ПРОТОКОЛ №2
Днес, 28.11.2019 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 двадесет и един общински съветници в залата присъстват
седемнадесет общински съветници.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Преди началото на заседанието на Общински съвет Провадия трима
общински съветници трябва да положат клетва, както и един кмет на кметство,
съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.
Председателят на Общинската избирателна комисия Провадия г-н Валерий
Радев ще съобщи решенията на комисията и ще връчи удостоверенията на
общинските съветници. Г-н Радев, заповядайте.”
Валерий Радев – председател на ОИК Провадия
„Уважаеми госпожи и господа,
Имам задължението и удоволствието от името на Общинската избирателна
комисия да връча удостоверенията за избрани общински съветници и кмет на
кметство. С решение №220 от 28.10.2019г. г-н Мехмед Илмазов Мехмедов е
обявен за избран за общински съветник. Заповядайте, г-н Мехмедов.
Поради отказ на общинският съветник г-жа Вилдан Амзова Хасанова,
Общинската избирателна комисия с решение от 18.11.2019г. обявява за общински
съветник следващият в листата на ПП Движение за права и свободи под номер пет
г-н Сечкин Халил Мехмед. Заповядайте, г-н Мехмед.
Поради отказ на общинският съветник г-н Диан Парушев Николов,
Общинската избирателна комисия с решение от 18.11.2019г. обявява за общински
съветник следващият в листата на ПП Герб под номер десет г-н Владислав
Младенов Паскалев.
С решение №219 от 28.102019г. Общинската избирателна комисия обявява за
избран за кмет на кметство Бозвелийско г-н Дамян Христов Дамянов. Заповядайте,
г-н Дамянов.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Радев. Новите общински съветници, станете прави и
повтаряйте след мен текста на клетвата: Заклевам се в името на Република
България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си
действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Провадия и да
работя за тяхното благоденствие. Заклех се !
Подпишете клетвените листи. Заемете местата си сред общинските
съветници в залата. Честито и успех.”
Положиха клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА, подписа клетвен лист
общинските съветници Мехмед Илмазов Мехмедов, Владислав Младенов Паскалев
1

и Сечкин Халил Мехмед. Заеха местата си в залата сред останалите общински
съветници.
Положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА, подписа клетвен лист кметът на кметство Бозвелийско - Дамян Христов Дамянов.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Сечкин Халил Мехмед
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Владислав Младенов Паскалев
7.Димо Владимиров Димов
8.Елина Георгиева Димитрова
9.Иван Добрев Иванов
10.Коста Владимиров Владимиров
11.Красен Добрев Кирчев
12.Красимир Валентинов Бакалов
13.Мехмед Илмазов Мехмедов
14.Милена Иванова Драгнева
15.Стефка Стоянова Пейчева
16.Силвия Миткова Боева - Радева
17.Филчо Кръстев Филев
18.Христо Драгомиров Гичев
19.Хюлия Ахмедова Мустафова
20.Хюсни Осман Адем
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Откривам второто заседание на ОбС Провадия. 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.Избор на временна комисия за подготовка на проект за изменение и
допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“, мандат 2019 - 2023г. /вх.№19
2.Утвърждаване на броя, наименованията и числеността на постоянните
комисии на Общински съвет Провадия. /вх.№20
3.Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет Провадия.
/вх.№21
4.Избор на заместник-председатели на Общински съвет Провадия. /вх.№22
5.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото
тримесечие на 2019г. /вх.№15
6.Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства. /вх.№16
7.Докладни записки вх.№13, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 42
8.Питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към дневния ред? Заповядайте, г-н Николов.“
инж.Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
От името на общинска администрация предлагам в проекта за дневен ред да
бъдат включени две докладни записки. Докладна записка с вх.№38, относно
комисиите за жилищни нужди и докладна записка с вх.№42, относно избор на
общински съветници, необходими при провеждането на съответните търгове в
общината.”
Кворум:21 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.06ч.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Г-жо Пейчева, заповядайте.“
Изказване на Стефка Пейчева
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Предлагам в дневния ред в точка седем да бъде включена докладна записка с
вх.№54.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам в дневния ред в точка докладни записки да се включи докладна
записка вх.№48.
Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на
заседанието на докладни записки с вх.№38, 42, 48, 54.
Който е съгласен, моля да гласува. „за”-21, „против” - 0, „възд.се”- 0 Приема
се предложението.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието на докладни записки с вх.№38, 42, 48, 54.
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 21 с 21 гласа „за” , 0 „против” и 0 -„възд.се” беше прието.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Избор на временна комисия за подготовка на проект за изменение и
допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия“, мандат 2019 - 2023г. /вх.№19
2.Утвърждаване на броя, наименованията и числеността на постоянните
комисии на Общински съвет Провадия. /вх.№20
3.Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет Провадия.
/вх.№21
4.Избор на заместник-председатели на Общински съвет Провадия. /вх.№22
5.Извършени промени по бюджета на община Провадия през третото
тримесечие на 2019г. /вх.№15
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6.Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства. /вх.№16
7.Докладни записки вх.№13, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 38, 42, 48, 54.
8.Питания на общински съветници.
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с
21 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Избор на временна комисия за подготовка на проект за
изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“, мандат 2019 - 2023г.
а/№19-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно избор на временна комисия за подготовка на проект за
изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия, мандат 2019 - 2023г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнение от страна на вносителя бих искал да кажа, че чл.23, ал.3 от
ЗМСМА дава възможност на всеки ОбС да приеме правилник за организацията и
дейността му, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. Настоящата докладна дава възможност правилникът да бъде
прегледан и при нужда актуализиран, съгласно изискванията на новото време.
Предлагам да се възползваме от тази възможност, като изберем комисия, която да
работи по въпроса. Становища, изказвания, питания по докладната записка?Няма.
Имате думата за предложения за попълване състава на временната комисия
за подготовка на проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията
и дейността на Общинския съвет Провадия, мандат 2019 - 2023г. Заповядайте, г-жо
Димитрова.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми гости и колеги,
Предлагам в обсъжданата комисия да влезе Анатоли Стоянов Атанасов.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Белев, заповядайте.“
Изказване на Александър Белев
„Предлагам за членове на комисията г-н Коста Владимиров Владимиров и гжа Стефка Стоянова Пейчева.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Мустафа Али, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Предлагам от нашата група в комисията да попадне Хюсни Осман Адем.“
4

Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Сечкин Мехмед, заповядайте.“
Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Предлагам и г-жа Хюлия Ахмедова Мустафова.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Както знаете, комисията има пет членове. Има ли други предложения за
комисията? Предложенията са пет. Предлагам гласуване анблок на предложените
имена. Който е съгласен за гласуване анблок, моля да гласува. „за“ - 21, „против“ 0, „възд.се“ - 0.
Който е съгласен в комисията да бъдат избрани Коста Владимиров
Владимиров, Анатоли Стоянов Атанасов, Стефка Стоянова Пейчева, Хюсни Осман
Адем и Хюлия Ахмедова Мустафова, моля да гласува. „за“ - 21, „против“ -0,
„възд.се“ - 0.
Общинските съветници гласуваха общинските съветници Коста Владимиров
Владимиров, Анатоли Стоянов Атанасов, Стефка Стоянова Пейчева, Хюсни Осман
Адем и Хюлия Ахмедова Мустафова да бъдат включени в комисията и от общо 21
с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложения за председател на комисията от тези пет общински съветници.
Г-н Белев, заповядайте.“
Изказване на Александър Белев
„Предлагам за председател на комисията г-жа Стефка Стоянова Пейчева.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения няма. Предлагам на вашето внимание следният проект
за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 5
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Избира временна комисия за подготовка на проект за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет
Провадия в състав от 5 /пет/ членове.
2.Избира в състава на комисията по т.1 следните общински съветници:
2.1.Анатоли Стоянов Атанасов
2.2.Коста Владимиров Владимиров
2.3.Стефка Стоянова Пейчева
2.4.Хюсни Осман Адем
2.5.Хюлия Ахмедова Мустафова
3.Избира за председател на комисията по т.1. Стефка Стоянова Пейчева
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4.Определя срок за действие на комисията по т.1 – до приемане на проект за
изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия, но не по-късно от 15.12.2019 год.
Втора точка - Утвърждаване на броя, наименованията и числеността на
постоянните комисии на Общински съвет Провадия
а/№20-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно утвърждаване на броя, наименованията и числеността на постоянните
комисии на Общински съвет Провадия, мандат 2019 - 2023 г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя. Искам да направя едно допълнение.
Уважаеми колеги, общински съветници,
Бих искал да изкажа мнение, че броят на общинските съветници на ОбС
Провадия, потребностите на населението и важността на проблемите за решаване
предполагат ОбС Провадия да има поне шест седемчленни постоянни комисии без
да броим комисията по ЗПКОНПИ. Предложените наименования на комисиите се
използват в такъв вид в много други общински съвети. Предлагам да запазим вида,
броят и числеността на комисиите във вида, в който са посочени в Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия.
Становища, изказвания по докладната записка? 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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 6
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.72, ал.2, т.3 от
ЗПКОНПИ, Общински съвет Провадия:
1.Създава следните постоянни комисии на Общински съвет:
1.1.Комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси.
1.2.Комисия за икономическо развитие на общината и общинска собственост.
1.3.Комисия по национално и европейско финансиране - оперативни
програми, структурни фондове и проекти.
1.4.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии.
1.5.Комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности.
1.6.Комисия по обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани.
1.7.Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
2.Определя следната численост на комисиите по т.1:
2.1.Комисията по финанси, бюджет, местни данъци и такси - 7 членове .
2.2.Комисия за икономическо развитие на общината и общинска собственост
-7 членове
2.3.Комисия по национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти - 7 членове.
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2.4.Комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии - 7
членове.
2.5.Комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности - 7 членове.
2.6.Комисията по обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани - 7 членове.
2.7.Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество - 5 членове.
Трета точка - Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет
Провадия
а/№21-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнение от страна на вносителя искам да кажа, че след приемане на
броя, наименованията и числеността на постоянните комисии към Общински съвет
Провадия следва да обсъдим предложенията и да попълним поименно състава на
седемте комисии. Становища, изказвания, питания по докладната? Няма.
Имате думата за предложения на общински съветници, които да влязат в
постоянна комисия по бюджет, финанси, местни данъци и такси. Г-н Владимиров,
заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Предлагам за членове в постоянната комисия по финанси, бюджет, местни
данъци и такси Дарин Йорданов Йорданов, Стефка Стоянова Пейчева, Красен
Добрев Кирчев.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жо Мустафова.“
Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, кметове, гости,
Аз предлагам в тази комисия общинските съветници Хюсни Осман Адем и
Сечкин Халил Мехмед.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Заповядайте, г-жо Драгнева“
Изказване на Милена Драгнева
„Добро утро на всички.
Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Към тази комисия аз предлагам да влязат инж.Филчо Кръстев Филев и
Атанас Петров Атанасов.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Няма. Предложенията са седем – Дарин Йорданов
Йорданов, Красен Добрев Кирчев, Хюсни Осман Адем, Сечкин Халил Мехмед,
Филчо Кръстев Филев, Атанас Петров Атанасов, Стефка Стоянова Пейчева.
Предлагам да гласуваме анблок направените предложения. Който е съгласен с
7

