П Р О Т О К О Л № 52
Днес, 24.09.2019 год. от 14.00 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. Георги Атанасов Габровски
3. Дамян Ташев Неделчев
4. Диан Парушев Николов
5. Димитър Тунчев Димитров
6. Елина Георгиева Димитрова
7. Ивайло Илиев Илиев
8. Иво Райчов Гочев
9. Йордан Иванов Михалев
10. Капка Ангелова Радева
11. Кръстю Василев Кръстев
12. Лидия Николаева Димитров
13. Милена Иванова Драгнева
14. Мустафа Али Ибрям
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. В началото на
заседанието ще връча писмен отговор на въпрос, зададен към кмета на община
Провадия на общинския съветник Хюлия Ахмедова Мустафова.
Има отговор на въпрос на г-жа Венка Делева от предното заседание на ОбС
Провадия от точка изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Тя не присъства в залата. Ще се връчи писмения отговор с писмо.
Откривам петдесетото и второто заседание на ОбС Провадия, свикано с
покана №52 от 13.09.2019г. 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.Отчет-анализ за дейността на служителите на РУ-Провадия през първото
шестмесечие на 2019 г. / вх.№2463
2.Актуализация на бюджета и списъка на капиталови разходи на община
Провадия за 2019г. / вх.№2507
3.Изменение и допълнение на Наредба №25 за управление на отпадъците на
територията на община Провадия. / вх.№2470
4.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища
и тенденциите за развитието им за учебната 2019/2020г. / вх.№2510
5.Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия 2019-2020г. / вх.№2511
6.Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Провадия за 2019г. / вх.№2512
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7.Докладни записки с вх.№2444, 2445, 2461, 2489, 2496, 2497, 2498, 2499,
2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2513, 2515.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения по дневния ред? Г-н Атанасов, заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в точка седем от проекта за дневен ред да бъдат добавени
докладни записки с вх.№2519, 2521, 2524, 2525, 2526, 2529, 2530.
Оттеглям докладна записка с вх.№2513.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-жа Мустафова, заповядайте.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Предлагам да бъде включена докладна записка с вх.№2520.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението да
бъдат включени в точка седем от проекта за дневен ред докладни записки с
вх.№2519, 2520, 2521, 2524, 2525, 2526, 2529, 2530.“
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуване: 17-„за”, 0-„против”, 1-„възд.се” Предложението се приема.
Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.”
Кворум:19 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства
на заседанието на ОбС Провадия от 14.08ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет-анализ за дейността на служителите на РУ - Провадия през
първото шестмесечие на 2019 г. / вх.№2463
2.Актуализация на бюджета и списъка на капиталови разходи на община
Провадия за 2019г. / вх.№2507
3.Изменение и допълнение на Наредба №25 за управление на отпадъците на
територията на община Провадия. / вх.№2470
4.Информация за състоянието на детските заведения и общинските училища
и тенденциите за развитието им за учебната 2019/2020г. / вх.№2510
5.Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Провадия 2019-2020г. / вх.№2511
6.Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Провадия за 2019г. / вх.№2512
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7.Докладни записки с вх.№2444, 2445, 2461, 2489, 2496, 2497, 2498, 2499,
2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2509, 2515, 2519, 2520, 2521, 2524, 2525, 2526,
2529, 2530.
8.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 19
с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Отчет-анализ за дейността на служителите на РУ - Провадия
през първото шестмесечие на 2019 г.
а/№2463-Докладна записка от Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно отчет-анализ за дейността на служителите на РУ-Провадия през първото
шестмесечие на 2019г.
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 14.10ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от моя страна няма да правя. В залата присъства представител
на РУ-Провадия. Ако имате въпроси, той ще ви отговори. 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 20 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 920
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема за сведение отчет-анализ за дейността на служителите от РУ
„Полиция“ - Провадия през първото шестмесечие на 2019 год.
Втора точка – Актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи
на община Провадия за 2019г.
а/№2507-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? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
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Р Е Ш Е Н И Е №52 – 921
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 30.01.2019 г. в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови
разходи финансирани с целеви, собствени и други средства по бюджета на
общината за 2019г., съгласно Приложение № 1 от 1 958 853 лв. на 1 966 285 лв. увеличава с 7 432 лв. и произтичащите от това корекции по бюджета, както
следва:
- в намаление на:
§10-16 д. 550 „ЦСРИ“ - 1 400 лв.
§51-00 д. 619 „Др. д-сти по жил. строителство, благоустр. и peг. развитие“ 59 500 лв.
§52-06 д. 714 „Спортни бази за спорт за всички“ - 768 лв.
§ 00-98 д. 998 “Резерв” - 6 032 лв.
-в увеличение на:
§52-01 д. 122 „Общинска администрация“ - 2 000 лв.
§53-01 д. 122 „Общинска администрация“ - 1 000 лв.
§51-00 д. 412 „Многопрофилни болници за активно лечение “ - 59 500 лв.
§52-03 д. 550 „ЦСРИ“ - 1 400 лв.
§52-06 д. 714 „Спортни бази за спорт за всички“ - 3 800 лв.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Трета точка – Изменение и допълнение на Наредба №25 за управление на
отпадъците на територията на община Провадия.
а/№2470-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение и
допълнение на Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на
община Провадия
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 20
с 19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 922
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отменя ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 на чл.61 от Наредба №25 за управление
на отпадъците на територията на община Провадия:
2.Изменението на Наредба №25 за управление на отпадъците на
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територията на Община Провадия влиза в сила от деня на приемането ѝ.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Четвърта точка – Информация за състоянието на детските заведения и
общинските училища и тенденциите за развитието им за учебната 2019/2020г.
а/№2510-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за състоянието на детските заведения и общинските
училища и тенденциите за развитието им за учебната 2019/2020г.
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 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 923
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема информация за състоянието на детските заведения и общинските
училища и тенденции за развитието им за учебната 2019/2020 год.
Пета точка – Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Провадия 2019-2020г.
а/№2511-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Провадия 2019-2020г.
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 20 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 924
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.197, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Провадия 2019-2020г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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Шеста точка – Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Провадия 2019г.
а/№2512-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Провадия 2019г.
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 20 с
19 гласа „за”, 0-„против” и 1-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 925
