П Р О Т О К О Л № 28
Днес, 17.12.2013 год. от 16.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.59 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници на заседанието присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Дияна Стоянова Агностева
6. Диянка Александрова Добрева
7.Димитър Георгиев Андреев
8.Иво Райчов Гочев
9.Кръстю Василев Кръстев
10.Милена Драгиева Полизанова
11.Мустафа Али Ибрям
12.Милена Иванова Драгнева
13.Марин Пенчев Маринов
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16.Сечкин Халил Мехмед
17.Станислава Шидерова Налбантова
18.Христо Николаев Дянков
19.Яница Димитрова Тунчева
На заседанието не присъстват общинските съветници Назик Назиф Кямил и
Радко Атанасов Костадинов.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2013
год. /№1269
2.Приемане на нова Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия. /№1250
3.Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на местните данъци
на територията на община Провадия. / №1248
4.Одобряване на план-сметка за разходите и определяне размера на такса
“битови отпадъци“ за 2014 год. /№1264
5.Актуализация на „Общинска стратегия за развитие на социални услуги в
Община Провадия 2011-2015 год.“ /№1259
6.Приемане на план за действие по изпълнението на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в община Провадия за 2014-2015 год. / №1257
7.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на
европейските фондове. / №1252
1

8.Отчет за дейността на спортните клубове и туристическото дружество,
получаващи финансиране от общинския бюджет. /№1253
9.Докладни записки с вх. №1251, 1254, 1255, 1256, 1258, 1260, 1261, 1262, 1266,
1267, 1270.
10.Питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения към дневния ред на заседанието?
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„ Уважаеми общински съветници,
Предлагам в дневния ред да бъде включена и докладната записка вх.№1273,
която се отнася за така наречените еднократни помощи. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев за допълнението. Няма други допълнения,
предполагам, колеги? След направеното предложение предлагам да гласуваме
дневния ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация на списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2013
год. /№1269
2.Приемане на нова Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия. /№1250
3.Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на местните данъци
на територията на община Провадия. / №1248
4.Одобряване на план-сметка за разходите и определяне размера на такса
“битови отпадъци“ за 2014 год. /№1264
5.Актуализация на „Общинска стратегия за развитие на социални услуги в
Община Провадия 2011-2015 год.“ /№1259
6.Приемане на план за действие по изпълнението на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в община Провадия за 2014-2015 год. / №1257
7.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на
европейските фондове. / №1252
8.Отчет за дейността на спортните клубове и туристическото дружество,
получаващи финансиране от общинския бюджет. /№1253
9.Докладни записки с вх. №1251, 1254, 1255, 1256, 1258, 1260, 1261, 1262, 1266,
1267, 1270, 1273.
10.Питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с
19 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
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Първа точка - Актуализация в списъка за капиталови разходи на
………………
община Провадия за 2013 год.
а/№1269-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация в списъка за капиталови разходи на община
Провадия за 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и обяснения бяха направени на комисиите. Ваши становища,
питания, изказвания, колеги, по докладна записка с вх.№1269? Няма такива.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение. “
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 547
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските
бюджети, чл.12, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2013 год., Общински съвет Провадия променя свое Решение №18-321/20.02.2013
год. в следния смисъл:
1.Одобрява вътрешни компенсирани промени в поименния списък и приема
разчет за капиталови разходи на община Провадия за 2013 год. в размер на
1 038 228 лв. в т.ч. за обекти финансирани с целева капиталова субсидия 439 500
лв., със собствени бюджетни средства 270 417 лв. и с други източници на
финансиране 328 311 лв., съгласно Приложение №1.
2.Общинският съвет задължава кмета на община Провадия да предприеме
необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Втора точка - Приемане на нова Наредба № 9 за условията и реда за
…………….
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на община Провадия
а/№1250-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на
проект на нова Наредба № 9 за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия и отмяна на Наредба №9
за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
3

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Едно по-скоро редакционно предложение за промяна в заглавието на
Наредбата, което беше предложено в една от комисиите, а именно да бъде така Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Провадия. Всъщност отпада „за следващите три години“ и вместо това се
записва „тригодишна бюджетна прогноза“ – така е по-чисто филологически.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев за направеното уточнение в наименованието на
наредбата. Ваши становища, предложения, колеги при обсъждане на
предложението на наредбата? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 548
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
Провадия:
1.Приема Наредба №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Провадия.
Трета точка - Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на
……………. местните данъци на територията на община Провадия
а/№1248- Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия,
относно предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на
проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на местните
данъци на територията на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмете.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
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Промяната в Наредба №14 ще засегне 2 795 собственици на автомобили с
мощност до 74 kW и няколко различни други предимно юридически лица. С
промяната на закона се даде възможност на общините да определят преференция за
тези автомобили в размер между 20 и 40 на сто. В тази връзка аз ви предлагам
намалението да бъде 30 на сто, като искам да ви кажа, че завишението, което
очакваме е в размер на 21 000 лв. Ако имаме същата събираемост, като сега, ще
съберем някъде около 15 000-16 000 лв.