предложението, моля да гласува. „за“ - 21,“против“ - 0,“възд.се“- 0. Предложението
се приема.“
Общинските съветници гласуваха Дарин Йорданов Йорданов, Красен Добрев
Кирчев, Хюсни Осман Адем, Сечкин Халил Мехмед, Филчо Кръстев Филев,
Атанас Петров Атанасов, Стефка Стоянова Пейчева да бъдат включени в
постоянната комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси и от общо 21 с
21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 7
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси:
1.Дарин Йорданов Йорданов
2.Стефка Стоянова Пейчева
3.Красен Добрев Кирчев
4.Хюсни Осман Адем
5.Сечкин Халил Мехмед
6.Филчо Кръстев Филев
7.Атанас Петров Атанасов
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за предложения на общински съветници, които да влязат в
постоянната комисия за икономическо развитие на общината и общинска
собственост. Заповядайте за предложения.“
Изказване на Дарин Йорданов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
В настоящата комисия предлагам да влязат Стефка Стоянова Пейчева,
Мехмед Илмазов Мехмедов и Александър Живков Белев.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други предложения? Г-н Адем, заповядайте.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кмет,
Колеги,
Предлагам в настоящата комисия да попаднат Хюлия Ахмедова Мустафова
и Мустафа Али Ибрям.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Други предложения? Г-жо Боева-Радева, заповядайте.“
Изказване на Силвия Боева-Радева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
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Предлагам в комисията за икономическо развитие на общината и общинска
собственост да попаднат колегите Елина Георгиева Димитрова и Милена Иванова
Драгнева.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Има седем предложения. Други предложения за настоящата комисия? Няма.
Предложенията са седем – Стефка Стоянова Пейчева, Мехмед Илмазов Мехмедов,
Александър Живков Белев, Хюлия Ахмедова Мустафова, Мустафа Али Ибрям,
Елина Георгиева Димитрова и Милена Иванова Драгнева. Предлагам да гласуваме
анблок предложените имена. „за“ - 21, „против“ - 0, „възд.се“ - 0“
Общинските съветници гласуваха Стефка Стоянова Пейчева, Мехмед
Илмазов Мехмедов, Александър Живков Белев, Хюлия Ахмедова Мустафова,
Мустафа Али Ибрям, Елина Георгиева Димитрова и Милена Иванова Драгнева да
бъдат включени в постоянната комисия по икономическо развитие на общината и
общинска собственост от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
предложението.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 8
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия за икономическо развитие на общината и
общинска собственост:
1. Стефка Стоянова Пейчева
2. Мехмед Илмазов Мехмедов
3. Александър Живков Белев
4. Хюлия Ахмедова Мустафова
5. Мустафа Али Ибрям
6. Елина Георгиева Димитрова
7. Милена Иванова Драгнева
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми г-н Димов,
Уважаеми г-н Илчев,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове и кметски наместници,
Уважаеми съграждани,
Така както тръгна, смятайки шестте основни комисии, общо биха имали
четиридесет и двама членове. Не знам какво е решило мнозинството, но ако се
приеме, че всеки общински съветник ще участва в по две комисии, а двама
съветници в три комисии, би следвало да се правят съответните предложения.
Молбата ми е да ни се каже, какво е решението на мнозинството.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Към председателя ли се обръщате?“
Изказване на инж.Филчо Филев
„Да. Някой трябва да го каже, за да има точният брой предложения. По
начина, по който аз казах – всички съветници по две комисии, а само двама три.
Това означава, че без председателят да участва ПП Герб би следвало да предложат
18 членове на комисии, ДПС - 8 членове на комисии, БСП - 14 членове на комисии
и да останат две комисии, в които г-н Гичев да е член. Въпросът е: Какво е
решението? Чувам за правно основание. Правно основание за всеки съветник да е в
по две комисии не е задължително. По закон всеки общински съветник трябва да е
член на една комисия, но за да няма колизия е добре да се изясни този въпрос и да
се продължи конструктивно и да работи добре ОбС както тръгна в момента.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания по докладната? Аз, ако мога да взема
становище по въпроса. Моля, общинските съветници за максимално справедливо
разпределение, така че действително да могат всички колеги да участват минимум
в една и максимум в три комисии. По това, което аз съм правил като изчисления би
трябвало всички да са в минимум две комисии, но по правилник постоянните
комисии са седем с комисията, която е по ЗПКОНПИ. Може би оттам да идва
някаква разлика.“
Г-н Филчо Филев коментира от мястото си в залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„В тази комисия аз предлагам да са само председатели, зам.-председатели и
може би г-н Гичев, който е бил председател на тази комисия. Юристи трябва да са.
Когато заработи тази комисия, трябва да бъдат в нея председателите и зам.председателите, защото когато става дума за възнаграждение те получават не по
общия ред хонорар. Това е моето мнение. Призовавам максимално добре да се
разпределят комисиите в дух на толерантност.
Имате думата за предложения на общински съветници, които да влязат в
постоянна комисия по национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти. Има ли предложения? Заповядайте, г-жо
Димитрова.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми гости и колеги,
Предлагам в тази комисия да влязат Милена Иванова Драгнева, Силвия
Миткова Боева-Радева и Анатоли Стоянов Атанасов.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-жо Пейчева.“
Изказване на Стефка Пейчева
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Предлагам в обсъжданата комисия да влязат Коста Владимиров Владимиров,
Дарин Йорданов Йорданов и Мехмед Илмазов Мехмедов.“
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Ибрям.“
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Аз предлагам в тази комисия да попаднат Хюсни Осман Адем и Сечкин
Халил Мехмед. Искам да направя едно допълнение. Доколкото имам информация
за комисиите математиката излиза при този вариант от ДПС - 2, БСП - 2. Понеже
има един човек повече предложен, ако искаме да избегнем гласуването поименно,
ако продължаваме по същата логика комисиите ще ги определим по-лесно.Не знам,
дали можахте да ме разберете? Т.е. всяка една комисия по двама представители от
нашата група и от вашата ще бъде всичко на мястото си, ако сте съгласни.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Ако няма други предложения, в момента
предложенията са осем и преминаваме към гласуване на предложенията по реда, по
който са направени.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Милена
Иванова Драгнева, моля да гласува. „за”-20 , „против”-0, възд.се”-1 Предложението
се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Силвия
Миткова Боева-Радева, моля да гласува. „за”-21, „против”-0, възд.се”-0
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Анатоли
Стоянов Атанасов, моля да гласува. „за”-7, „против”-8, възд.се”-6 Предложението
не се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Дарин
Йорданов Йорданов, моля да гласува. „за”-18, „против”-0, възд.се”-2
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Мехмед
Илмазов Мехмедов, моля да гласува. „за”-21, „против”-0, възд.се”-0
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Коста
Владимиров Владимиров, моля да гласува. „за”-17, „против”-0, възд.се”-4
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Сечкин
Халил Мехмед, моля да гласува. „за” - 18, „против” - 0, възд.се” - 3 Предложението
се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Хюсни
Осман Адем, моля да гласува. „за” -19 , „против” - 0, възд.се” - 2 Предложението се
приема.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 9
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
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Избира в състава на комисия по национално и европейско финансиране –
оперативни програми, структурни фондове и проекти :
1.Милена Иванова Драгнева
2.Силвия Миткова Боева-Радева
3.Дарин Йорданов Йорданов
4.Мехмед Илмазов Мехмедов
5.Коста Владимиров Владимиров
6.Хюсни Осман Адем
7.Сечкин Халил Мехмед
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за предложения на общински съветници, които да влязат в
постоянна комисия по устройство на територията, екология, бедствия и аварии.
Г-н Адем, заповядайте. Г-жо Драгнева, г-н Адем първи вдигна ръка, но
заповядайте.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Предлагам Анатоли Стоянов Атанасов и инж.Иван Добрев Иванов.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения?Г-н Адем, заповядайте. Благодаря ви за
джентълменското отношение.“
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Предлагам в комисията по устройство на територията, екология, бедствия и
аварии да попадне Мустафа Али Ибрям.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-жо Димитрова, заповядайте.“
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Предлагам в тази комисия да попадне Христо Драгомиров Гичев.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Коста Владимиров, заповядайте.“
Изказване на Коста Владимиров
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Предлагам за членове в постоянната комисия по устройство на територията,
екология, бедствия и аварии Дарин Йорданов Йорданов, Красен Добрев Кирчев,
Владислав Младенов Паскалев, Мехмед Илмазов Мехмедов.“
Общинските съветници коментират от място в залата.
Изказване на Коста Владимиров
„Ако има правно основание да ме репликирате, правете го. Аз не виждам
такова. Благодаря.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте.“
Изказване на Анатоли Атанасов
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„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Нека юристите да си кажат мнението, но при седем членна комисия от една
политическа партия не може да има мнозинство. Няма да има значение, какво
решение ще вземе комисията, щом има мнозинство една партия. Така ли е? Никъде
го няма.“
Юристите на ОбС Провадия отговарят от място в залата.
Изказване на Анатоли Атанасов
„Така означава, че всяко решение, ще се взема с мнозинство.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Моля, юристите за становище на микрофон.“
Галина Георгиева-юрист на ОбС Провадия
„Въпросът е дали е законосъобразно едно решение, ако са предлагани за
мнозинство членове за съответната комисия. Отговорът се съдържа в проекта за
решение. Разпоредбите са посочени чл.48, ал.1 от ЗМСМА. Единственото
изискване е да бъдат предложени, съответно гласувани с необходимото
мнозинство. Тъй като се гласуват по отделно, предложенията могат да бъдат
неограничен брой и съответно да отпаднат при наличието на мнозинство. Могат да
бъдат предлагани по десет човека от всеки, а след това при самото гласуване за
участие да бъдат редуцирани. Законово няма пречка стига да е спазено изискването
да са в поне една комисия.Това, че са предложени пет човека от една и съща партия
не е нарушение на закона.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Колеги, преди да ви дам думата само да взема отношение. Може
би, г-н Атанасов, объркването идва от Избирателния кодекс, където в СИК няма
такова право да има мнозинство от една партия. Да направя пояснение, защото
оттам идва объркването. Заповядайте, г-н Ибрям.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„И аз мислех, като Анатоли Атанасов, но се поинтересувах и установих, че
единственото условие е - общински съветник има право да участва най-малко в
една и най-много в три. Там понякога се бъркаме. В наличието на комисията няма
ограничение. Както дадоха пример, в една комисия могат да бъдат членове само на
една политическа партия. Крайните решения се взимат от ОбС. Затова се създават
комисиите, те да си разгледат докладните, но окончателното решение е решението
на ОбС на сесия. Г-н Владимиров, заповядайте.”
Изказване на Коста Владимиров
„Спекулативно е да се твърди, че предложените от нас членове на ОбС са
членове и на политическа партия и то на една. Няма такива доказателства. Те не са.
Гарантирам ви за това. Предлагаме членове на ОбС. Ние вече имаме качество на
органа на местно самоуправление. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Само ще помоля за уважение в залата и обръщението към общинските
съветници - Уважаеми колеги, общински съветници. Благодаря за становището.
Има ли други предложения за попълване на състава на настоящата комисия?
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Комисията е комисия по устройство на територията, бедствия и аварии. Други
предложения? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията по реда, по който са
направени.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Анатоли
Стоянов Атанасов моля да гласува. „за” -16, „против”-2, възд.се”- 3 Предложението
се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Иван
Добрев, моля да гласува. „за” -20 , „против” - 0, възд.се” - 1 Предложението се
приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Мустафа
Али Ибрям, моля да гласува. „за” - 20, „против” - 0, възд.се” - 1 Предложението се
приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Христо
Драгомиров Гичев, моля да гласува. „за” -10,„против” - 0, възд.се“-11
Предложението не се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Дарин
Йорданов Йорданов, моля да гласува. „за” - 18, „против” -1, възд.се” - 2
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Красен
Добрев Кирчев, моля да гласува. „за” -19, „против” - 0, възд.се” - 2 Предложението
се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник
Владислав Младенов Паскалев, моля да гласува. „за” - 20, „против” - 0, възд.се” - 1
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Мехмед
Илмазов Мехмедов, моля да гласува. „за” - 18, „против” - 0, възд.се” - 3
Предложението се приема.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 10
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
1.Избира в състава на комисия по устройство на територията, екология,
бедствия и аварии:
1.Анатоли Стоянов Атанасов
2.Иван Добрев Иванов
3.Мустафа Али Ибрям
4.Дарин Йорданов Йорданов
5.Красен Добрев Кирчев
6.Владислав Младенов Паскалев
7.Мехмед Илмазов Мехмедов
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за предложения на общински съветници, които да влязат в
постоянна комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности. Г-жо
Димитрова,заповядайте.”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми колеги,
Предлагам в тази комисия да влязат Атанас Петров Атанасов и Силвия
Миткова Боева.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Ибрям.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Предлагам в тази комисия да попаднат Хюсни Осман Адем и Сечкин Халил
Мехмед.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Кирчев.”
Изказване на Красен Кирчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
За тази комисия предлагам Красимир Валентинов Бакалов, Владислав
Младенов Паскалев и Александър Живков Белев.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Аз предлагам в тази комисия да влезе г-н Христо
Драгомиров Гичев. Предложенията са осем. Преминаваме към гласуване на
предложенията по реда, по който са направени.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Атанас
Петров Атанасов, моля да гласува. „за” - 21, „против” - 0, възд.се” - 0
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Силвия
Миткова Боева, моля да гласува. „за” - 7, „против” - 4, възд.се” - 8 Предложението
не се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Хюсни
Осман Адем, моля да гласува. „за” -18 , „против” - 0, възд.се” - 3 Предложението се
приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Сечкин
Халил Мехмед, моля да гласува. „за” - 20 , „против” - 0, възд.се” -1 Предложението
се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник
Красимир Валентинов Бакалов, моля да гласува. „за” - 20, „против” - 0, възд.се” - 1
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник
Владислав Младенов Паскалев, моля да гласува. „за” -18 , „против” - 1, възд.се” - 2
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник
Александър Живков Белев, моля да гласува. „за” -18 , „против” - 0, възд.се” -3
Предложението се приема.
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Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Христо
Драгомиров Гичев, моля да гласува. „за” -20, „против” - 0, възд.се” - 1
Предложението се приема.“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 –11
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности:
1.Атанас Петров Атанасов
2.Хюсни Осман Адем
3.Сечкин Халил Мехмед
4.Красимир Валентинов Бакалов
5.Владислав Младенов Паскалев
6.Александър Живков Белев
7.Христо Драгомиров Гичев
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за предложения на общински съветници, които да влязат в
постоянна комисия по обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани. Г-н Сечкин Мехмед, заповядайте.”
Изказване на Сечкин Мехмед
Уважаеми колеги,
Предлагам в комисията с дългото наименование да влязат Хюлия Ахмедова
Мустафова и Мустафа Али Ибрям.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева, заповядайте.”
Изказване на Милена Драгнева
„Към настоящата комисия предлагам инж.Филчо Кръстев Филев, инж.Иван
Добрев и Елина Георгиева Димитрова.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Мехмедов, заповядайте.”
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Към настоящата комисия предлагам Александър Живков Белев, Красимир
Валентинов Бакалов и Коста Владимиров Владимиров.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
16

