П Р О Т О К О Л № 24
Днес, 04.09.2013 год. от 16.30 часа в зала 204 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет
Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Христо Николаев Дянков
6.Диянка Александрова Добрева
7.Милена Драгиева Полизанова
8.Мустафа Али Ибрям
9.Милена Иванова Драгнева
10.Марин Георгиев Маринов
11.Иво Райчов Гочев
12.Недка Манолова Пенева
13.Марин Пенчев Маринов
14.Кръстю Василев Кръстев
15.Димитър Георгиев Андреев
16.Дияна Стоянова Агностева
17.Радко Атанасов Костадинов
18.Станислава Шидерова Налбантова
Общинските съветници Назик Назиф Кямил, Сечкин Халил Мехмед и
Николай Маринов Ненов не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници Боян Живков Боев и Дияна Стоянова Агностева
присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 16.32 ч., а Димитър Георгиев
Андреев от 16.35 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№1105 от 29.08.2013 год. на кмета на община
Провадия за предоставяне за стопанисване, поддръжка и експлоатация на
Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр.Провадия.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли предложения за допълнение на материали в дневния ред на
заседанието? Заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Предлагам да се включи като втора точка в дневния ред на заседанието
докладна записка с вх.№1106 от 02.09.2013 год. за кандидатстване на община
Провадия с проектно предложение по мярка 321 от Програма за развитие на
селските райони за реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения.“
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Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№1105 от 29.08.2013 год. на кмета на община
Провадия за предоставяне за стопанисване, поддръжка и експлоатация на
Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр.Провадия.
2.Докладна записка с вх.№1106 от 02.09.2013 год. на кмета на община
Провадия за кандидатстване на община Провадия с проектно предложение по
мярка 321 от Програма за развитие на селските райони за реконструкция
/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 15 с
15 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Общинските съветници Боян Живков Боев и Дияна Стоянова Агностева
присъстват на заседанието на ОбС Провадия от 16.32 ч. Кворум:17
Първа точка - Докладна записка с вх.№1105 от 29.08.2013 год. на кмета на
…………….. община Провадия за предоставяне за стопанисване, поддръжка
и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води
/ПСОВ/ гр.Провадия
а/№1105-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно предоставяне за стопанисване, поддръжка и експлоатация на
Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр.Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на инж.Филчо Филев за разяснения по докладна записка с
вх.№1105.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Всички знаете, че община Провадия работи по проект за „Разширение,
реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Провадия“, който се състои от три
обекта и един подобект. Лот 2 е завършен. Приети са съоръженията. Със заповед от
вчера на Дирекция „Независим строителен контрол“ предстои на девети септември
да има приемателна комисия на съоръжението. Малко подробности по отношение на
изграждането и реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадни води –
Провадия. Седемдесет и два часовите проби на съоръжението са минали.
Персоналът, който ще експлоатира станцията е назначен във „В и К“ – Варна.
Същият е обучен и изпитан и на десети септември може да поеме експлоатацията на
съоръжението. Ситуацията с проекта : Разплатени са малко над 50% от средствата.
Преди около десет дни сключихме допълнително споразумение с управляващия
орган междинното финансиране на пречиствателната станция да е до 95%. С една
дума, вместо гласувания кредит, който би следвало да ползваме за окончателното
плащане от фонд „Флаг“ в размер на около четири милиона, ние ще ползваме не
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повече от един милион. Знаете всички, че следва да бъде организирана,
регистрирана и да започне да действа асоциация на „В и К“ в област Варна, но
такава все още няма действаща. В тази връзка следва да предоставим съоръжението
на „В и К“ оператора, както е по действащото законодателство, а в последствие
асоциацията и „В и К“ - Варна да сключат договор помежду си. Ние имахме среща в
управляващия орган и на въпрос: Какво се случва със съоръженията?
Представителите на Министерството на околната среда и водите ни отговориха, че
до края на годината предстои промяна в действащото законодателство точно по
отношение на инфраструктурата за водния цикъл. Единствената възможност, която
имаме в момента е да я предоставим на“В и К“ – Варна. Проектът за договор е на
вашето внимание. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, питания и становища по докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:17
„за“-17
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 – 493
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 198о, ал.4 и параграф 30 от ПЗР
към ЗИД на Закона за водите, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие да се предостави на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, вписано в Агенция по вписвания Търговски
регистър с ЕИК 103002253, правото да извършва дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/
гр. Провадия, реализирана по проект „Разширение, реконструкция и модернизация
на ПСОВ - гр. Провадия, основен ремонт на канализационен тласкател от КПС-3 до
съществуваща изливна шахта гр. Провадия, битова канализация в кв. 4, 9 и 10 в
южна промишлена зона - гр. Провадия, реконструкция на водопровод и битова
канализация по ул. Дунав от км. 42+422 до км. 42+787 на р. Провадийска - гр.
Провадия, подобект укрепване на реконструкция водопровод и канализация по
ул.Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр. Провадия„ по оперативна
програма Околна среда 2007-2013 год., съфинансиран от европейския фонд за
регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейската общност.
2.Упълномощава кмета на Община Провадия да сключи договор с
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД, вписано в Агенция по
вписвания Търговски регистър с ЕИК 103002253, за възлагане на дейностите по т. 1
след получаване на разрешение за експлоатация на обекта.
3.Одобрява проект на договор, съгласно приложение № 1.
4.Настоящото решение подлежи на предварително действие по смисъла на
чл.60, ал. 1 от АПК.
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Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев присъства на заседанието
от 16.35 ч. Кворум:18
Втора точка - Докладна записка с вх.№1106 от 02.09.2013 год. на кмета на
……………. община Провадия за кандидатстване на община Провадия с
проектно предложение по мярка 321 от Програма за развитие на
селските райони за реконструкция /рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения
а/№1106-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно проектно предложение по мярка 321 от Програма за развитие на селските
райони за реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н кмете, имате думата.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Както ви казах и на комисиите със заповед на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“, одобрена от Министъра на земеделието и храните е
отворена процедура за кандидатстване по мярка 321. Община Провадия е допустим
бенефициент. През тази година ние открихме процедура за възлагане на проектиране
за реконструкция на водоснабдителната мрежа на село Манастир. Проектът е
изготвен и е на етап на одобрение от съответните институции, за да получи
разрешение за строеж. Ние можем да кандидатстваме само с разрешение за строеж.
Надяваме се в краткия период от 09.00 ч. на девети септември до двадесети
септември – 17.30 ч. да успеем да подготвим апликационната форма и да я внесем.
Това е в общи линии смисълът на докладната записка.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за направените разяснения. Питания и становища по
докладната записка от ваша страна, колеги ? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 – 494
На основание чл.21, ал.1, т.23 предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие община Провадия да кандидатства с проектно предложение
„Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа в с.Манастир, общ.
Провадия“ по реда на наредба №25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
4

2.Декларира, че всички дейности по проекта отговарят на приоритетите,
целите и мерките на Общински план за развитие на община Провадия 20072013 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия да подготви необходимите документи
за кандидатстване по горецитираната схема за финансиране.

Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 16.48 часа.

Председател на ОбС Провадия:
............................................. /Бисер Денев/

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1105
решение №24-493
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев
Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
Марин Георгиев Маринов
Марин Пенчев Маринов
Милена Драгиева Полизанова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Назик Назиф Кямил
Недка Манолова Пенева
Николай Маринов Ненов
Радко Атанасов Костадинов
Димитър Георгиев Андреев
Сечкин Халил Мехмед
Станислава Шидерова Налбантова
Христо Николаев Дянков

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

6