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.197, ал.2, предложение 2 от Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Провадия за 2019г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Седма точка – Докладни записки
а/№2444-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на отправено от концесионера предложение за прекратяване по
взаимно съгласие на договор за предоставяне на концесия на обект публична
общинска собственост в землището на с.Тутраканци от 25.01.2016 година,
сключен с „……“ ООД
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“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 926
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §5, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за концесиите и чл.146, ал.2 във връзка с
чл.148, ал.1 от Закона за концесиите, Общински съвет Провадия:
1.Приема отправеното от концесионера „….“ ООД предложение за
прекратяване на договор за предоставяне на концесия на обект публична
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общинска собственост в землището на с.Тутраканци от 25.01.2016 година по
взаимно съгласие със споразумение към концесионния договор преди изтичане на
указания в договора срок.
2.Упълномощава кмета на Община Провадия да представлява концедента при
прекратяване на концесионния договор, включително:
2.1.Да сключи споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на
Договора за предоставяне на концесия върху имот публична общинска
собственост - язовир, находящ се в землището на с. Тутраканци.
2.2.Да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите от
концесионера суми.
2.3..Да предприеме действия по приемането на язовира в срок до 30 дни от
прекратяването на концесионния договор и да осигури управлението му в
съответствие с действащото законодателство.
3.Концесионният договор се прекратява с подписването на двустранно
писмено споразумение между кмета на Община Провадия и „….” ООД.
4.Оправомощава кмета на Община Провадия да уведоми концесионера за
решението и да сключи с „….” ООД споразумение за прекратяване по взаимно
съгласие на Договора за предоставяне на концесия на язовир в землището на с.
Тутраканци.
б/№2445-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на Решение №48-843/25.04.2019г. на ОбС Провадия за
издадено разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с площ 257 236 кв.м. и идентификатор
31005.15.1 по кадастралната карта на с.Златина, местност „Мерата“, община
Провадия, област Варна
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 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 927
На основание чл.99, т.2 предложение 2 от АПК, чл.21, ал.1, т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и чл.
124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
Изменя Решение №48-843/25.04.2019г. на ОбС Провадия като:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен план - план за
застрояване на „…..“ ЕООД за поземлен имот с идентификатор 31005.15.1 по
кадастралната карта на с.Златина, местност „Мерата”, община Провадия, област
Варна, с който се променя начина на трайното предназначение на територията от
„Земеделска” на „Урбанизирана” и се променя предназначението на имота 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.
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в/№2461-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров
превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за
територията на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 928
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за
автомобилните превози, Общински съвет Провадия:
1.Определя следните минимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната
тарифа, както следва:
- дневна тарифа - 0,50 лв./км.
- нощна тарифа - 1,20 лв./км.
2.Определя следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната
тарифа, както следва:
- дневна тарифа - 1,20 лв./км.
- нощна тарифа - 1,60 лв./км.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
г/№2489-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно вземане на решение за приемане на дарение, в полза на община Провадия
на недвижим имот, намиращ се в с.Снежина
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 929
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 във връзка с ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1. Дава съгласие Община Провадия да придобие, чрез дарение от Д. З. Д.,
собственият й, недвижим имот, находящ се в с.Снежина, общ.Провадия, а именно:
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дворно място цялото с площ от 1210 кв.м. /хиляда и двеста и десет квадратни
метра/, от които 1180 кв.м. /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/, са включени
в УПИ V-103 в кв.76, по плана на селото, при граници на имота: улица, УПИ III102, УПИ IV-102, УПИ VI-104, съгласно скица №501/02.08.2019г.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Кворум:19 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев не присъства в
залата. /14.28ч.
д/№2496-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на план-схема за поставяне на
преместваеми обекти на територията на село Манастир
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
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 930
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.1 във връзка с ал.3 от Наредба №3
на ОбС-Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти,
елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на Община Провадия, Общински съвет
Провадия реши:
1.Съгласува план-схема за разполагане на преместваеми обекти, върху терен
общинска собственост – две петна по 20 м2, разположени в тревната площ,
намираща се вдясно от път VAR 1215 /между о.т.88а и о.т.88/, посока ДобринаМанастир, съгласно приложената план-схема.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
е/№2497-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване на план-схема за поставяне на
преместваем обекти – вендинг автомат на територията на село Манастир
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? 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
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 931
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.1 във връзка с ал.3 от Наредба №3
на ОбС-Провадия за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти,
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елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на Община Провадия, Общински съвет
Провадия реши:
1.Съгласува схема за разполагане на преместваем обект – петно от 1 м2,
разположено на площадното пространство пред сградата на читалището в
с.Манастир, точно както е показано на приложената схема, за поставяне на
вендинг автомат.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
ж/№2498-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 подпомагане лечението на лица с редки заболявания
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“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 932
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на А. Е. И., с адрес гр.Провадия в размер на
529,26 лв. (петстотин двадесет и девет лева и двадесет и шест ст.), заявление
№2479/ 22.08.2019г.
2.Средствата за финансовото подпомагане по т.1 да се осигурят от бюджета
на община Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия по организация изпълнението на настоящото решение.
з/№2499-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? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за решение.”
Кворум:20 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства в залата. /
14.36ч.
Поименно гласуване:
„за“-20
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„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 933
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 Х. А. М., с адрес: …… се отпуска парична помощ, в размер на
150,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2492/ 02.09.2019г.
1.2.На лицето П. С. В., с адрес: ……се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2491/ 30.08.2019г.
1.3.На лицето З. Й. Ч., с адрес: …., се отпуска парична помощ, в размер на
600,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2486/27.08.2019г.