Уважаеми колеги,
Предлагам в този комисия да влезе Христо Драгомиров Гичев.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Предложенията към момента за тази комисия са девет.
Обръщам внимание, общински съветници, които са в две комисии да не се
предлагат техните имена. Преминаваме към гласуване на предложенията по реда,
по който са направени.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Хюлия
Ахмедова Мустафова, моля да гласува. „за” -20 , „против” - 0, възд.се” - 1
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Мустафа
Али Ибрям , моля да гласува. „за” -16 , „против” - 0, възд.се” - 5 Предложението се
приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Филчо
Кръстев Филев, моля да гласува. „за” -8 , „против” -2, възд.се” - 11 Предложението
не се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Иван
Добрев Иванов, моля да гласува. „за” -21 , „против” - 0, възд.се” - 0 Предложението
се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Елина
Георгиева Димитрова , моля да гласува. „за” -18, „против” - 0, възд.се” - 3
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник
Александър Живков Белев, моля да гласува. „за” -15 , „против” - 0, възд.се” -6
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник
Красимир Валентинов Бакалов, моля да гласува. „за” - 17, „против” - 1, възд.се” -3
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Коста
Владимиров Владимиров, моля да гласува. „за” -13 , „против” - 0, възд.се” - 8
Предложението се приема.
Който е съгласен в комисията да бъде избран общинският съветник Христо
Драгомиров Гичев, моля да гласува. „за” -7, „против” - 0, възд.се” -14
Предложението не се приема.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 –12
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет
Провадия :
Избира в състава на комисия по обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани:
1.Хюлия Ахмедова Мустафова
2.Мустафа Али Ибрям
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3.Иван Добрев Иванов
4.Елина Георгиева Димитрова
5.Александър Живков Белев
6.Красимир Валентинов Бакалов
7.Коста Владимиров Владимиров
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за предложения на общински съветници, които да влязат в
постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество. Г-н Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Предлагам в тази комисия да попаднат колежката Хюлия Ахмедова
Мустафова и г-н Христо Драгомиров Гичев.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Йорданов, заповядайте.”
Изказване на Дарин Йорданов
„Уважаеми колеги,
Предлагам в настоящата комисия Стефка Стоянова Пейчева и Димо
Владимиров Димов.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Колеги, нямате предложения за тази комисия. Г-н
Ибрям”
Изказване на Мустафа Ибрям
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Доколкото чух, името на г-н Филев, е един път в комисиите. Предлагам го.
Аз правя предложение.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Аз също бих направил предложение за г-н Филев. Комисията е, както знаете
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество. Ще се радвам, ако г-н Филев е в нея, г-н Гичев, аз ще съм в нея и г-жа
Стефка Пейчева. Комисията заседава рядко, но е важна. Ако се наложи, недай
Боже, да заседава ни трябват хора с опит. Предлагам г-н Филев в състава на тази
комисия. Други предложения? Няма други предложения. Комисията е от пет члена
и има пет предложения. Предлагам да гласуваме анблок предложените имена
Хюлия Ахмедова Мустафова, Христо Драгомиров Гичев, Стефка Стоянова
Пейчева, Димо Владимиров Димов, Филчо Кръстев Филев. Който е съгласен, моля
да гласува. „за” -20, „против” - 0, „възд.се” - 1 Предложението се приема.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
предложение и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 13
На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.72, ал.2, т.3 от
ЗПКОНПИ, Общинският съвет Провадия :
Избира в състава на комисия по Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1.Хюлия Ахмедова Мустафова
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2.Христо Драгомиров Гичев
3.Стефка Стоянова Пейчева
4.Димо Владимиров Димов
5.Филчо Кръстев Филев
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам да направим 15 минути почивка.”
Почивка от 10.30 ч. до 10.45 ч.
Кворум:21
Четвърта точка - Избор на заместник-председатели на Общински съвет
Провадия
а/№22-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно избор на заместник-председатели на Общински съвет Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя. Предлагам включването на нова точка
четири в проекта за решение с текст: На основание чл.60, ал.1 от АПК решението
подлежи на предварително изпълнение. Становища, изказвания по докладната
записка? Имате думата за предложения за зам.-председател на ОбС Провадия. Г-н
Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Колеги,
Аз предлагам единият зам.-председател да бъде Мустафа Али Ибрям.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Драгнева, заповядайте.”
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илчев,
Моето предложение е зам.-председател на ОбС Провадия да бъде г-н
Анатоли Стоянов Атанасов. Мотивите са ми следните: Има достатъчно опит. Осем
години е бил зам.-кмет. Той е представител на втората по големина политическа
сила в ОбС Провадия. Мисля, че по право и по морал може да бъде зам.председател на този ОбС.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Владимиров, заповядайте.”
Изказване на Коста Владимиров
„Предлагам за зам.-председател на ОбС Провадия да бъде избрана Елина
Георгиева Димитрова. Мотивите ми са, че притежава достатъчно административен
опит, образование и знания, за да заеме длъжността.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения?Г-жо Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Елина Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Благодаря на г-н Владимиров за направеното предложение. Оценявам това,
което се случва в момента, но искам да направя самоотвод, защото не е нормално
от една политическа сила да има две предложения. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Смятам, че не е проблем. Те ще бъдат гласувани. Смятам, че не е проблем да
са повече предложенията. Други предложения? Гласуваме предложените имена.
Подлагам на гласуване предложението Мустафа Али Ибрям да бъде избран
за зам.-председател на ОбС Провадия. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуване: „за“ -20, „против“ -0,„възд.се“ -1 Предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението Анатоли Стоянов Атанасов да бъде
избран за зам.-председател на ОбС Провадия. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуване: „за“ - 6 , „против“ - 2 ,„възд.се“ - 13 Предложението не се приема.
Предложението за г-жа Елина Георгиева Димитрова няма да се гласува,
защото тя си направи самоотвод.
Общинските съветници гласуваха Мустафа Али Ибрям да бъде избран за
зам.-председател и от общо 21 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха
предложението.
Общинските съветници гласуваха Анатоли Стоянов Атанасов да бъде избран
за зам.-председател и от общо 21 с 6 гласа „за”, 2 -„против” и 13-„възд.се” не
приеха предложението.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам към момента ОбС Провадия да работи с един зам.-председател.
Предложението ми е такова да изберем един зам.-председател. Който е „за”, моля
да гласува. Гласуване: „за” -18, „против”-0, „възд.се” -2 Предложението се приема.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 14
На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Утвърждава 1 бройка за заместник-председател на Общински съвет
Провадия.
2.Избира за заместник-председател на Общинския съвет: Мустафа Али
Ибрям.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Честито на г-н Мустафа Али Ибрям и успех. Заповядайте да заемете мястото
си.”
Пета точка - Извършени промени по бюджета на община Провадия през
третото тримесечие на 2019г.
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а/№15-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно извършени промени по бюджета на община Провадия през
третото тримесечие на 2019г.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 15
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
третото тримесечие на 2019г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Шеста точка - Определяне размера на основните трудови възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства
а/№16-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на
кмета на общината и кметовете на кметства
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 16
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.5, ал.16 от ПМС№67 за
заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Провадия:
1.Определя основното трудово възнаграждение на кмета на община Провадия
и кметовете на кметства, считано от 08.11.2019г., както следва:
1.1.Кмет на Община Провадия - 3 120 лв.;
1.2.Кметове на кметства с население над 1 000 души:
1.2.1.Кмет на кметство е. Блъсково - 1 149 лв.;
1.2.2.Кмет на кметство с. Бозвелийско - 1 149 лв.;
1.3.Кметове на кметства с население от 800 до 1 000 души:
1.3.1.Кмет на кметство с. Житница - 1 019 лв.;
1.3.2.Кмет на кметство с. Градинарово- 1 019 лв.;
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1.4.Кметове на кметства е население от 500 до 800 души:
1.4.1.Кмет на кметство с. Снежина - 905 лв. ;
1.5.Кметове на кметства с население от 380 до 500 души:
1.5.1.Кмет на кметство с. Славейково - 863 лв.;
1.5.2.Кмет на кметство с. Манастир - 863 лв.;
1.6.Кметове на кметства с население под 380 души:
1.6.1.Кмет на кметство с. Комарево - 837 лв.;
1.6.2.Кмет на кметство с. Храброво - 837 лв.;
2.Към основните месечни възнаграждения, определени в т.1, се начисляват
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит - 1
на сто за всяка прослужена година.
3.От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на
осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване.
Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и
удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в община Провадия.
4.Възлага изпълнението на настоящето решение на кмета на община
Провадия.
5.Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК.
Седма точка - Докладни записки
а/№13-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно застраховане на сгради – частна общинска собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 17
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Определя следните имоти - сгради частна общинска собственост, които да
бъдат застраховани, за срок от една година, както следва:
№
1
2
3
4