Няколко примера: За автомобил 74 kW сегашния му данък е 29.60 лв., ако
бъде прието предложението ще стане 41.44 лв. Завишението е 11.84 лв. За
автомобил 54 kW сегашния му данък е 21.60 лв., ще стане 30.24 лв., завишението е
8.64 лв. За най-малките, около 30 kW, сегашния данък е 6.30 лв., ще стане 8.81 лв.,
завишение 2.52 лв. С една дума, предлагаме намаление от 30 на сто, от което
очакваме между 14 000-15 000,16 000 лв. Благодаря.„
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения по предложените
промени за изменение на Наредба №14. Ваши становища, питания и изказвания,
колеги? Няма такива. “
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 549
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси, чл.5, ал.1, т.6 от
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, Общинският съвет
Провадия:
1.Приема изменения и допълнения в „Наредба №14 за определяне на
местните данъци на територията на община Провадия”, както следва:
§.1. Създава в чл.7 нова ал.4 със следния текст:
„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.,
включително.“
§2. Чл.45 се изменя както следва:
„(1). За превозните средства, с мощност на двигателя до 74 kW включително,
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на
екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“,
определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък, за съответната година се заплаща с
намаление от 30 на сто“
(2). За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
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съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с
50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто
намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от ЗМДТ данък.
(3).За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“,
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро
6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от
ЗМДТ данък.
(4).За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни
автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони,
които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от
размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се
използват за други цели.
(5).Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“
се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието
на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“
2.Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2014
г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Четвърта точка - Одобряване на план-сметка за разходите и определяне
………………… размера на такса “битови отпадъци“ за 2014 год.
а/№1264- Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно одобряване на план-сметка за разходите и определяне на
размера на такса битови отпадъци за 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет, за кратко експозе по докладната записка.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове на населени места,
Уважаеми съграждани,
Първото и най-важно по проекта за решение по тази докладна е, че размера
на таксата за битови отпадъци няма да се увеличава. Поне такова е моето
предложение. В план - сметката за дейност „чистота“ за 2014 год. са заложени
приходи в размер на 1 471 215.59 лв. От юридически лица очакваме приходи в
размер на 504 432.00 лв., от физически лица 309 168.00 лв. Наличността ни в
момента е 520 000.00 лв. и 137 615.59 лв. дофинансиране от дейността на депото.
Същественото през последните повече от 15 год. е, че дейност „чистота“
преимуществено се финансира от юридическите лица и сега в проекта за решение
62% от приходите, които очакваме са от заводите, фирмите, кооперациите,
арендаторите, търговците и всички, които извършват някаква стопанска дейност на
нашата територия. От нашите съграждани очакваме по-малко от 310 000 лв. Това е
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проектът за приходна част за 2014 год. С промяната на ЗМДТ знаете, че
следващата година по това време следва да има приета методика от Общинските
съвети, предложена и утвърдена от Сдружението на общините и Министерски
съвет. Там таксата, размерът на таксата за битови отпадъци ще бъде изчислен на
база количество отпадък или ползвател. Тежестта, според мен, ще се обърне и то
доста жестоко върху населението. Сега, пак ви казвам, 62% плащат юридическите
лица, 38% физическите лица. 520 000 лв. наличност е голяма наличност, но по
чл.60 от Закона за управление на отпадъците за 2012 год. ние трябва да имаме 80%
наличност – това са 175 950 лв. и за 2013 год. 152 700 лв. Резервът ни, който служи
за база да не искаме увеличение на таксата за битови отпадъци е в размер на около
190 000 лв. Другият голям риск за нашата община е, че втората половина на 2014
год. трябва да има определен нов изпълнител. Той може и да е същият, но с нов
договор по ЗОП и за сметосъбиране и извозване, и за оператор на депото. Ако
оператор на депото не е сегашния, нов лиценз за депото няма да има. Поне такива
са сегашните становища на Министерството на околната среда и водите и на
Регионалната инспекция по околна среда и води. Така, че във втората половина на
следващата година нагласата ни е да возим евентуално отпадъка на 40 км. – това е
в завода в с.Езерово. Всички девет общини имаме такава покана, които сме в
Регион Провадия, като сегашната цена, която ни е предложена за обезвреждане на
отпадъка е малко над 70.00 лв. на тон. Трябва да прибавим и транспорта. С две
думи, разходите за дейност „чистота“ предвиждаме да останат същите, както през
2013 год., но отчисленията, които ще трябва да платим са в размер на около
500 000 лв. Като искам да ви кажа, че размерът и глобата, която трябва да платим
са на база 22 лв. на тон по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Това,
което общините, имащи регионално депо или включени в Регионални системи за
обезвреждане на отпадъците плащат е тази година 15.00 лв., проектът за догодина е
22.00 лв., а ние освен отчисленията тази година плащахме 15.00 лв. глоба, догодина
очакванията са да са 22.00 лв. Сега действащия размер, който се очаква до края на
годината да бъде променен е 35.00 лв. С една дума , ако сега плащаме между 300 и
500 лв. на ден глоба за това, че ползваме депото, догодина ще станат например
между 400 - 600 лв. ежедневно. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения и допълнения, относно
план-сметката за разходите за „чистота“ за 2014 год. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги? Заповядайте г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми кметове, представители на общинска администрация,
Уважаеми г-н кмет,
Току-що верен на вашите принципи ни очертахте първо лошата ситуация –
какво би се случило, ако се затвори депото. Казвам това така, защото си спомням
април месец, когато ни дадохте една информация, какво би станало, ако се завишат
отчисленията по Закона за управление на отпадъците. Хубавото е, че преходният
остатък е голям и аз мисля, че хората от общинска администрация, от финансовият
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отдел и екологията са били мотивирани, макар, че вие казахте, че бюджет 2013 год.