1.4.На лицето Г. Д. И., с адрес: …., се отпуска парична помощ, в размер на
450,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2485/26.08.2019г.
1.5.На лицето С. С. А., с адрес: ……се отпуска парична помощ, в размер на
50,00лв.,
поради
възникнал
здравословен
инцидент
и
приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2477/ 19.08.2019г.
1.6.На лицето Д. С. Д., с адрес: …. се отпуска парична помощ, в размер на
1100,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2480/23.08.2019г.
1.7.На лицето И. К. К., с адрес: …..се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2465/02.08.2019г.
1.8.На лицето Й. Н. Й., с адрес:….. се отпуска парична помощ, в размер на
550,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2464/01.08.2019г.
1.9.На лицето Ш. А. М., с адрес: ……се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2450/23.07.2019г.
1.10.На лицето Д. Г. Т., с адрес: ….се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2449/19.07.2019г.
1.11.На лицето Ж. С. Х., с адрес: …..се отпуска парична помощ, в размер на
500,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2425/ 10.07.2019г.
1.12.На лицето Д. П. Г., с адрес: ….се отпуска парична помощ, в размер на
300,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2340/11.07.2019г.
1.13.На лицето Н. В. Н., с адрес: …… се отпуска парична помощ, в размер на
400,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2413/ 08.07.2019г.
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1.14.На лицето К. Б. К., с адрес: ….се отпуска парична помощ, в размер на
450,00лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи, Заявление №2494/04.09.2019г.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на
Критериите, приети е Решение №19-357/28.03.2013г. и изменени с Решение №33657/28.05.2014г. на следните лица:
2.1.На лицето Х. П. Х., с адрес: гр. Провадия, не се отпуска парична помощ,
поради неотговаряне на т.8 от Критерии за отпускане на помощи на граждани от
община Провадия с неотложни нужди - не се отпуска финансова помощ за
поставяне на лещи, Заявление №2336/15.07.2019г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
и/№2500-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 934
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински
съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия, обл.Варна, УПИ I, кв.1 по
РП на гр.Провадия, а именно: терен от 20,000 м2 /двадесет кв.м./ - позиция №8 по
одобрената с решение №49-861 на ОбС Провадия от 30.05.2019г., цялостна схема
за разполагане на преместваеми обекти, като част от схема №1 за разполагане на
павилион за търговска дейност – услуги.
2.Отдаването под наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване
под наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия, решение
№22-254 от 24.02. 2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
й/№2501-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
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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“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 935
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински
съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост на община Провадия, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия,
обл.Варна, УПИ I, кв.1 по РП на гр.Провадия, а именно: терен от 20,000 м2
/двадесет кв.м./ - позиция №6 по одобрената с решение №49-861 на ОбС Провадия
от 30.05.2019г., цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти, като част
от схема №1 за разполагане на павилион за търговска дейност – услуги.
2.Отдаването под наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване
под наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия, решение
№22-254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
к/№2502-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 936
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински
съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост на община Провадия, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия,
обл.Варна, УПИ I, кв.1 по РП на гр.Провадия, а именно: терен от 20,000 м2
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/двадесет кв.м./ - позиция №7 по одобрената с решение №49-861 на ОбС Провадия
от 30.05.2019г., цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти, като част
от схема №1 за разполагане на павилион за търговска дейност – услуги.
2.Отдаването под наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване
под наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия, решение
№22-254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
л/№2503-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
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“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 937
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински
съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
собственост на община Провадия, находящ се в гр.Провадия, общ.Провадия,
обл.Варна, УПИ I, кв.1 по РП на гр.Провадия, а именно: терен от 20,000 м2
/двадесет кв.м./ - позиция №5 по одобрената с решение №49-861 на ОбС Провадия
от 30.05.2019г., цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти, като част
от схема №1 за разполагане на павилион за търговска дейност – услуги.
2.Отдаването под наем частта от имота по т.1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване с начален месечен наем, определен по тарифата за отдаване
под наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия, решение
№22-254 от 24.02.2009г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
м/№2504-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за даване на съгласие за издаване на разрешение за
временно ползване на земеделски земи, собственост на община Провадия за
проучване на строителни материали в площ „Петров дол“, разположена в
землището на с.Петров дол, общ.Провадия, обл.Варна, съгласно Разрешение
№498 от 09.04.2019г. и сключен договор с Министерство на енергетиката от
08.07.2019г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на общ.Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Настоящата докладна записка разглеждате за втори път. Причината за
разглеждане на настоящата докладна записка за втори път е следната. Те са
няколко. Първо, на предходното заседание, на което беше разглеждана,
общинските съветници поискаха да бъдат издадени актовете за общинска
собственост. Такива са издадени и приложени. Приложен е и работният проект,
който договорът с Министерството на енергетиката изискваше. Имаше въпрос за
рекултивацията на сондажите и използваните пътища. Описано е, че те ще бъдат
рекултивирани. Това, което искам да кажа в подкрепа на докладната записка, че
има още едно писмо от министъра на енергетиката за терен за проучване на
строителни инертни материали в землището на с.Златина. За настоящият терен,
който е предмет на искането за проучване на строителни материали, процедурата
е започнала през април месец 2017г.
С едно писмо на министъра на енергетиката до кмета на община Провадия и
председателя на ОбС, относно процедура по предоставяне на разрешение за
проучване на строителни материали в площ „Петров дол“, разположена на
територията на община Провадия, област Варна.
Уважаеми г-н кмет,
На основание чл.26, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства, приложено
Ви изплащам материали за процедура по предоставяне на разрешение за
проучване на строителни материали в площ „Петров дол“, с големина 0,115 кв.м.,
разположена на територията на община Провадия, област Варна.
Моля за Вашето становище в нормативно определения срок, дали
посочената площ попада в:
-урбанизирана територия с граници, определени с влязъл в сила подробен
устройствен план;
- територия, в чиито граници има влязъл в сила устройствен план за
изграждане на национален обект или на обект на социалната или на техническата
инфраструктура-публична общинска собственост;
-територия с обществено предназначение, която е включена в приета от
общинския съвет програма или план за развитие на общината по чл.21, ал.1, т.12
от ЗМСМА;
В случай, че е налице някое от горепосочените обстоятелства, моля да