СГРАДА

Сграда клуб на пенсионера с.Равна
Сграда бившо кметство Петров дол –
клуб на пенсионера
Сграда бившо временно кметство
Манастир
Сграда склад за пестициди с.Житница
кл.

АЧОС №

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ

946/ 22.08.2002
1191/26.09.2006

7300,00
12200,00

1/25.11.1996

2000,00

861/07.05.2011

43500,00
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Сграда Селска здрав. служба с.Черковна
Черковна
Сгради
опитно поле - озеленяване
Сграда - клуб на БСП
Клуб на пенсионера ул. „Дунав“
Сграда „Ламбова къща“
Сграда ритуална зала „Вароша“
Сграда - читалня
Сграда - библиотека
Клуб на пенсионера кв.“Север“
Склад за материали Петров дол
Сгради плувен басейн+филтърно
Сграда кметство Бързица
Сграда Селска здравна служба Златина
Златина
Клуб
на пенсионера ул.Ц.Освободител
ул.“Ц.Освободител“
Сграда
бивш Младежки дом
Гаражи 3бр. с.Блъсково
ВСИЧКО:

286/05.05.1999
1128/19.11.2004
248/12.03.1999
69/05.03.1998
192/11.11.1998
70/31.03.1998
239/12.03.1999
236/12.03.1999
1253/19.01.2009
1354/16.05.2011
883/30.07.2001
63/18.02.1998
1435/11.04.2012
68/05.03.1998
1690/16.01.2015
1850/31.07.2017

10500,00
8500,00
27600,00
21960,00
100600,00
64068,00
19600,00
18700,00
5800,00
9000,00
21574,00
19000,00
1597,00
19560,00
137088,00
4983,00
555 130,00