е бюджет на изпитанието и оцеляването, са си свършили работата. По-нататък в
една следваща докладна имате предложение за допълнително финансово
стимулиране на тези, които не са в основното щатно. На тях би трябвало, по лично
мое мнение, да им дадете не до 60%, а по 60%. Изразявам свое мнение и го правя,
защото си давам сметка, че наистина предстои сключване на един нов договор с
нова сметопочистваща фирма, който е дългосрочен и в този договор много ми се
ще почистването на улиците и тротоарите за обществено ползване да бъде
изведено на предем план и ние да видим наистина, че градът ни е по-чист. Виждам,
че в 2013 год. освен ръчното метене предвиждате и машинно метене. Нещо, което
през тази година не се извършва – миене на улици. Много ми се ще поне една
стотна част от предвидените декари да се измият и то реално. Да знаят хората, че
това нещо ще се случи и да не си изнасят масичките и столчетата, за да се започне
от някъде и това да стане система и наистина градът да стане по-чист. Другото,
което виждам, че се предвиждат 17 000 лв. за почистване на тротоарите за
обществено ползване в населените места. Надяваме се, че ще бъдат достатъчни
средствата, а нещото, което трябва кметовете да не забравят, макар, че тежестта
току-що чухме, че пада на юридическите лица, е възможността юридическите лица
да се възползват сроковете вече са изтекли, но за физическите лица не са. Всички
физически лица, които не ползват целогодишно имотите си все още могат да се
възползват до 10.01.2014 год., както е в проекта за решение, да си подадат
декларации, че съответния имот няма да се ползва.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други становища, изказвания, колеги по
докладната? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Агностева,
Уважаеми съграждани,
Допълнителна информация, относно депото. ОП „Околна среда“, която в
момента е със спрени междинни плащания отказа финансирането на проекта на пет
региона. Единият е нашия. След като разбрахме тази новина, информация, деветте
общини написахме писмо до Министерството на околната среда и водите, за да
разберем: какво се случва? От министър Нона Караджова, която е от по-предишния
кабинет получихме писмо, че държавата няма да остави общините на произвола на
съдбата и ще потърси вариант за финансиране поне на първа клетка на площадката
в с.Войводино. Вариантите са два – от държавния бюджет или от Предприятието за
управление дейностите по опазване на околната среда. Но за тази цел трябва
допълнително да бъдат внесени корекции в прединвестиционното проучване, в
доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Те не са минали и не са
приети от Министерството на околната среда.
По отношение на машинното метене трябва да ви кажа, че аз го забраних,
защото машинката, която се ползваше за мен не беше ефективна. Сега виждам
какво е и в тази връзка възложих на оператора за парите, които бихме дали за
машинно метене да бъдат назначени седем или десет метачки, за да има седем или
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десет семейства с доходи. Вярно е, че улиците трябва да се метат повече и да се
почистват, ако може и малко вятъра да духа. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Други становища и изказвания, колеги по
докладната? Няма такива. По тази докладна решенията са две. Предлагам на
вашето внимание проекта за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 550
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 66, ал.1 от Закон за местните
данъци и такси, Общински съвет Провадия одобрява план-сметка за приходите и
разходите за дейност “Чистота” за 2014 г. – Приложение № 1.
Поименно гласуване:
Кворум: 19
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 551
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от Закон за местните
данъци и такси, Общински съвет Провадия определя размера на такса за битови
отпадъци за 2014 г., както следва:
І. За гр. Провадия
1. За жилищни имоти – 3,42 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,6 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 1,65 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,17 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2. Нежилищни имоти на предприятията – 10,69 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
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2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 5,25 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,89 на хиляда върху по-високата
от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,55 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 8,1 на хиляда върху данъчната оценка
по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 4,20 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 3,35 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,55 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІІ. За с. Блъсково
1. За жилищни имоти – 4,14 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,95 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО- 1,94 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване- 0,25 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2. Нежилищни имоти на предприятията – 10,69 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 5,73 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,29 на хиляда върху по-високата
от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване - 0,67 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 8,1 на хиляда върху данъчната оценка
по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 4,2 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 3,35 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
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3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,55 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІІІ. За селата Тутраканци, Храброво, Комарево, Бозвелийско, Житница,
Манастир, Бързица, Добрина, Петров дол, Староселец, Чайка, Китен,
Градинарово, Неново, Овчага, Равна, Кривня, Черноок, Славейково,
Снежина, Златина, Венчан и Чeрковна
1. За жилищни имоти – 6,06 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.
1.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,93 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО - 2,76 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
1.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване - 0,37 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
2. Нежилищни имоти на предприятията – 10,69 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в
т.ч.:
2.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 5,73 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,29 на хиляда върху по-високата
от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване - 0,67 на
хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и
отчетната стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 8,1 на хиляда върху данъчната оценка
по Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1. За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 4,2 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 3,35 на хиляда върху данъчната
оценка на имота.
3.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,55 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.
ІV. За подалите декларация за генериран обем битови отпадъци, на база стандартен
съд, се заплаща следния размер на таксата, която включва всички разходи по чл.
66, ал. 1 т. 1, 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси:
1. За контейнер 1,1 куб.м. тип “Бобър” - 2 772,00 лв. на година
В декларацията се посочва броят на съдовете за изхвърляне на битовите
отпадъци, които ще се използват през годината, съгласно заповед № 2584 /
28.10.2013 г. Когато декларацията не е подадена в срок, декларирани са по-малко
от необходимия брой съдове за битови отпадъци или не се изхвърлят битовите
отпадъци в определените за целта съдове, годишната такса се заплаща върху по11

високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност
на недвижимите имоти на предприятията.
V. Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци за всички
съоръжения, имащи временен статут от 0,13 лв. на кв.м. на ден., но не повече от:
- 8,82 лв. на месец за площ до 20 кв.м. вкл.