представите надлежни доказателства в Министерство на енергетиката.
Приложение: скица с разположението на площ „Петров дол“, списък на
характерни гранични точки, описващи заявената площ.
С уважение,
Николай Павлов-министър на енергетиката
Община Провадия отговаря със свое писмо изх.№РД0400-53-1/ 04.05.2017г.
До
Министъра на енергетиката
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Относно процедура по предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали в площ „Петров дол“, разположена на територията на
община Провадия, област Варна
Уважаеми г-н министър,
Посочените във Ваше писмо наш вх.№РД0400-53/ 24.04.2017г. координати
на гранични точки, описващи заявена площ за проучване на строителни
материали площ „Петров дол“ по картата на възстановената собственост попада в
землището на с.Петров дол, община Провадия, област Варна. Това са три броя
имоти с №000002, 000004, 000005 с начин на трайно ползване пасище, мера. В
настоящият момент имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ. Стопанисвани от община Провадия
с обща площ 111,163 дка. за същите не са съставени актове на общинска
собственост, но предстои да се съставят и съгласно изискванията на посочения
по-горе закон те ще са публична общинска собственост.
Посочените имоти:
1.не попадат в границите на урбанизираните територии, определени с
влязъл в сила подробен устройствен план;
2.не са територия, в чиито граници има влязъл в сила устройствен план за
изграждане на национален обект или на обект на социалната или на техническата
инфраструктура-публична общинска собственост;
3.не са територия с обществено предназначение, която е включена в приета
от общинския съвет програма или план за развитие на общината по чл.21, ал.1,
т.12 от ЗМСМА.
В този аспект искам да заявя пред общинските съветници и гражданите на
община Провадия, че това проучване в този парцел за строителни материали няма
да навреди на населените места от общината, а именно: Староселец, Петров дол,
Провадия, Златина, Венчан. Нито от екологична гледна точка, нито от каквато и
да е друга гледна точка. По-скоро би имало стопански ползи. За община Провадия
това би било, евентуално, приход, ако след време се окаже, че има запаси и пак
след време Министерството на енергетиката учреди концесия. В този аспект за
втори път внасям доклада, абстрахирайки се от възражението, което ЗСК „Девня“
са отправили до кмета на община Провадия и председателя на ОбС. Ако имате
допълнителни въпроси, готов съм да отговарям. На комисии доста задълбочено бе
обсъдена докладната записка. За първи път бе повишен тон между мен и г-н
Николов, от тридесет години. Но в интерес на работата това е допустимо. Важно е
да изясним всички аспекти на предложения проект за решение. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на председателите на ПК за да прочетат становищата на
комисиите. След становищата ще дам думата за изказвания на общинските
съветници. Г-н Кръстев, заповядайте.“
Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 5 гласа „за”, 0-„против” и 2-„възд.се” приема проекта за
решение.“
Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Комисията с 2 гласа „за”, 1-„против” и 3-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
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Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 4 гласа „за”, 1-„против” и 2-„възд.се” приема проекта за
решение.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“
„Комисията с 3 гласа „за”, 0-„против” и 3-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Комисията с 2 гласа „за”, 0-„против” и 4-„възд.се” не приема проекта за
решение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Неделчев,
заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Имам въпрос към Вас, г-н председател. Дали е възможно да дадем думата
на представител на ЗСК „Девня“, за да изрази мнение. Така мисля, ако е редно.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, подлагам на гласуване предложението на Дамян Неделчев да се
даде думата на представител на ЗСК „Девня“. Който е съгласен с предложението,
моля да гласува.“
Гласуване: „за“-19, „против“ -0, ,,“възд.се“ -1 Предложението се приема.
Заповядайте.
Изказване на Красимир Григоров-„…“ АД
„Аз искам да кажа, че фирма ЗСК от двадесетина години работи
ползотворно с община Провадия. Това не ни е единствения обект. В момента, ако
тръгнат мощностите и бъде извадено такова разрешение, се очаква годишно около
300 000 лв. за заплати и осигуровки. Около 50 000 лв. концесия да влизат в
община Провадия, защото по новия закон половината от концесията отива в
държавата, половината отива в община Провадия. Т.е. аз коментирам, че ние
вършим едно мероприятие, което е изгодно и за държавата. В момента тя дава
безплатно да проучваме т.е. за наша сметка. Ако нещата станат държавата си
взема концесията. Община Провадия ще има нови работни места. Аз казах, че
около 300 000 лв. годишно се очаква за заплати и осигуровки. 50 000 лв. ще
влизат в общината като половината от тази концесия. Друго, фирмата си
регистрира всички МПС на територията на община Провадия, които са 20 00030 000 лв. приходи от МДТ. Т.е. ние имаме разрешение от РИОСВ Варна.
Съгласувано с Басейнова дирекция, РЗИ и т.н. Т.е. няма никакви пречки, които да
създават проблеми за общината не само от екологичен и от друг характер. Ние
считаме, че с общината работим ползотворно и можем да работим по-нататък на
по-високо ниво. Ползата е взаимна. Проблеми не виждам, които може да са при
реализирането на този проект. Благодаря за вниманието.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, изказвания и становища по докладната? Заповядайте, г-н
Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Г-н Григоров,
Взех думата, за да повторя становището си от предното разглеждане. Аз бях
против. Т.е. гласувах „против“ не заради това, че искам да преча на Вашето
намерение да развивате бизнес в нашата община. Във връзка с това, че съвсем
близо до този терен, на който Вие предлагате да се извършват проучванията и
евентуално да се провежда такъв добив, има друга кариера. Т.е. моето становище
„против“ беше не против Вас, а държавата, според мен, разсъждава или тези,
които управляват, разсъждават, като едни наематели. Направих следното
сравнение. Тъй като Провадия няма Черноморие, няма брегова ивица за да
бетонира всичко с хотели, нека да направим дупка до дупка. Само си задавам
въпроса, докато ви слушах, тъй като това, което предлагате погледнато от гледна
точка на работните места, които ще се отворят, евентуалните заплати, които ще се
плащат и осигуровки, това за нас е изгодно. Тогава си задавам въпроса,ако
другата кариера, от другата страна на пътя, разбичка всичко, извинявам се за
неиздържания израз, разбичка всичко наоколо – то каква е логиката ние да
отказваме на Вас да го правите. Бяхте на комисията, на която попитах, ако ние
евентуално отново отхвърлим такова искане – Какъв е редът, по който държавата
ще вземе становище? Ако съм разбрал правилно, г-н кмета отговори, че има
процедура – изпълнение без съгласие при особени обстоятелства, не мога да го
цитирам точно. Т.е. да кажа пак – има там кариера, направим ли още една малко
по-малко можем на този принцип да се лишим от всякаква природа, която ни е
останала. Това имах предвид.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и становища по докладната? Заповядайте, г-н Григоров.“
Изказване на Красимир Григоров-„……“ АД
„Що се отнася до това, че има две кариери на близо една до друга. Това
законодателят го е решил. Там е казано в закона, че на разстояние от двадесет
километра може да има две кариери, но не трета. Т.е. това е спазено от
министерството, когато е дадено това разрешение за проучване на добив. Това е
решено от законодателя. Искам да кажа, че този баир, където там правим нещата,
това е дванадесета категория. На всички им е ясно, че дванадесета категория земя
не може да бъде ползвана за нищо друго. Тя е плътен камък. тук там има нещо по
пет сантиметра почва, която се измива от дъжда и т.н. не може да бъде ползвана
нито за пасище, нито за нещо друга. Аз смятам, че не нарушаваме някакъв хубав
