правим оттук нататък. Аз второ становище и докладна няма да входирам. На
предното заседание входирах докладна записка и втори път да повторя едно и също
нещо. Чакам общинска администрация да си изрази становището. Имам срок да
изпратя документите в Административен съд Варна. Ще подготвя документите и
ще ги изпратя в Административен съд, а ОбС си има юристи, които са назначени и
ще защитят интересите на ОбС Провадия. Това е моето мнение. Досега винаги сме
се съобразявали с протестите, като сме разглеждали дали са законосъобразни.
Решавали сме го. Отменяли сме или не сме отменяли наредбите или част от тях.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Наистина вчера около 17.00ч. при мен пристигна за становище писмото от
председателят на ОбС с приложно към него писмото на Районна прокуратура с
протеста. На този етап, без да съм възложил на юристите да го разгледат, моето
становище остава непроменено от гледна точка на това, че тази наредба е гледана
дванадесет пъти от приемането й. Последващия контрол не е забелязал нередности
в нея. Включително и на последното заседание на ОбС. Последното заседание на
ОбС беше доста дълго в частта си за тази наредба. Чуха се мотивите и на едната и
на другата страна. Областният управител не е преценил незаконосъобразност и не е
върнал решението. В този аспект наистина уважавам становището на Районна
прокуратура и съда следва да се произнесе дали следва или не този текст да остане
в наредбата. Община Провадия, общинска администрация е заинтересована страна
от гледна точка събираемостта на местните данъци и такси, особено в главата,
частта на местните данъци и услугите на местните данъци. Има две страни.
Компетентният орган е съдът. ОбС е страна. Няма да е администрацията страна, а
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ОбС. Той е взел своето решение, както чух преди малко, председателят не смята да
внася допълнително какъвто и да е документ за разглеждане.“
Кворум:13 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 11.20ч.
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да внеса, защото вече веднъж внесох докладна записка. За да не се
повтори същата процедура, каквато беше на предишната сесия. Това са ми
съображенията, да не внеса този документ. Чуха се много предложения,
предположения и всеки си има своето право да прецени дали е законосъобразен
параграфа от тази наредба или не е законосъобразен. Затова няма да внеса пак
становище и докладна. Докладна няма да внеса. Трябва да преповторя същата
докладна. Моето мнение го знаете. Ако ОбС поеме инициативата, който и да е
общински съветник. Да прочета протеста ли? Добре.
Чрез
Общински съвет Провадия
До
Административен съд Варна
Правно основание чл. 186, ал.2 от АПК вр. чл.185, ал.2 от АПК и чл.149, ал.5
от АПК
Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Провадия е приета с Решение №5-53/27.02.2008год., изменена и допълнена
с № 15-160/ 24.09.2008год., №18-215/22.12.2008год., №20-227/27.01.2009 год., №33423/22.12.2009год., №44-603/19.01.2011год., №16-286/19.12.2012год.,№28-549/17.
12.2013год.,№40-782/12.02.2015год.,№3-37/21.12.2015год.,№10-173/28.07.
2016год.,№24-414/27.07.2017год., №29-516/25.01.2018год.
Съгласно §8 от ПЗР на горецитираната наредба, „На лица, имащи
задължения, произтичащи от местни данъци /Данък върху недвижимите имоти;
Данък върху наследствата; Данък върху даренията; Данък при възмездно
придобиване на имущества; Данък върху превозните средства и патентен данък/,
глоби по влезли в сила Наказателни постановления, се отказва извършването на
услуги, свързани с дейността на община Провадия до окончателното погасяване на
задълженията с изключение на случаите по гражданска регистрация и гражданско
състояние“.
Доколкото посочената Наредба №14 е нормативен акт /чл.75 от АПК/ при
въвеждане на правните норми в същата е недопустимо да бъде пренебрегнато
ограничението на чл.76, ал.З от АПК, а именно, че общинските съвети издават
нормативни актове, с които се уреждат съобразно нормативните актове от повисока степен обществени отношения с местно значение. Идентична е и нормата на
чл.8 от ЗНА. В този смисъл наредбата не може да противоречи на нормативните
актове от по-горна степен
В посочения параграф от наредбата е въведено ограничение на възможността
физически и юридически лица да се възползват от предоставяните от община
Провадия услуги в случаите на установени парични задължения, произтичащи от
местни данъци. Само по себе си, такова ограничение е недопустимо, доколкото в
конкретният нормативен акт от по-горна степен - Закона за местните данъчи и
такси, подобно ограничение не е предвидено. Това е така е предвид
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обстоятелството, че редът за събиране на вземанията на общината към физически и
юридически лица е също законово установен. Следователно, местната наредба е в
пряко противоречие с нормативна регламентация от по- висок ранг, поради което
стореното е в нарушение на предвидената компетентност и е нетърпимо от правния
ред.