- 11,34 лв. на месец за площ до 50 кв.м. вкл.
- 25,20 лв. на месец за площ до 100 кв.м. вкл.
- 40,32 лв. на месец за площ до 200 кв.м. вкл.
- 59,22 лв. на месец за площ над 200 кв.м. вкл.
Таксата се заплаща ежемесечно в касата на Община Провадия.
VІ. Общински съвет-Провадия определя такса за битови отпадъци на територията
на Общински пазар от 0,38лв. на кв.м. на ден за откритите площи.
Таксата за заплаща ежедневно на касиер-събирача на пазара.
VІІ. Да не се събира такса за:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя.
2. Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа или други съоръжения
за обезвреждане на отпадъци, когато няма такива.
VІІІ. На основание чл. 8 от ЗМДТ и чл. 7 от Наредба № 8 на Общински съветПровадия, се освобождават от заплащане на такса в частта по събиране и извозване
на битови отпадъци в депа, собствениците, подали декларация до 10.01.2014 г., че
съответния имот няма да се ползва целогодишно.
ІX. За имот, който е основно жилище, на лице с намалена работоспособност над
71% таксата се заплаща с 50% намаление при подадена декларация до 10.01.2014 г.
2. Изпълнението на настоящото решение се възлага на кмета на община
Провадия.
Пета точка - Актуализация на „Общинска стратегия за развитие на социални
…………... услуги в Община Провадия 2011-2015 год.“
а/№1259-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно актуализация на „Общинска стратегия за развитие на социални
услуги в Община Провадия 2011-2015 год.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма. Колеги, ваши питания, изказвания по
докладната записка?“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
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Уважаеми г-н кмет,
Една докладна, която считам, че трябва да се гледа, но за пореден път
виждам докладна без мотиви. За актуализацията, четейки мотивите, които са
написани оставаме с впечатление, че такава актуализация на стратегията е
необходима, защото трябва да се направи план. Ако нямаше план, нямаше да има и
актуализация на стратегията. Напротив, актуализацията на стратегията към
настоящия момент декември 2013 год. е необходима, защото това е един
дългосрочен документ от 2011-2015 год. В края на 2013 год. няма как да не се
налага актуализация, тъй като процесите и реформите, които се извършват в
социалната сфера са твърде динамични. До плана стигаме след като разгледаме
мерките, приоритетите и тогава трябва да се създава този план. Всичкото това
казвам, защото считам, че всяка докладна трябва да бъде добре мотивирана.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Заповядайте, инж.Янков.“
Изказване на инж.Янко Янков-директор на дирекция „СА“
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми кметове,
Дами и господа, общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Настоящата актуализация
на „Общинската стратегия за развитие на
социални услуги в Община Провадия 2011-2015 год.“ се налага поради няколко
причини: В самата докладна е посочено, че е извършен преглед на заложените в
стратегията цели, приоритети и дейности. Това е една от причините да се направи
актуализация. Тези цели, приоритети и дейности са заложени още при нейното
създаване т.е. 2011 год. С оглед на това, което каза г-жа Агностева, процесите са
много динамични, има нови изисквания на национално и на регионално нива, още
повече, че е направен преглед за развитието на Областната стратегия за развитие
на социални услуги на територията на област Варна. Всичко това налага
актуализация и на нашата стратегия. Ще използвам случая, че съм на микрофона,
за да кажа няколко думи и за другите докладни, които са свързани. Освен това,
което споменах до сега, което налага актуализация на стратегията, другото е
наистина плана за изпълнение на стратегията. Още повече, че в предишния вариант
т.е. досега действащия вариант на стратегията има неща, които няма как да бъдат
изпълнени на нашата територия. Планът по-нататък в докладната за план на
изпълнение на настоящата стратегия обхваща двугодишен период, а не
едногодишен, както е заложено, така както е по изискване на нормативната уредба.
Двугодишният план се налага от това – след няколкократни срещи с регионална
дирекция „Социално подпомагане“ Варна с цел по-добро планиране на средствата,
както на национално ниво така и на местно ниво. Това налага планът да бъде за две
години. Освен това, във връзка с разкриването на предстоящите две услуги Защитено жилище и Център за настаняване от семеен тип се налага увеличение на
капацитета на ЦОП и ЦСРИ. Друга причина за това е намаляването на капацитета
на дома в с.Бързица. Благодаря.“
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Янков за направените разяснения. Други изказвания
колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание проекта за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 552
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социално
подпомагане и чл.36 б, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, Общински съвет Провадия:
1.Приема актуализация на „Общинска стратегия за развитие на социални
услуги в Община Провадия 2011-2015 год.“
Шеста точка - Приемане на план за действие по изпълнението на Общинска
……………. стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия
за 2014-2015 год.
а/№1257-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане на план за действие по изпълнението на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия за 2014-2015 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Инж.Янков направи разяснения. Ваши питания и становища по докладната?
Заповядайте г-жа Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз съм за актуализация на стратегията, но съм против приемането на плана и
ще кажа защо. В раздаденият нов проект за решение това решение ще го вземем на
основание – едното от основанията е чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на
закона за социално подпомагане. Тази ал.4 гласи „за изпълнение на стратегията по
ал.1 по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция
„Соц.подпомагане“ и с Обществения съвет по чл.35 от ЗСП, ОбС ежегодно до 30
април приема годишен план за развитие на соц.услуги на общинско ниво.“ За 2013
год. такъв годишен план сме приели на заседанието през месец февруари, а сега ни
се предлага да приемем годишни планове за 2014-2015 год. Вероятно има такива
разпореждания, но тогава законовото основание не трябва да бъде това, на което ни
се предлага да приемем този двугодишен план.