терен, а ползваме терен, който дори е записан в програмата за развитие на
общината като промишлен район, защото там не може да се ползва нищо друго.
Отговорих на въпроса за двете кариери една до друга, че законодателят го е
решил. Теренът е такъв, че не може да бъде ползван за други неща. Що се отнася
до това, че този материал, който се произвежда и в двете кариери той не е
необходимо да се ползва на територията на община Провадия. Той отива на
морето за хотели, само че концесията половината отива в държавата половината в
община Провадия. Няма значение камъните къде ще отидат. Те се заплащат на
това място, където са добити. Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания, становища и питания по докладната? Заповядайте, г-н
Неделчев. Реплика, дуплика?“
Изказване на Дамян Неделчев
„Реакция на казаното. Това, че тези, които изпълняват ролята на държавни
чиновници и хората, които в крайна сметка ние сме избрали, те са преценили, че
това за нищо друго не става. Това ми е реакцията. Според мен, сбъркахте и ме
предизвикахте. Това, че те са го преценили за невъзможно за нищо друго бих
отправил най-вече към тях, но и вие да го знаете. Това е един терен, една площ,
която е непроменена от човека от хиляди години. Като се погледне, както казахте,
това е един съвсем тъничък почвен слой, тук там оголен варовик, на който виреят
храсти и треви. Една естествена среда. Това е нещо, което веднъж, ако го
унищожим, няма как да получим ново такова. Според мен, погледа към този терен
както на държавата, така и вашия най-вече ощетява природата. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания,становища и питания по докладната? Заповядайте, г-н
Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на общ.Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми д-р Неделчев,
Уважаеми съграждани,
Аз искам само да напомня, че в момента се разглежда доклад за разрешение
за проучване. За проучване на строителни материали, а не за добив. В тази връзка
си направих труда да видя във Варненска област около нас какви кариери има за
инертни материали. Долни чифлик има в Старо Оряхово. Дългопол в местността
Сини вир. Девня – кариерата се казва Марциана. Във Ветрино е на Ескана. Тя е на
Ескана, но не знам името. В общините, с които граничим във Варненска област
има кариери за инертни материали. Те по никой начин не вредят на екологията и
на населението. Забравих тук да добавя предния път, че теренът, който е предмет
на разрешението, дадено от министъра на енергетиката за проучване, се намира
северно от магистралата на седем километра от гр.Провадия. На четири, път
километра от Петров дол. Другите населени места са по-далече. По никой начин
това разрешение за проучване и извършването на проучването не би увредило
интересите на когото и да е било. Връщайки се на това, което Вие обсъждате,
защото вие обсъждате добив. Реално предметът на докладната е проучване. Искам
да кажа, че там в граничен терен повече от тридесет години се добиваха инертни
материали за нуждите на община Провадия от „БКС-Провадия“, „ПСПД“ и после
след одържавяването на кариерата от ЗСК „Девня“. Мисля, че беше до 2008, 2009,
2010 г. Разрешението за проучване, което е дадено от министъра и е сключен
договор, изработен работния проект, по никой начин не би увредило интересите
на община Провадия. Вероятно и добива, ако се стигне някога до такъв.
Благодаря.“
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания,становища и питания по докладната? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение: На основание чл.21, ал.1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 59б, ал.3, т.2, предложение 2 във връзка с чл.56, ал.3 във връзка с
ал.1 от ППЗОЗЗ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Провадия реши:
1.Дава съгласие за временно ползване на част от земеделски земи находящи
се в землището на с.Петров дол, община Провадия, собственост на Община
Провадия, както и предварително съгласие за промяна предназначението на
земеделска земя, предвидена за подход за срок от една година, както следва:
-25 кв.м за сондаж №1, и подход с площ от 236 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.11.73 по КККР, с номер по предходен план 000005 с обща
площ от 35.323 дка е начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10.
-25 кв.м. за сондаж №3 и подход с площ от 80 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.11.73 по КККР, с номер по предходен план 000005 е обща
площ от 35.323 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10.
-25 кв.м. за сондаж №2, и подход с площ от 442 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.10.33 по КККР, с номер по предходен план 000002 с обща
площ от 62.226 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10.
-25 кв.м. за опитно добивен участък, и подход с площ от 64 кв.м. в поземлен
имот с идентификатор №56143.10.33 по КККР, с номер по предходен план 000002
с обща площ от 62.226 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност
„Новините“, кат.10.
-25 кв.м. за сондаж №4, и подход с площ от 116 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.15.71 по КККР, с номер по предходен план 000004 с обща
площ от 13.608 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10 за срока на Разрешение №498 от 09.04.2019г. на Министерство на
енергетиката.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.“
Кворум:19 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова не присъства
на заседанието на ОбС Провадия. /15.06ч.
Поименно гласуване:
„за“-9
„против“-2
„възд.се“-8
Проектът за решение по докладна записка с вх.№2504/11.09.2019г. не се
приема.
Общинските съветници приеха следното решение
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 938
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 59б, ал.3, т.2, предложение 2
във връзка с чл.56, ал.3 във връзка с ал.1 от ППЗОЗЗ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ,
Общински съвет - Провадия реши:
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Не приема проект за решение по докладна записка с вх.№2504/11.09.2019г.
със следното съдържание:
1.Дава съгласие за временно ползване на част от земеделски земи находящи
се в землището на с.Петров дол, община Провадия, собственост на Община
Провадия, както и предварително съгласие за промяна предназначението на
земеделска земя, предвидена за подход за срок от една година, както следва:
-25 кв.м за сондаж №1, и подход с площ от 236 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.11.73 по КККР, с номер по предходен план 000005 с обща
площ от 35.323 дка е начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10.
-25 кв.м. за сондаж №3 и подход с площ от 80 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.11.73 по КККР, с номер по предходен план 000005 е обща
площ от 35.323 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10.
-25 кв.м. за сондаж №2, и подход с площ от 442 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.10.33 по КККР, с номер по предходен план 000002 с обща
площ от 62.226 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10.
-25 кв.м. за опитно добивен участък, и подход с площ от 64 кв.м. в поземлен
имот с идентификатор №56143.10.33 по КККР, с номер по предходен план 000002
с обща площ от 62.226 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност
„Новините“, кат.10.
-25 кв.м. за сондаж №4, и подход с площ от 116 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №56143.15.71 по КККР, с номер по предходен план 000004 с обща
площ от 13.608 дка с начин на трайно ползване: пасище, местност „Новините“,
кат.10 за срока на Разрешение №498 от 09.04.2019г. на Министерство на
енергетиката.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложението за решение по докладна записка вх.№2504/11.09.2019г. не
се приема. Обявявам почивка от 15 мин.“
Почивка от 15.15ч. до 15.30ч.
Кворум:18
Общинският съветник Димо Владимиров Димов присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 15.30ч.
н/№2505-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване ПУП-ПРЗ
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
13 гласа „за”, 1-„против” и 4-„възд.се” приеха
21