2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
б/№23-Докладна записка от Стефка Пейчева-общински съветник, относно
определяне представител на Общинския съвет Провадия в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 18
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава
на НСОРБ, Общински съвет Провадия:
1.Определя за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България, представителя на Общинския съвет:
Димо Владимиров Димов - председател на Общински съвет Провадия.
2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание да бъде заместван от един от заместник-председателите на
Общински съвет Провадия, посочен от председателя след изрично писмено
упълномощаване.
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в/№24-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно членство на председателя на Общински съвет Провадия в Националната
асоциация на председателите на Общински съвети в Република България /НАПОС
– РБ/
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 19
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
Дава съгласие председателят на Общински съвет Провадия
- Димо
Владимиров Димов да членува в Националната асоциация на председателите на
Общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка
на бюджета на общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и
параграфи за разходи за членски внос и участия в нетърговски организации.“
г/№25-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно изменение и допълнение на структурата и числеността на
персонала в общинска администрация Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка? Г-н Филев, заповядайте.
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове и кметски наместници,
Уважаеми г-н кмет,
Съгласно закона, считано от деня на изборите, единадесет от кметовете на
кметства стават кметски наместници и по силата на закон те са такива. От тази
дата. Всъщност, току-що разбрах, че реквизитите на тези кметове, които по силата
на закон вече са кметски наместници, не са сменени. Те издават административни
актове. Според мен, датата в точка първа - двадесет и осми, трябва да е само за
кметовете на кметства. За кметските наместници администрацията да предложи
друга дата, от която те да изпълняват тези функции. Дата, в която ще може да им
смени всички реквизити. Не знам. Има ли издавани административни актове? Няма
ли издавани административни актове? Дали те са се подписвали, като кметове и
другите реквизити са на кметове. Но за да не се получи ситуация, в която част от
административните актове, ако има такива, да се считат за порочни, да се сложи
втора дата в точка първа. Предполагам, че ще гласувате „против”, но поне се
замислете. Благодаря.”
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, точното предложение, да формулирате, за да го запиша.
Изчетете го, аз ще го запиша, както искате да се гласува.”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Точка първа - Одобрява броя на кметовете на кметства и кметските
наместници, считано от 28.10.2019г. - 9 бр. кметства и считано от … някаква дата,
в която администрацията би успяла да подготви съответните реквизити,
длъжностни характеристики т.н., за да ги връчи на кметските наместници и се
изброяват съответно населените места, както са в точката.
В този аспект искам да попитам: Възможно ли е документите за заседанието
на ОбС на мен да ми се дават напечатани, защото така ми е трудно?”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Не смятам, че ще е трудно за администрацията. Разбирам ви. Какво е
мнението на администрацията? Заповядайте.”
Изказване на Богдана Стойчева-юрисконсулт на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
В ЗМСМА изрично е посочено, че след провеждане на избори в населените
места, в които такива не са проведени следва кметовете, които понастоящем са
назначени могат да изпълняват функциите до назначаването на новите кметски
наместници. Не считам, че има проблем и от 28 октомври се променя броя на
кметствата и броя на наместничествата. Самото длъжностно щатно разписание,
включително и поименно на по-късен етап ще бъде изготвено с днешна дата т.е. за
периода от 28 октомври издадените административни актове, на които пише
например с.Петров дол - кмет, ще бъдат валидни, защото към днешна дата ще бъде
изготвено ново длъжностно разписание, където там в това село вече ще има
наместничество.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Юристите от ОбС искат ли да вземат отношение?”
Галина Георгиева-юрист на ОбС Провадия
„Тази точка първа от решението, която предизвиква коментари, смея да кажа,
че тя формално се приема от ОбС с решение, защото в Изборния кодекс, както и в
преходните разпоредби на ЗМСМА са фиксирани датите, от които настъпва
качеството на кмет и съответно на кметски наместник и това са изборите. В този
случай приемането на решението от ОбС в точка първа няма да породи никакви
правни последици, тъй като те настъпват по силата на закона. Но доколкото
параграф втори, алинея втора казва, че от момента, в който след изтичане на
мандата на кметовете на кметства изпълняват временно функциите те могат да
реализират абсолютно всичко, което е включено в тези функции. Техните актове са
законосъобразни.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, държите ли да гласуваме вашето предложение или да го
промените?”
Изказване на инж.Филчо Филев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
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Ще дам друг пример,за да стане по-ясно. Например, ако един съдия със задна
дата му променят функциите и задълженията. Те са сходни, но не са точно такива,
каквито са били. Неговите административни актове няма да са. Тук е въпрос,
наистина, да се погледне не на инат, а чисто прагматично. Може да има
административни актове издавани. Може и да няма. Интересното е доколко те биха
издържали, например в съда, ако бъдат атакувани, ако има такива актове. Аз не
иска да споря с юристите, защото сега би изглеждало така, че е направен груб
пропуск. Няма как да се отчете тук или признае. И ви казах. Въпрос, специално за
съветниците е на знания и съвест. Вътрешно убеждение, да го кажем така, защото
нито администрацията, нито юристите гласуват. Гласуват съветниците и ще
направят това, което им диктува вътрешното убеждение, знанията и опита. Аз
наистина предлагам да се сложи днешна дата, защото считам - би имало проблем.”
Юристите коментират от място в залата.
Изказване на инж.Филчо Филев
„На мен ми е ясно, че съгласно Изборния кодекс, който е променен. На осми
октомври ли казахте? От двадесет и девети кметските наместници ръководителите на съответните населени места, които трябва да бъдат кметски
наместници, а не кметове по силата на закона изпълняват функциите си.
Администрацията пак по силата на този закон е трябвало в същия ден да приведе
всичко, така че законът да бъде спазен. Аз тук, в случая, не упреквам специално
кмета или зам.-кмета, защото те не са били в този момент ръководители на тази
институция. Следвало е това да се случи. Разбирам, че те по силата на закона са
такива, но административните актове, които издават са различни от това, което
казва закона, защото не е маловажно дали отдолу пише - кмет или кметски
наместник, печата, електронния подпис и т.н. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми колеги, общински съветнииц,
Вземайки под внимание мнението, становището на администрацията, на
юристите на ОбС, на общината и мнението на г-н Филев, подлагам на гласуване
предложението на г-н Филев, да се сложи днешна дата в решението за кметските
наместници. Конкретното предложение на г-н Филев е да се сложи днешна дата в
решението за кметските наместници. Който е за така направеното предложение,
моля да гласува. Гласуване: „за” -7, „против”-0, „възд.се”-14 Не се приема
предложението.
Други изказвания по докладната? Няма. Предлагам на вашето внимание
следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
16 гласа „за”, 1 -„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 20
Общински съвет Провадия изменя и допълва на основание чл.21, ал.1, т.2 от
ЗМСМА, във връзка с §2, ал.1 от Преходни разпоредби на Закона за изменение на
ЗМСМА, във връзка с §153 от Разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Изборния кодекс и решение №5-66 от заседание на Общински съвет Провадия,
проведено на 30.01.2012г., изменено и допълнено с решение №12-191 от заседание
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на Общински съвет Провадия, проведено на 26.07.2012г., структурата и
числеността на персонала в общинска администрация Провадия, както следва:
1.Одобрява броя на кметовете на кметства и кметските наместници, считано
от 28.10.2019г. – 9 бр. кметове на кметства, както следва: на с.Блъсково,
с.Бозвелийско, с.Градинарово, с.Комарево, с.Манастир, с.Житница, с.Славейково,
с.Снежина и в с.Храброво и 15 бр. кметски наместници на: с.Петров дол,
с.Староселец, с.Златина, с.Венчан, с.Добрина, с.Бързица, с.Тутраканци, с.Чайка,
с.Кривня, с.Равна, с.Неново, с.Овчага, с.Черковна, с.Китен, с.Черноок.
2.Задължава кмета на община Провадия да утвърди ново длъжностно щатно
разписание, отразяващо промените по т.1 от настоящото решение.
3.Промените по т.1 и т.2 да се отразят в Устройствения правилник на община
Провадия.
4.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
д/№27-Докладна записка от Стефка Пейчева-общински съветник в Об
Провадия, относно определяне представител на Общинския съвет Провадия в
Областния съвет за развитие на област Варна
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 21