Освен това, една препоръка към ОбС, материалите, които се раздават на
диск, хайде да не пестим хартия, тъй като в залата никой не ползва лаптоп, найвероятно малко хора са си ги разпечатали, има неща, които аз мисля, че не трябва
да останат в този вид. Например в графата капацитет е записано – „към момента“ и
„за плановия период“. Към кой момент? Може ли „към момента“ да бъде
показател, който може да бъде измерен? Имам и още забележки други, ако трябва
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ще ги кажа. Аз мисля, че тази докладна записка трябва да се отложи и да се гледа
през януари месец. Ако има други правни основания, на които трябва да се приеме,
ще се съглася с вас и ще си кажа забележките по самия план.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Някакви становища на вносителя? Изчакваме
консултацията с юристите. Заповядайте, г-н Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Вярно е, че в нормативните документи се предвижда приемане на плана до
месец април, но това не е императив и приемането на плана в сегашния момент не
е нарушение. Никъде не е записано, че се приема в самата календарна година.
Уточняваме вероятността да бъде приет в настоящия момент, тъй като вие искате
да бъде изтеглена за месец януари. Що се отнася до годишен или двугодишен,
както е предложен. Двугодишен е след съгласуване с колегите от РДСП – Варна и
след като, между другото, има становище от ДСП-Провадия, което е раздадено,
която е съгласувала плана в този вариант. Те са органът, който съгласува плана, а
изискването за двугодишния период е умишлено направено, за да може нещата,
които са предвидени в този двугодишен период задължително да се случат през
2014-2015 год. тъй като говорим за сериозно намаляване и на капацитет на
социални заведения и за увеличаване, и за разкриване на нова заведения. За да
могат да се планират съответните средства бе направено това. Следващите
докладни, които са свързани, за които г-н Янков говори вие ще видите, макар че се
предлагат сега на вашето внимание вие ще видите, че има един технически период,
в който се изпраща решението на ОбС на директора на РДСП-Варна и
председателя на Агенция социално подпомагане – Варна за издаване на заповед за
промени в капацитета. Там е записано срок първи април. Този период четири
месечен е необходим точно в тази връзка да може да минат съответните документи,
да бъдат издадени съответните заповеди, да бъдат намалени капацитетите и да
бъдат увеличени, за да не се създават затруднения в рамките на съответните
институции. Всяко едно намаление или увеличение е свързано с промяна на щата,
съответни предизвестия за съкращение, за увеличаване на щата, конкурси за
назначаване на хора. Това е идеята, поради която е предложен двегодишен план,
още веднъж казвам, че това е след съгласуване с компетентните органи в тази
област. Същото е правното основание. Няма как да променим правното основание.
Що се отнася до забележката, колоните в плана, капацитет в настоящия
момент, капацитета към момента съществуващия. Той се отчита към момента. Аз
не можах да разбера тук въпроса ви. Възможно ли е това да бъде показател? Това
си е показателя? Настоящият момент е момента на внасяне на докладната.
Докладната е внесена с конкретна дата и с конкретен входящ номер. Това е по
принцип отговора за настоящия момент. Благодаря ви. В заключение. Според
вносителите няма пречка да бъде гласуван в този вариант плана.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Радев. Заповядайте, г-жо Агностева.“
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Изказване на Дияна Агностева
„Аз не искам наистина да отнемам прекалено много време, но считам, че този
план не е издържан. Във връзка с това, което г-н Радев каза, че е необходимо
време, ще ви прочета какво е написано в плана от 2013 год., мисля, под точка 1 –
Център за настаняване от семеен тип. „С решение №12-207/26.12.2007 год. ОбС
Провадия дава съгласие да се разкрие Център за настаняване от семеен тип. Има
мотивирано искане с вх.номер, изпратено от дата 02.01.2013 год. до РДСП-Варна за
изготвяне на предложение до Агенция „Социално подпомагане“. В самото решение
се иска, което е прието през месец юли, разкриване на дейността от 1 януари, а
писмото е изпратено на 2 януари. Това е поредния абсурд. Нека да не спорим,
защото така общинска администрация излага себе си. Моето конкретно
предложение е да отложим разглеждането на докладната за януари месец.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други изказвания и становища, колеги?“
Подлагам на гласуване направеното предложение.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинският съветник Дияна Агностева докладна записка с вх.№1257 да се отложи
за разглеждане за следващото заседание на ОбС Провадия през месец януари 2014
год. Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 4 гласа „за“, 5-„против“ и 10 „възд.се“ не приеха предложението.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-жо Агностева, въпреки че сме в режим на гласуване.“
Изказване на Дияна Агностева
„Може би не сте ме разбрали, г-н председател. Аз казах, че ако не се приеме
предложението ще кажа и конкретни забележки, които имам по самия план. Първо,
той обхваща двегодишен период. Това го уточнихме. Да, и докладната не се отлага.
Сега по същество по докладната вземам думата. Защо да сме в решим на
гласуване? Моля, юристите да кажат дали имам право да взема думата или не?