Намирам, че горното обуславя необходимостта от вземане на мерки по реда
на надзора за законност за отмяна на незаконосъобразни разпоредби от
горепосочения нормативен административен акт, т.е е налице незаконосъобразност
на оспорения административен акт по смисъла на чл.146, т.4 от АПКпротиворечие с материалноправни разпоредби. По своята същност посоченият
порок е толкова тежък, че прави недопустимо съществуването на акта в правната
действителност.
Поради изложеното Ви моля да прогласите нищожността на разпоредбата на
§ 8. от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №14 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Провадия.
Доказателства и доказателствени искания:
Моля да задължите Общински съвет - Провадия чрез неговия председател да
представи по делото Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Провадия, приета с Решение №5-53/27.02.2008год.,
изменена и допълнена с №15-160/24.09.2008год., №18-215/22.12.2008год., №20227/27.01.2009год., №33-423/22.12.2009год., №44-603/19.01.2011год., №16-286/
19.12.2012год.,№28-549/17.12.2013год.,№40-782/12.02.2015год, №3-37/ 21.12. 2015
год.,№10-173/28.07.2016год.,№24-414/27.07.2017год.,№29-516/25.01.2018год.,
както и цялата административна преписка по приемане на наредбата.
Моля да ни присъдите направените по делото разноски.
Приложения:Препис от протеста за органа, издал подзаконовия акт.
Районен прокурор: Татяна Борисова
След като изпратихме протокола до Районна прокуратура, който се изпраща
винаги след като се изготви, Районният прокурор беше ни изискал цялата преписка
по приемане на наредбата. Предоставили сме я, след което на 23.04.2019г. е
входиран протеста в ОбС Провадия. Това е, което е получено в деловодството на
ОбС Провадия. Давам думата на общинските съветници за нови питания. Отговор
на въпроса на г-н Димов. Заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н Димов,
Моето заключение е следното: Това не е заключение. Аз нямам разумно
обяснение на отказа на Управляващият орган, първо, по отношение на решение на
ОбС. Такова не е необходимо. Второ, по отношение на екипа – компетентност и
капацитет. Тези екипи са направили девет обекти по тази програма. В годините
назад много други и различни. Те са веднъж вече приемани и утвърждавани от
Управляващия орган. По отношение на количествено-стойностната сметка. Тя е
налична. Факт е, обаче, че не е подписана от проектант. Няма как да е подписана от
проектант, защото технически проект няма. Ние кандидатстваме на инженеринг. В
този аспект аз за себе си нямам разумно обяснение на отказа. Разумното щеше да
е, ако бяхме получили точките без тези за наличието на техническият проект. Пак
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нямаше да са ни достатъчни, защото 140 бяха минимално необходимите. Но за
такова анулиране, аз нямам обяснение.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници? Г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Питане към общинска администрация, относно наредбата, която току-що г-н
Гичев прочете. Прочете протеста. На всички ни е ясно за какво става въпрос.
Извън тази зала в неформални разговори дори и с хора, които са на обратната
страна, знаем, че наредбата, ако влезе в административен съд, ще бъде отменена.
Въпросът ми е: Искам устен отговор на момента. Не писмен. Община Провадия ще
предприеме ли мерки да внесе докладна за отмяна на параграф осем от наредба 14?
Предвид това, доколкото разбрах, ще има и разноски по делото, да се предотврати
някаква, за мен това е щета, ако се плащат някакви пари да се докаже нещо, което,
според мен, всички знаят, че е така - незаконен е параграфът. Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Преди да отговоря – Г-н председател всеки протокол ли се изпраща в
прокуратурата? В годините назад.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Всеки протокол. Даже, когато има разпореждане с общинско имущество,
изпращаме и отделните решения с докладните. Има разпоредби и ги следят.
Изпращаме протокола до Районна прокуратура, до Областна администрация, до вас
изпращаме протокол и решения. Всеки протокол се изпраща. Протокол изпращаме
в Районна прокуратура и в Областна администрация.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Илиев,
След като протоколът дванадесет пъти, всеки път е изпращан в
прокуратурата, изпращан е в течение на годините и не е имало съображения против
този текст от наредбата. Не е протестиран до момента. Предвид, че и последващият
контрол в областна управа е извършван, и последното заседание с изключително
много дебати и мотиви от двете страни са били предмет на произнасяне, и
последното ви изказване за разходите, аз ще възложа на администрацията да ми
изготвят становище. В момента не мога да отговоря дали ще внеса или не доклад.
Ако областният управител ни беше задължил, беше върнал решението за ново
разглеждане, беше го намерил за незаконосъобразно, естествено, че щях да
изпълня решението. Сега ще възложа да юристите да ми изготвят становище и да
преценим, какво решение да вземем. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов.“