Р Е Ш Е Н И Е №52 – 939
На основание чл.21, ал.1 , т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на подробен устройствен ПУП - ПРЗ /план за
регулация и застрояване/ в обхват УПИ VII-парк в кв.64 по плана на гр. Провадия,
с който същият се разделя на три нови УПИ: УПИ XVI - „за обществено
обслужващи дейности” с конкретно предназначение „Музей на солта”, УПИ XVII
- „парк” и УПИ XVIII - „за обществено обслужващи дейности” с конкретно
предназначение „Амфитеатър”, определят се оптималните застроителни
показатели, начин и характер на бъдещото застрояване и се прецизира
градоустройствения режим в новообразуваните парцели.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ.
Кворум:17 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не
присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изразяване на отрицателен вот. Заповядайте, г-н Ибрям.“
Изразяване на отрицателен вот от Мустафа Али
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
След почивката зачетохме план за застрояване и не можахме да разберем
кой номер и за къде става въпрос. Въпреки това аз разбрах за какво става въпрос и
искам да си изразя отрицателния вот. Лично аз нямам яснота какво ще се случи с
този ПУП. В центъра на града имаме един последен имот, парцел, който е с доста
квадрати и плюс това има направен проект, с който евентуално може да се
кандидатства по същество. Сега този проект, доколкото разбрах, ще го делим на
три, на четири и в едната си част ще стане „Музей на солта“, в другата част
„Амфитеатър“. Амфитеатърът беше заложен и в предния проект, доколкото
знам.“
Кворум:18 Общинският съветник Диан Парушев Николов присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
о/№2509-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на предложение за морално и материално стимулиране на деца
и младежи от община Провадия за учебната 2018/2019 г.
Кворум:19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
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
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 940
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на Решение №25- 463/28.09.2017г. на ОбС
Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Приема предложението на Комисията, сформирана със Заповед №1128/
13.05.2019г. на кмета на Община Провадия за морално и материално стимулиране
на деца и младежи от Община Провадия за учебната 2018/2019 година, съгласно
Приложение №1
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
п/№2515-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот-чатна общинска собственост, находящ
се в землището на село Равна
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“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 941
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот, частна общинска собственост, находящ се в
землището село Равна, ЕКАТТЕ 61073, Община Провадия, а именно: изоставена
орна земя поземлен имот с идентификатор №61073.27.184 /шест, едно, нула,
седем, три, точка, двадесет и седем, точка, сто осемдесет и четири/ с номер по
предходен план №000184, с площ 33.691 дка, /тридесет и три декара шестстотин
деветдесет и един кв.м./ вид собственост: Общинска частна, вид територия:
Земеделска, категория 3 /трета/, НТП изоставена орна земя, находяща се в
землището на с.Равна община Провадия, област Варна при граници и съседи:
имоти идентификатори №61073.27.6, 61073.10.241, 61073.10.242, 61073.10.244,
61073.10.243, 61073.27.7, 61073.27.185, 61073.29.204, 61073.10.60, съгласно Акт за
частна общинска собственост №1641/17.02.2014г., вписан в Служба по
вписванията под №7, т.II, д. №204, вх. вх.рег.№588 от 18.02.2014г. за срок от пет
години, чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 15.00лв./дка.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение.
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Кворум:21 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства
на заседанието на ОбС Провадия.
р/№2519-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на предложение за финансово подпомагане на Г. С.
И. от гр.Провадия
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“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 942
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, глава III, т.4 и т.5 от Правила за подпомагане даровити
деца и младежи в община Провадия, приети с решение №25-463 от 28.09.2017г. на
Общински съвет Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя еднократно финансово подпомагане в размер на 600
/шестстотин/ лв. на Г. С. И., студент в АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев“
гр.Пловдив, специалност „Изпълнителско изкуство – класически акордеон“.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
с/№2520 -Доклад от Хюлия Мустафова - председател на временна комисия
за определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Районен съд –
Провадия, създадена с решение №51-909/25.07.2019г., относно предложение за
определяне от ОбС Провадия на съдебни заседатели за Районен съд - Провадия
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 21 с
21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 943
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68а, ал.4 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет Провадия:
1.Определя за Районен съд – Провадия, мандат 2020-2023г., следните
съдебни заседатели:
1.1.А. Х. Н.
1.2.А. А. А.
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1.3.С. П. С.
1.4.С. Х. Г.
2.Прекратява дейността на временната комисия, създадена с решение №51909/25.07.2019г. на ОбС Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
т/№2521-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право
на строеж, без търг или конкурс, в имот собственост на община Провадия, за
изграждане на православен параклис в с.Златина
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“-21
„против“„възд.се“Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 944
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на
строеж за изграждане на православен параклис, на Варненска и Великопреславска
Митрополия със седалище и адрес на управление …….., Булстат…,
представлявана от митрополит И. М. И., върху 80 кв.м. /осемдесет квадратни
метра/ идеални части в централната част от недвижим имот - частна общинска
собственост, съгласно Акт за общинска собственост №1912/02.09.2019 г., вписан
под №187, том VIII, входящ регистър №2864 от 02.09.2019 г., дело №1551 в
Служба по вписванията към Агенция по вписванията при Районен съд Провадия,
а именно: Урегулиран поземлен имот № IV /четири/ в квартал 28 /двадесет и
осем/, с площ от 1750 кв.м. /хиляда седемстотин и петдесет квадратни метра/ по
регулационния план на с.Златина, при граници на имота: улица, улица, улица,
УПИ V - 99.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
у/№2524-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на годишния доклад на комисията за контрол по
изпълнението на концесионните договори за предоставените на концесия язовири
– собственост на община Провадия
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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 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 945
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на
чл.132, ал.1 от Закона за концесиите, Общински съвет Провадия:
1.Приема годишния доклад на комисията за контрол по изпълнението на
концесионните договори за предоставените на концесия язовири-собственост на
община Провадия за 2018 г.
Кворум:21 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
ф/№2525-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за даване на съгласие за издаване на запис на
заповед от Община Провадия в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово
плащане за данък върху добавената стойност по договор №03/07/0/00344 от
12.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. за изпълнение на проект
“Рехабилитация на улична мрежа в гр.Провадия“, сключен между Община
Провадия и ДФ „Земеделие”
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“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 946
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава кмета на Община Провадия да издаде и подпише запис на
заповед от името на Община Провадия в полза на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул. Цар
Борис III, №136, ЕИК121100421, представлявано от Живко Живков изпълнителен директор, без протест и без разноски, без никакви възражения и без
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такси и удръжки от какъвто и да е характер, платима на предявяване в полза на
ДФ “Земеделие” в размер на 122 999,14 лева (сто двадесет и две хиляди
деветстотин деветдесет и девет лева и четиринадесет стотинки) за обезпечаване
на 100% от заявения размер за ДДС върху авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №03/07/2/0/00344 от 12.03.2018
г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект
„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия”, сключен между Община
Провадия и ДФ „Земеделие”.
2.Възлага на кмета на община Провадия да подготви необходимите
документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор №
03/07/2/00344 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
3.Възлага на Кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
х/№2526-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за даване на съгласие за издаване на запис на
заповед от Община Провадия в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово
плащане по договор №03/07/0/00344 от 12.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 2020г. за изпълнение на проект “Рехабилитация на улична мрежа в гр.Провадия“,
сключен между Община Провадия и ДФ „Земеделие”
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“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 21 с 21 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 947
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Упълномощава Кмета на Община Провадия да издаде и подпише запис на
заповед от името на Община Провадия в полза на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул.Цар
Борис III №136, ЕИК121100421, представлявано от Живко Живков - изпълнителен
директор, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и да е характер, платима на предявяване в полза на ДФ
“Земеделие” в размер на 614 995,69 лева (шестстотин и четиринадесет хиляди
деветстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки) за обезпечаване
на 100% от заявения размер на авансовото плащане по договор за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ № 03/07/2/0/00344 от 12.03.2018г. по подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Рехабилитация
на улична мрежа в гр. Провадия”, сключен между Община Провадия и ДФ
„Земеделие”.
2.Възлага на кмета на община Провадия да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 03/07/2/00344 и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”.
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на горното решение.
Кворум:20 Общинският съветник Наталина Младенова Златева не присъства
на заседанието на ОбС Провадия.
ц/№2529-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство
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 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 948
На основание чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Решение №943-МИ от 02.09.2019 година на Централната
избирателна комисия, Общински съвет – Провадия:
1.Избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство на
територията на община Провадия, считано от 18 октомври 2019 година до
полагане на клетва на новоизбрания кмет, както следва:
 Кметство Блъсково - Капка Мирчева - Старши специалист в кметство
Блъсково.
 Кметство Бозвелийско - Светла Боянова - Старши специалист в кметство
Бозвелийско.
 Кметство Бързица - Ирена Илиева - Специалист в кметство Бързица.
 Кметство Венчан - Снежана Стайкова - Специалист в кметство Венчан.
 Кметство Градинарово - Марияна Тодорова - Специалист в кметство
Градинарово.
 Кметство Добрина - Даниела Дачева - Специалист в кметство Добрина.
 Кметство Житница - Петя Демирева - Старши специалист в кметство
Житница.
 Кметство Златина - Дияна Иванова - Специалист в кметство Златина.
 Кметство Комарево - Гинка Димитрова - Старши специалист в кметство
Комарево.
 Кметство Кривня - Красимира Костадинова - Специалист в кметство
Кривня.
28