Извинявам се г-н председател.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма драма в края на краищата. Правилникът си е правилник. Той е, за да го
изпълняваме, но няма никакъв проблем, ако изслушаме някакво становище. За това
дадох думата на г-жа Агностева, тъй като преминаваме наистина по същество. Как
да не сме в режим на гласуване? Добре, заповядайте г-жа Агностева, все пак, щом
не сме в режим на гласуване.“
Изказване на Дияна Агностева
„Относно планът за действие по изпълнение на „Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги 2014-2015 год.“ В едната от графичките пише –
„финансиране – източник, сума“ никъде няма посочена, всъщност на едно място
има посочена сума. Значи сумата не трябва да бъде показател. „Капацитет към
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момента“ – тук трябва да се посочи точна дата, защото продължавам да твърдя, че
показателят трябва да бъде измерим, трябва да може да се измери. За Центърът за
настаняваме от семеен тип казваме, че „предвиденият капацитет е 12+2, а
персоналът е от девет лица“ и се изброяват кои са те. В плана за 2013 год. ние ги
даваме също 12+2. Започва ли услугата или продължава? След това - „Активно
социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услугите в Общностен
център за деца и семейства“ във времевия график е дадено, че през първото
тримесечие на 2014 год. тази услуга няма да съществува. В следващата графичка,
съжалявам колеги, че ги нямате пред вас, имате го да, финансиране, източник, сума
-пише:Услугата за деца и семейства ще стартира през 2013 год. При следващото
защитено жилище, което е на ул.“Иван Вазов“ №5 също в плана е дадено, като
съществуваща услуга 12+2, а тук ни се обяснява как ще започне да работи през
месец март или април. Приемната грижа – тук вероятно има някаква техническа
греша, която трябва да оправите, защото пише “съгласно анексиране на основното
заповед за безвъзмездна финансова помощ еди-кой си номер от 18.07.2013 год. на
ръководителя на договарящия орган по проект „И аз имам семейство“ крайния
срок за изпълнение се променя на 31.05.2013 год. „Домашен социален патронаж“
не се предвижда увеличаване на капацитета, а в „Стратегията за развитие на
социални услуги в Община Провадия 2011-2015 год.“ се предвижда разширяване
на обхвата. Вероятно ще се намалят потребителите в града? Това ми е въпроса.
Капацитет 100 и остава 100, а пише в „Стратегията за развитие на социални услуги
в Община Провадия“, че ще се увеличи обхвата. Къде ще бъде това? Свободните
графички, останали празни не ги коментираме. Вие ще си ги попълните. Да.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Други становища? Заповядайте, инж.Янков.“
Изказване на инж.Я.Янков-директор на Дирекция „Специализирана
администрация“, община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Агностева,
Първо, искам да ви благодаря за направените разяснения и корекции. По
това, което вие коментирахте ще се опитам накратко да кажа няколко думи първо
за Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище. Да, предвижда се
да стартира през 2014 год., защото проектът, който се изпълнява по „Регионално
развитие“ за изграждане на инфраструктурата, който към настоящия момент
приключва. Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ между
управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие“ и община
Провадия в рамките на три месеца след привеждане на обектите в експлоатация
ние сме длъжни да разкрием услугата. Този период съвпада с периода, който е
посочен в плана, който се разглежда в момента. Капацитетът е същия 12+2 на
Центъра за настаняване от семеен тип, а на защитеното жилище е 8. По отношение
на проекта „Активно социално включване“ или т. нар. станал известен „Общностен
център“, който не е точното наименование на проекта. Този проект се изпълнява от
2011 год., като първо бяха отремонтирани помещенията, които се намират зад
гимназията. Към настоящият момент са проведени процедурите за доставка на
оборудване и обзавеждане като договора за финансиране от Световната банка е
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удължен до, ако не ме лъже паметта до октомври 2015 год. т.е. в началото на
следващата година се предвижда да стартират и услугите по този проект. 2013 год.
е техническа грешка и ще бъде поправена. Времевият график, да. В приемната
грижа крайния срок за изпълнение се променя на 31.05.2014 год. За „Домашен
социален патронаж“ – има се предвид обхвата по селата. При необходимост и
желание на нашите съграждани да обхванем и села, които до сега не са включени в
предоставянето и ползването на услугата.„
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да, може. Погледнете г-н Янков.“
Изказване на инж.Я.Янков-директор на
администрация“, община Провадия
„Да, погледнах. Казах, да община Провадия.“

Дирекция

„Специализирана

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на инж.Янков.“
Изказване на Бисер Денев
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Възползвам се от възможността да се изкажа по докладната не, за да давам
отговор на някого или за да апострофирам някой друг, а защото виждам
разколебаване в очите на общинските съветници, което е съвсем основателно,
защото съществуват различни становища по отношение на забележките, които
прави г-жа Агностнева, когато гледаме документа като документ, изолиран от
другите колективни обстоятелства покрай него. Тя ви напомни т.е. каза ви някои
части от съдържанието на Закона за социално подпомагане, аз ще ви кажа други.
Окончателното решение за променяне на капацитет, откриване и закриване на
услуги се взема от изпълнителния директор на „Агенцията за социално
подпомагане“. Общинският съвет само взема решение за предложение. От тук като
почнете трябва да стигнете до там, аз, а и други хора, извинявам се, че инж.Янков
не отговори по този начин, във времето ОбС е вземал много решения по отношение
на соц.сфера, които не са били изпълнявани. Поради проста причина, че държавата
ни намираща се в икономическа криза, поради недостига на пари, официално в
нормативни документи на труда и социалната политика, респективна на
„Агенцията за социално подпомагане“ се казва, че откриване на нови социални
услуги се извършва само на компенсирана промяна т.е. намаляват се някъде в
страната, а на друго място в страната се увеличават. Парите стоят на едно и също
ниво. Поради тази причина ние си вземаме тук решение, предлагаме на Агенция
„Социално подпомагане“ – тя прави мълчалив отказ във времето. Така е за ЦСРИ,
така е. Времето на питане няма никакво значение. Ние можем да си вземаме
решение, да предлагаме на изпълнителния директор, той ни прави мълчалив отказ,
въпреки че от Дирекция „Социално подпомагате“ има положително становище, от
Регионална дирекция има положително становище, документирано – няма реакция.