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.22, ал.2 Закона за регионално
развитие, чл.62, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие,
Общински съвет Провадия:
1.Определя за представител на Общински съвет Провадия в Областния съвет
за развитие на област Варна – Димо Владимиров Димов - председател на
Общински съвет Провадия.
2.Определя за заместник-представител в Областния съвет за развитие на
област Варна, общински съветник, който да замества, определения по т.1
представител, при временното му възпрепятстване да участва в работата на
Областния съвет за развитие, след изрично писмено упълномощаване.
е/№28-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма.Предлагам на вашето внимание следният проект за
решение.“
Кворум:20 Общинският съветник Анатоли Стоянов Атанасов не присъства в
залата.
Поименно гласуване:
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„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 22
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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 №1849/31.07.2017г., вписан в Агенция по
вписвания при Районен съд Провадия под №27, том VIII, вх. peг. №2944, н.д. №
1415 от 31.07.2017 година, находящ се в с.Блъсково, общ.Провадия, област Варна, а
именно: помещения /зъболекарски кабинет с площ - 17.10 кв.м., 1/2 ид.ч. от чакалня
с обща площ - 10.36 кв.м., 1/2 ид.ч. от предверие с обща площ - 6.65 кв.м. и 1/2 ид.ч.
от сервизни помещения с обща площ - 4.77 кв.м./, или всичко с площ от 28.00
/двадесет и осем/ кв.м., разположени на първия етаж от двуетажна сграда здравната служба на с. Блъсково, общ. Провадия, със застроена площ - 132 кв.м.,
изградена в парцел с пл.№361 в квартал 28 по плана на с.Блъсково, община
Провадия, при граници на помещенията - двор; манипулационна, лекарски
кабинет, пощенска станция; улица; при граници за УПИ - парцел 360; улица;
парцел 362; УПИ - училище; улица, за осъществяване на здравно обслужване на
населението.
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:21 Общинският съветник Анатоли Стоянов Атанасов присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
ж/№31-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно провеждане на извънредно Общо събрание на асоциация по
ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация –
Варна“ ООД
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
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Р Е Ш Е Н И Е №2 – 23
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя д.т.н. инж. Жоро Иванов Илчев - Кмет на Община Провадия за
представител на Община Провадия в Общо събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна”
ООД, което ще се проведе на 16.12.2019 година от 13:00 часа.
2.При невъзможност на кмета на Община Провадия да участва в заседанието
на Общото събрание, определя Диан Парушев Николов - Зам.- кмет на Община
Провадия за представител на Община Провадия в Общо събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Варна” ООД, което ще се проведе на 16.12.2019 година от 13:00 часа.
3.Определя следния мандат на представителя на Община Провадия, както
следва:
По Първа точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”;
По Втора точка от дневния ред - да гласува „По преценка с оглед защита на
интересите на Община Провадия”.
4.Предоставя правомощия на лицата по т.1 или т.2 от настоящото решение да
упълномощят Председателя на Асоциация по ВиК да подпише Допълнително
споразумение №1 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системи и съоръжения с оператора.
5.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на настоящото решение.
з/№35-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно избор на постоянна комисия за отпускане на помощи на
граждани с неотложни нужди
Кворум:20 Общинският съветник Христо Драгомиров Гичев не присъства в
залата.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Към тази докладна, доколкото си
спомням, имаше нов проект за решение. Становища, изказвания по докладната
записка? Предложения за попълване на състава на постоянната комисия за
отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди. Заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Предлагам за член на комисията да попадне Хюлия Ахмедова Мустафова.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения?Г-н Белев.”
Изказване на Александър Белев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Предлагам в състава на комисията да влязат Стефка Стоянова Пейчева,
Красен Добрев Кирчев, Коста Владимиров Владимиров.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Гласуваме предложенията. Предложенията са четири. Предлагам да
гласуваме анблок предложенията Хюлия Ахмедова Мустафова, Стефка Стоянова
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Пейчева, Красен Добрев Кирчев, Коста Владимиров Владимиров. Който е съгласен
с предложението, моля да гласува. Гласуване: „за” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0
Предложението се приема.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 24
На основание чл.21, ал.1, т.23, пр.1 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Създава постоянна комисия за отпускане на помощи на граждани с
неотложни нужди към Общински съвет Провадия в състав от 7 /седем/ членове.
2.Определя за членове на комисията по т.1, както следва:
Председател на комисията: инж.Диан Парушев Николов - зам.-кмет на
община Провадия
Членове:
1.Катя Живкова Пеева - началник отдел „ФиБ“ към дирекция „Обща
администрация“ в община Провадия
2.Зюмбюл Махмудова Иванова - гл. специалист в отдел „ХД и ПР“ към
Дирекция „Специализирана администрация“ в община Провадия
3.Хюлия Ахмедова Мустафова-общински съветник
4.Стефка Стоянова Пейчева-общински съветник
5.Красен Добрев Кирчев-общински съветник
6.Коста Владимиров Владимиров-общински съветник
и/№38-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно избор на общински съветници за включване в комисия по чл.6,
ал.1 от Наредба №11 „за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?Няма. Очаквам вашите предложения за трима членове на
комисията.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Предлагам за член на комисията Мустафа Али Ибрям.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Г-н Мехмедов.”
Изказване на Мехмед Мехмедов
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Предлагам в тази комисия Владислав Младенов Паскалев и Красимир
Валентинов Бакалов. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предложенията са три. Предлагам да гласуваме анблок предложенията
Мустафа Али Ибрям, Владислав Младенов Паскалев и Красимир Валентинов
Бакалов да влязат в комисията. Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
Гласуване: „за” - 20, „против” - 0, „възд.се” - 0 Предложението се приема.
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Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 25
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Наредба №11 „За
условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти“, Общински съвет Провадия:
1.Избира за членове на комисията по чл.6, ал.1 от Наредба №11 „За условията
и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти“:
1.1. Мустафа Али Ибрям
1.2. Владислав Младенов Паскалев
1.3. Красимир Валентинов Бакалов
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:21 Общинският съветник Христо Драгомиров Гичев присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
й/№42-Докладна записка от д.т.н. инж. Жоро Илчев-кмет на община
Провадия, относно избор на общински съветници – участници в комисиите при
провеждане на търгове и конкурси по чл.77, ал.3 от Наредба №2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Провадия
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма.Становища, изказвания по
докладната записка?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 следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 26
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.77, ал.3 от Наредба № 2 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Провадия:
I.Избира следните общински съветници за включване в комисиите при
провеждането на търгове и/или конкурси с предмет управление и/или
разпореждане с общинско имущество:
1.Александър Живков Белев
2.Анатоли Стоянов Атанасов
3.Атанас Петров Атанасов
4.Владислав Младенов Паскалев
5.Дарин Йорданов Йорданов
6.Елина Георгиева Димитрова
7.Иван Добрев Иванов
8.Коста Владимиров Владимиров
9.Красен Добрев Кирчев
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10.Красимир Валентинов Бакалов
11.Мехмед Илмазов Мехмедов
12.Милена Иванова Драгнева
13.Мустафа Али Ибрям
14.Сечкин Халил Мехмед
15.Силвия Миткова Боева - Радева
16.Стефка Стоянова Пейчева
17.Филчо Кръстев Филев
18.Христо Драгомиров Гичев
19.Хюлия Ахмедова Мустафова
20.Хюсни Осман Адем
II.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
к/№48-Докладна записка от Димо Димов-председател на ОбС Провадия,
относно откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели за
Районен съд Провадия, мандат 2020 г. - 2023 г., определяне на правила за нейното
провеждане и създаване на временна комисия за провеждане на процедура по
избор на съдебните заседатели.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Като допълнение от страна на вносителя, колеги, искам да кажа, че тази
комисия беше сформирана. Понеже, обстановката беше изборна, успя да предложи
само четири съдебни заседатели от общо двадесет съдебни заседатели по квота,
което може да блокира работата на съда. В момента имаме ново предложение за