 Кметство Манастир - Жечка Георгиева - Старши специалист в кметство
Манастир.
 Кметство Овчага - Силвия Узунова - Специалист в кметство Овчага.
 Кметство Петров дол - Моника Димитрова - Старши специалист в кметство
Петров дол.
 Кметство Равна - Валентина Герчева - Специалист в кметство Равна.
 Кметство Славейково - Нели Георгиева - Старши специалист в кметство
Славейково.
 Кметство Снежина - Живка Халачева - Специалист в Община Провадия.
 Кметство Тутраканци - Айсел Каръкова - Специалист в кметство
Тутраканци.
 Кметство Храброво - Искра Желязкова - Специалист в кметство Храброво.
 Кметство Черковна - Снежа Вълчева - Специалист в кметство Черковна.
 Кметство Черноок - Вилдан Юмерова - Специалист в кметство Черноок.
2.Настоящото решение влиза в сила за всяко населено място при условие, че
кмета на съответното кметство бъде регистриран като кандидат за кмет на
кметство или общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 година.
3.При влизане в сила на настоящото решение, избраните за временно
изпълняващи длъжността кмет на кметство, изпълняват задълженията на кмет на
кметство на пълно работно време.
4.Определя възнагражденията на временно изпълняващите длъжността кмет
на кметство в размер на 90% от основната заплата на кмета на съответното
населено място.
5.Възлага на Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Провадия
изпълнението на настоящото решение.
6.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
ч/№2530-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
Р Е Ш Е Н И Е №52 – 949
На основание чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Решение №943-МИ от 02.09.2019 година на Централната
избирателна комисия, Общински съвет - Провадия
1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Провадия,
считано от 18 октомври 2019 година до полагане на клетва на новоизбрания кмет Милена Полизанова - заместник кмет в Община Провадия.
2.Определя възнаграждение на временно изпълняващия длъжността кмет на
община в размер на 90% от основната заплата на кмета на община Провадия.
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3.Възлага на временно изпълняващия длъжността Кмет на община
Провадия изпълнението на настоящото решение.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Кворум:21 Общинският съветник Наталина Младенова Златева присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
Осма точка – Изказвания питания и отговори на питания на общински
съветници
Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Давам думата за изказвания и питания на общинските съветници.
Заповядайте, г-н Неделчев.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Колеги,
Аз си мисля, че би трябвало да има някаква равносметка на този мандат,
който направихме. Поне моята е незадоволителна, но не смятам, че аз съм първия
човек, който трябва да Ви занимава с това нещо. Това ми е идеята. Ако някой има
да каже нещо, би трябвало, според мен, като колектив да си я направим. Мястото
е тук. Може би, г-н председателя има такова намерение.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Нямам такова намерение. Аз само ще благодаря на всички общински
съветници. Беше чест за мен, че бях част от този ОбС. Имаше много инфарктни
ситуации и смятам, че сме взели правилните решения. Заповядайте, г-н Филев.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Не за първи път се обръщам към Вас от тази позиция и в такъв момент - на
приключване на един мандат, момент поставящ едновременно край и начало,
момент на равносметка и оценка, д-р Неделчев.
Това, в което съм напълно убеден е, че в края на настоящия мандат оставяме
много постижения в областта на енергийната ефективност, туризма,
инфраструктурата, екологията и т.н. Осезаемо днес или в перспективата на
времето, реализираното от съвместните ни усилия е факт. Факт, за който съм
убеден, че обективната оценка, след игнориране на политическите и чисто
субективни пристрастия ще бъде висока. Фактът на постигнатото е точно толкова
безспорен и очевиден, колкото и фактът на предстоящите за решаване въпроси. И
ако постигнатото имам смелост да оценя, анализирайки, както резултата, така и
възможностите за подобряване, за бъдещите задачи имам решимостта и визията,
да ги посоча в тяхната приоритетност, да посоча конкретни решения, както и да
предприема действия за реализирането им.
В този смисъл, макар и приключвайки мандата си на кмет на Община
Провадия, заявявам своята готовност, независимо от позицията, която ще заемам,
да продължа да работя за жителите на общината, ангажирайки енергията,
знанията и опита си с постигането на по-добри условия за живот и работа.
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Днес завършва един безспорно труден, но смея да твърдя достоен и успешен
мандат в рамките, на който се наложи съвместно да вземаме нелеки решения. Зад
всяко от предложените от мен решения, а и зад всеки поставен за разрешаване
въпрос, винаги и неизменно е стояла позицията ми на гражданин на общината,
носещ последиците от приетите актове, но и тази на човек, на когото жителите са
гласували доверие, възлагайки му отговорността за настоящето и бъдещето на
общността, на мястото, в което живеят, работят и отглеждат децата си.
Съзнанието за тази ми отговорност е била и отправна точка във всяко мое
действие като кмет на общината и ръководител на поверената ми администрация.
Опитът ми, професионален и човешки, ме е научил, че всяко усилие е
възнаградено, макар и не незабавно, както че, всеки неуспех е ценен урок и
отправна точка за ново решение. Далеч съм от мисълта, че съм постигнал всичко
и в максимална степен. Напротив, след четири години, дори осем като кмет и част
от общинска администрация, ясно и детайлно виждам трудностите, пред които
сме изправени всички жители, а и Община Провадия като институция. Виждам и
възможностите за тяхното преодоляване, а виждам също и че с досегашните си
действия съм правил решителни крачки в правилната посока.