Разбирате ли? Поради това се получават тези разминавания в документите, които
като гол прочит са абсолютно правилни вашите констатации, но и за в бъдеще ще
18

бъдат такива тъй като, имайте предвид, че никъде няма гаранция, че тези
предложения, които правим ние, ще бъдат приети и ще бъдат увеличени
капацитети, тъй като това са държавни делегирани средства. Държавата, ако има
пари ще ни даде допълнителни пари за услугите и ще ги коригира. Ако няма, няма
да го направи. Пак нашия план и стратегията ще увиснат във въздуха. Разбирате
смисъла на това, което искам да ви кажа? Без никакви корекции във вашето
изказване, тъй като конкретно по документи си е точно така. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Можем ли да преминем към решението? Може.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
16 гласа „за”, 0 -„против” и 3 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 553
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социално
подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, Общински съвет Провадия:
1.Приема План за действие по изпълнението на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в община Провадия за 2014-2015 год.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Кворум:18 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства на
заседанието на ОбС Провадия. Деклариран конфликт на интереси.
Седма точка - Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от
……………. програми на европейските фондове
а/№1252-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и
усвоени средства по програми на европейските фондове
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Два конкретни детайла по информацията искам да внеса. По отношение на
проекта „Сетът на предците“ на десети този месец, след като докладвахме
изпълнението на управляващия орган, се взе решение проектът да бъде прекратен
по взаимно съгласие, тъй като при сключването му още месец февруари имаше
условие дейност обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители да
приключи август месец. Тя не приключи, освен това, в програма „Регионално
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развитие“ има наддоговаряне, така че по взаимно съгласие проектът е прекратен. В
тази връзка ситуацията, когато има наддоговаряне по отношение на внесения и
одобрен от нас проект за „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на Провадия 2020“ имаме покана за сключване на
договор на 19 или 20 този месец, като в писмото, с което ни канят да сключим
договор има следните пояснения – Все още преговорите с Европейската комисия за
обхвата на програма „Региони в растеж“ текат и има двадесет и осем града от тези
шестдесет и осем, които са предвидени за включване, които са с едни червени
точки и са под въпрос. На последната среща между България и Европейската
комисия е постигната договореност тези планове за интегрирано градско развитие
да бъдат финансирани по програмата, тъй като даже и 28 града да не останат в
обхвата на програма „Региони в растеж“ те ще бъдат в България и ще трябва да се
развиват и ще трябва да бъдат реализирани проекти по други Оперативни
програми. Ще бъде сключен договор за нови 189 689 лв., като срокът за
изпълнение на проекта е двадесет месеца. В тази връзка искам да ви кажа, че
проектът „Светът на предците“, който беше сключен под условие ми показа, можах
да видя всички слабости в администрацията, включително и междуличностните
отношения. Да, в нашата администрация. Така че надявам се, при реализацията на
този проект, за който договора трябва да подпиша след няколко дни да не се случат
такива неща и проектът да бъде реализиран през годините, когато вече
договарянето по програма „Регионално развитие“ ще е приключило. Ще остане
само реализацията.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Ваши становища и изказвания колеги? Няма такива.
Можем ли да уточним кворума в залата? Да, 18 общински съветници. Общинският
съветник Марин Пенчев Маринов има деклариран конфликт на интереси.
Благодаря ви.“
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 № 28 – 554
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по
Оперативните програми и други източници на финансиране.
Осма точка - Отчет за дейността на спортните клубове и туристическото
…………… дружество, получаващи финансиране от общинския бюджет
а/№1253-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно за дейността на спортните клубове и туристическото дружество,
получаващи финансиране от общинския бюджет
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения от страна на вносителя? Ваши питания и становища,
колеги? Също няма. Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 555
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за дейността на спортните клубове и туристическото
дружество, получаващи финансиране от общинския бюджет.
Кворум:19 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в
залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„По следващата докладна записка аз съм декларирал конфликт на интереси.
Поради тази причина давам думата да води заседанието по тази докладна зам.председателят на ОбС Провадия. Заповядайте, г-н Мустафа Али.“
Кворум:18
Председателят на ОбС Провадия Бисер Стефанов Денев не присъства на
заседанието на ОбС. Заседанието се ръководи от Мустафа Али Ибрям – зам.председател на ОбС Провадия.
Изказване на Мустафа Али – зам.-председател на ОбС Провадия
„Продължаваме с докладна записка с вх.№1251.“
Девета точка – Докладни записки
……………..
а/№1251-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно одобряване на допълнителни възнаграждения
Изказване на Мустафа Али – зам.-председател на ОбС Провадия
„От вносителя допълнения, корекции? Г-н кмет, имате ли допълнения?
Нямате. Становища, изказвания, питания? Г-жа Агностева, заповядайте.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Докладната е идентична с тази, която ни се предлага през декември месец
миналата година с едното допълнение, което аз правя и искам да се подложи на
гласуване – изпуснати са зам.-председателите на ОбС. Говоря в множествено число,
тъй като това възнаграждение е за постигнати резултати в съответствие с
действащата нормативна уредба и считам, че и двамата зам.-председатели биха
могли да получат такова възнаграждение. Конкретното ми предложение е да се
допълни със зам.-председателите.“
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Изказване на Мустафа Али – зам.-председател на ОбС Провадия
„Г-н кмет, заповядайте.