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Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Моето виждане. От юридеческа гледна точка, областният управител е нямало
как да го върне това решение, понеже ние трябваше да гласуваме да потвърдим или
да отхвърлим едно решение, което е взете през годините. То е взето дванадесет
години назад, доколкото разбрах. Нашето решение е било законосъобразно - да го
приемем или да го отхвърлим. Ние го отхвърлихме. Това, което ние е трябвало да
приемем или да отхвърлим - самото то е незаконосъобразно. Да, има разлика
между едното и другото. Не знам. При положение, че тази наредба е приета преди
толкова много години, може би е недоглеждане това, може би през годините. Не
знам какво се е случило, но в момента пропускът е налице. Видели сме го.
Установили сме го. Имаше дебати. Становището на прокуратурата е ясно. За мен,
като юрист, просто няма какво. Аргументите са наистина железни. Чу се мнение,
че прокуратурата е страна. Тя не е страна. Тя просто осигурява спазването на
закона. Тя просто съблюдава закона. Ние също не сме страна. Ние съблюдаваме
правата на гражданите да бъдат спазени. Няма драма тук в случая. Въпросът е дали
да оставим нещата така и общината да бъде осъдена за праграф 8 на наредба №14
или да вземем някакви мерки, за да го направим ние предварително и да си спестим
разходите и до някаква степен репутацията на ОбС.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Аз имам един кратък въпрос към г-н Гичев. Преди малко зачетохте, мисля,
това беше в становището на Районна прокуратура. Там към финалната част имаше
нещо от рода – да задължи ОбС. Кой да задължи ОбС? Кой да го задължи? Не
можах да го разбера? Какви са правомищията на някой да иска – Каква е
мотивацията, на какво основание и кой е органът, който има правото да задължи
ОбС? Коректно ли е това изречение?“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имате предвид изречението – Моля да задължите ОбС Провадия, чрез
неговият председател, да представи наредба №14 и т.н. Това е особено искане на
прокуратурата, с което да попълним ние преписката към този протест.
Прокуратурата моли Административен съд Варна да задължи ОбС чрез мен да
представя преписката по приемането на наредба №14.
Други питания на общински съветници? Заповядайте.“
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
До нас достигна питане, относно улица „Янко Сакъзов“. Това е
продължението на ул.“Янко Сакъзов“, предполагам, че е за същата улица. Става
въпрос за участък след Ж.П.гарата и след Старческия дом, който стига да
Помпената станция. Има ли постъпили в община Провадия сигнали за състоянието
на този път от граждани или от институции, понеже този път е общински?
Състоянието му е лошо. Доколкото знаем е бил ремонтиран в някакъв момент,
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обаче в момента е в лошо състояние. Много лошо състояние. Той се ползва от
граждани и от някои институции. Има ли в община Провадия постъпили сигнали?
Някакви мерки ще бъдат ли взети спрямо този общински път?“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Писмен ли ще бъде отговорът? Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н Димов,
За този участък от пътя има сигнали от ВиК Провадия, тъй като тяхната
станция се намира там. Ние сме задължили този, който се присъедини към
канализацията, АСМ, да извърши ремонт. Извършиха някакъв ремонт, но въобще
улицата, като такава, не е оразмерена за тежките камиони, които минават оттам.
Ние сме ги задължили, но каквито и знаци да слагаме, те минават оттам. Те нямат
откъде другаде да минат. Нашата идея е да ги задължим по някакъв начин те да
извършат основният ремонт и те да направят с такава товароносимост пътя или
улицата, че да ги няма тези трапища, казано на човешки език. Подробно ще ви
отговорим на следващото заседание.“
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания на общински съветници? Няма.“
Тринадесета 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 11.55часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК :
………………….Г.Тунчева

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2280
решение №48-827
№

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

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 №2281
решение №48-828
№

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

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 №2268
решение №48-837
№

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

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 №2270
решение №48-838
№

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

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2273
решение №48-839
№

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

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

Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2284
решение №48-844
№

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

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

Против Възд.се