сформиране на такава комисия. Предлагам да се отнесем отговорно и да намерим
съдебни заседатели. Сроковете ще са много кратки. Председателят трябва да го
знае и ще се работи в много кратки срокове. Трябва до януари месец всичко да е
приключило.Очаквам вашите предложения за членове на тази комисия.
Заповядайте, г-н Адем.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Предлагам за член на комисията г-жа Хюлия Ахмедова Мустафова.
Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Аз искам да предложа в този комисия г-жа Стефка
Стоянова Пейчева. Други предложения, колеги? Колеги, бъдете по-дейни. Знам, че
ви изплаших с кратките срокове, но трябва да отреагираме на съда. Колеги, няма ли
да вземете участие в тази комисия? Добре. Очаквам предложения. Г-н Адем,
заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Очаквах да сте по-активни и предлагам за член на комисията г-н Сечкин
Халил Мехмед. Благодаря.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Мустафова.”
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Изказване на Хюлия Мустафова
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Аз предлагам колегата Христо Гичев.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Предлагам за член на тази комисия г-жа Милена Иванова Драгнева. Г-жа
Драгнева си прави самоотвод. Г-н Паскалев.”
Изказване на Владислав Паскалев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Аз предлагам г-н Коста Владимиров Владимиров.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Дотук предложенията са пет. Аз ще участвам със съвещателен глас.
Предложенията са пет и ви предлагам да гласуваме анблок така предложените
имена - Хюлия Ахмедова Мустафова, Стефка Стоянова Пейчева, Сечкин Халил
Мехмед, Христо Драгомиров Гичев, Коста Владимиров Владимиров. Който е за
направеното предложение, моля да гласува. Гласуване: „за” - 21, „против” - 0,
„възд.се” -0. Предложението се приема.
Предложения за председател на комисията.”
Изказване на Мустафа Ибрям
„За председател на комисията предлагам Христо Драгомиров Гичев.”
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Ако няма други предложения, предлагам на гласуване
името на г-н Христо Драгомиров Гичев за председател на комисията. Който е за
направеното предложение, моля да гласува. Гласуване: „за”-18, „против”-0,
„възд.се” -3. Предложението се приема.
Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения и от общо 21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 27
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.55, ал.1 от Правилник за
организацията и дейността на ОбС Провадия, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната
власт, Общински съвет Провадия:
I.Открива процедура за определяне на 16 /шестнадесет/ съдебни заседатели
за Районен съд Провадия, мандат 2020 г. - 2023 г., при следните правила:
1.1.Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията
на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
Да е дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на
съда, за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
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- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация
с политически цели.
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който е избран.
II.Утвърждава образци на документи, както следва:
-Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;
-Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/;
-Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №
3/.
III.В срок до 06.12.2019г. кандидатите за съдебни заседатели подават в
деловодството на Общински съвет Провадия, в Административната сградата на
Община Провадия, ул. „Дунав“ № 39, заявление за кандидатстване за съдебен
заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:
-подробна автобиография, подписана от кандидата;
-нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
-медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
-данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за
препоръки;
-мотивационно писмо;
-писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение № 2/;
-декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение
№ 3/;
-документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако
са родени преди 16 юли 1973 г.
IV.Създава временна комисия за провеждане на процедура по избор на
съдебни заседатели за Районен съд Провадия в състав от 5 /пет/ общински
съветници в т.ч. и председател:
Председател: Христо Драгомиров Гичев
Членове: 1. Хюлия Ахмедова Мустафова
2. Стефка Стоянова Пейчева
3. Сечкин Халил Мехмед
4. Коста Владимиров Владимиров
V.Възлага на временната комисия:
1.Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели
за Районен съд Провадия;
2.Да изготви списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе
изслушване на кандидатите в публично заседание;
3. Да изготви доклад до ОбС Провадия за дейността си.
VI.Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели за
Районен съд Провадия, мандат 2020г.-2023г., и правилата за нейното провеждане
да се обявяват на интернет страницата на община Провадия, раздел Общински
съвет и на таблото на Общински съвет в Центъра за информация и услуги на
граждани в община Провадия.
VII.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
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Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Мехмед. Искате почивка. Остана една докладна. Виждам,
че сте изморени. И аз се изморих, но остана една докладна.
Становище от юристите. За докладна записка с вх.№54 председателят на ОбС
трябва ли да напусне залата?Да, добре. Заседанието ще се председателства от зам.председателя г-н Мустафа Ибрям.”
Кворум:20
Председателят на ОбС Провадия Димо Владимиров Димов излиза от залата и
не присъства на заседанието на ОбС Провадия.
Заседанието се председателства от Мустафа Али Ибрям - зам.-председател на
ОбС Провадия.
Изказване на Мустафа Ибрям-зам.-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към докладна записка с вх.№54.“
л/№54-Докладна записка от Стефка Стоянова Пейчева - общински съветник в
ОбС Провадия, Красен Добрев Кирчев-общински съветник в ОбС Провадия и
Красимир Валентинов Бакалов-общински съветник в ОбС Провадия, относно
определяне продължителността на работното време и размера на възнаграждението
на председателя на Общински съвет Провадия
Мустафа Ибрям-зам.-председател на ОбС Провадия
„Вносителите искат ли да добавят нещо? Мнения, предложения, изказвания
по докладната записка? Не виждам. Преминаваме към проекта за решение. Зачитам
следното решение.“
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №2 – 28
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.26, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия реши:
1.Определя продължителността на работното време на председателя на
Общинския съвет – Димо Владимиров Димов на пълен работен ден.
2.Определя, считано от 08.11.2019 год., възнаграждение на председателя на
Общинския съвет – Димо Владимиров Димов в размер на 85 процента от основното
месечно възнаграждение на кмета на община Провадия.
3.В качеството си на председател на Общинския съвет същият не получава
възнаграждение за участието си в работата на заседанията на Общинския съвет и
неговите комисии.
Кворум:21
Председателят на ОбС Провадия Димо Владимиров Димов присъства на
заседанието на ОбС Провадия.
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Заседанието се ръководи от Димо Владимиров Димов-председател на ОбС
Провадия.
Осма точка -Питания на общински съветници
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Имате думата за питания. Ако няма питания на общински съветници,
преминаваме към следващата точка от дневния ред.“
Девета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Димо Димов-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на гражданите в залата. Ако няма изказвания на граждани,
поради изчерпване на дневния ред закривам второто заседание на ОбС Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри второто заседание
на ОбС Провадия в 12.15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК :
………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №15
решение №2-15
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №13
решение №2-17
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №23
решение №2-18
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №24
решение №2-19
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №28
решение №2-22
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V

против

възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №31
решение №2-23
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
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/ Д. Димов

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет Провадия
по Докладна записка №54
решение №2-28
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Александър Живков Белев
Анатоли Стоянов Атанасов
Атанас Петров Атанасов
Владислав Младенов Паскалев
Дарин Йорданов Йорданов
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иван Добрев Иванов
Коста Владимиров Владимиров
Красен Добрев Кирчев
Красимир Валентинов Бакалов
Мехмед Илмазов Мехмедов
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Стефка Стоянова Пейчева
Силвия Миткова Боева-Радева
Сечкин Халил Мехмед
Филчо Кръстев Филев
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осмен Адем

за
V
V
V
V
V

против

възд.се

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ М.Ибрям

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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