Работата, свършена до този момент, използваните възможности,
положените усилия, преодолените трудности, видимите резултати и тези, чието
влияние върху жителите ще бъдат почувствани скоро ми дават основание да се
чувствам удовлетворен и обнадежден.
И макар, че обикновено, зависимостта ни от други институции и субекти е
използвана като извинение за неуспехи, аз искам да им благодаря за постигнатото
в резултат на тяхната помощ. Благодаря на служителите на общинска
администрация и всички институции на територията на общината за
сътрудничеството.
През изминалия втори мой мандат като кмет продължих да търся
максимално съгласие при управлението на общината, близо 90% от
предложенията на общинските съветници и гражданите бяха включвани в
бюджетите и съответните списъци за капиталови разходи.
През изминалия мандат бяха привлечени над 15 мил. лева по различни
оперативни програми. Тук цитирам министър председателя и министъра на
регионалното развитие при откриване на ремонтирания участък от път III-904
„Провадия - Ст. Оряхово“ през август 2018г.
Благодаря на представителите на бизнеса, в чието лице винаги съм срещал
разбиране, подкрепа, желание и готовност за съвместна работа, за решаване на
конкретни проблеми на общината.
Тук искам да отбележа, че следващия мандат ще започне с готови проекти
за над три милиона и шестстотин хиляди лева. Общината ще бъде без задължения.
Очакваните налични средства в началото на ноември ще бъдат над четири
милиона и петстотин хиляди лева.
Благодаря и на жителите на Община Провадия не само за доверието, което
ми гласуваха, но и за готовността им да подкрепят отделните инициативи, за
критичното отношение, довело до по-голяма адекватност и резултатност на
предприетите от мен действия.
За мен наистина беше чест!
Благодаря на всички!“
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Христо Гичев-Председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания на общинските съветници? Няма.“
Девета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани има ли? Г-н
Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Очаквах поне да Ви провокирам. Изказвам се като гражданин. Мисля си, че
ние като хора, които бяхме избрани от гражданите на община Провадия, дано да
бъркам, вашата оценка да е правилната, не успяхме като колектив. При
положение, че смятам, че човекът, който е избран мажоритарно и единствен има
правото и възможността да определя приоритети, а не всичко в общината да бъде
точка по точка предвидено, че ще се случи това и това. Без да се излъчат
приоритети, това означава, че имаш безкрайни възможности и затова всичко
залагаш. При положение, че аз не видях от г-н кмета емоция, може би не е длъжен
всеки човек да е като мен, но не видях и приоритет, който да изведем, нито
иновации, които да ни бутат напред. Едно стандартно живеене. Според мен, ние
като ОбС не помогнахме. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Кръстев, заповядайте.“
Изказване на Кръстю Кръстев
„Провокиран от колегата. Един руски енциклопедист преди повече от
двеста години е казал за човека, неговата същност и поведение. Мисълта ще я
перифразирам. Той е казал следното: Аз съм бог. Аз съм роб. Аз съм цар. Аз съм
червей. Човекът е многолик в своята изява. В един момент може да бъдеш много
възвишен. В друг момент може да бъдеш низък и подъл. Ние в нашата работа
мисля, че спазвахме долу горе тези тенденции. Имаше моменти, в които сме
обсъждали сериозни въпроси и сме вземали правилните решения. Имаше и
моменти, когато просто се развиваше реториката у някои. Всеки определя как ще
действа. Аз искам да благодаря на всички колеги, с които съм работил. Доколко
сме се справили, мисля, че не много успешно, но положили сме някакви усилия.
Да пожелая успех в следващата кампания. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други колеги? Няма. Поради изчерпване на дневния ред закривам
последното заседанието на ОбС Провадия.“
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на
Общинския съвет Провадия в 16.20 часа.

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

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2507
решение №52-921
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2444
решение №52-926
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2489
решение №52-929
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2498
решение №52-932
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2499
решение №52-933
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

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

38

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2500
решение №52-934
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2501
решение №52-935
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2502
решение №52-936
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2503
решение №52-937
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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 №2504
решение №52-938
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

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

43

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2509
решение №52-940
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

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

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

За

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2515
решение №52-941
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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 №2519
решение №52-942
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2521
решение №52-944
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2525
решение №52-946
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2526
решение №52-947
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против Възд.се

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

49