Изказване на инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Агностева,
Права сте, това е наистина мой пропуск. Беше ми напомнено от един
общински съветник и пак щях да го пропусна. Не възразявам срещу вашето
предложение.“
Изказване на Мустафа Али – зам.-председател на ОбС Провадия
„Други становища от общински съветници? Да изберем тогава общински
съветник. Предложение ще има ли от някого? Колеги предлагам да гласуваме
Марин Пенчев Маринов продължи заседанието по време на разглеждането на
докладна записка с вх.№1251. Който е съгласен, моля да гласува.“
Председателстващият заседанието подложи на гласуване предложението
Марин Пенчев Маринов да ръководи заседанието по време на разглеждането на
докладна записка с вх.№1251. Общинските съветници гласуваха и от общо 18 с 18
гласа „за“ приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 556
На основание чл.41, ал.3 от „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“, Общински съвет Провадия:
Избира Марин Пенчев Маринов за председателстващ заседанието на ОбС
Провадия при разглеждане на докладна записка с вх.№1251/03.12.2013 год.
Изказване на Мустафа Али – зам.-председател на ОбС Провадия
„Г-н Пенчев, заповядайте.„
Кворум:17
Зам.-председателят на ОбС Провадия Мустафа Али Ибрям не присъства на
заседанието на ОбС. Заседанието се ръководи от Марин Пенчев Маринов.
Изказване на Марин Пенчев Маринов
„Колеги, други предложение и мнения по въпроса? Само трябва да се
съобразим с това да стигнат парите. Има ли колеги или не? Ако няма, тогава
предлагам да преминем към проекта за решение.
Да, предлагам да гласуваме по-отдалеченото предложение на г-жа Агностева
към това решение в резултат на останалите средства от ФРЗ да бъдат включени и
двамата зам.-председатели на ОбС.“
Председателстващият подложи на гласуване предложението да се допълни
към в проекта за решение по т.1 „зам.-председателите на ОбС Провадия“.
Общинските съветници гласуваха и от общо 17 с 10 гласа „за“, „против“ - 1
„възд.се“-6 приеха предложението.
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Кворум:17
„за“-17
„против“ -0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с допълнението
поименно и от общо 17 с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 557
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.5 от
Постановление на Министерски съвет №67/2010 год. за заплатите в бюджетните
организации и дейности и Вътрешните правила за работната заплата на общинска
администрация,Общински съвет Провадия:
1.Одобрява изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в размер до 60% от индивидуалната брутна работна заплата на кмета и
зам.-кметовете на общината, кметовете на кметства и кметските наместници,
председателя на общинския съвет, зам.-председателите на общинския съвет и
служителите заети в дейностите към общинска администрация.
2.Възлага на кмета на общината със заповед поименно да определи
индивидуалните възнаграждения в рамките на формираната икономия от
утвърдените разходи за заплати по дейности и съгласно реално отработеното
време.
Изказване на Марин Пенчев Маринов
„Може да кажете на г-н Бисер Денев да си заеме мястото.“
Кворум:18
Председателят на ОбС Провадия Бисер Стефанов Денев
председателят Мустафа Али Ибрям влизат в залата.

и зам.-

Заседанието на ОбС Провадия се ръководи от председателя на ОбС Бисер
Стефанов Денев.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към следващата миролюбива докладна.“
б/№1254-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно опрощаване на месечната такса, дължимо от починали лица без
наследници, ползвали услугите на „Домашен социален патронаж“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносител? Няма такива. Питания и становища от
ваша страна, колеги? Няма такива.“
Кворум:19
„за“-19
„против“ -0
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„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 558
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Опрощава месечни такси, дължими за периода 2007 - 2013 год.от починали
лица без наследници, ползвали услугите на „Домашен социален патронаж“,
съгласно Приложение №1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№1255-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предложение за отпускане на финансово подпомагане за деца,
болни от муковисцидоза
Изказване на инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Знаете, че в общественото пространство на нашия град имаше доста
изказвания във връзка с това, че аз съм отказал отпускането на средства за болните
деца и във връзка с нагласата на обществеността и в тази връзка искам да
приветствам организираните инициативи и дарителски концерти да подпомогнем
тези деца. Чрез вас нека да спазим волята на провадийци да подпомогнем децата
всяко с по 1000 лв. Общо да отделим 3 000 лв. от резерва на Провадия като това,
което беше предложено на комисии, аз също съм съгласен, настоящото решение да
може да бъде изпълнено предварително. С една дума да дадем парите преди нова
година.“
Кворум:19
„за“-19
„против“ -0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 559
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева от гр.Провадия в размер на
1 000 лв.
2.Предоставя финансова помощ на Ния Светославова Живкова от
гр.Провадия в размер на 1 000 лв.
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3.Предоставя финансова помощ на детето Акан Ерсенов Исметов чрез
законния му представител Айнур Ахмед Алиева от гр.Провадия в размер на 1 000
лв.
4.Средствата за финансово подпомагане по т.1, 2, 3 от настоящото решение
да се осигурят от резерва на бюджета на община Провадия.
5.Възлага на кмета на общината изпълнението на решението.
Настоящото решение подлежи на предварително действие по смисъла на
чл.60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.
г/№1256-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно предложение за общинска сграда за създаване на „Музей на
солта“ в град Провадия
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Ще дам думата на Милена Драгнева,
след като дам думата за допълнения и изказвания, което ще стане след като дам
думата на всички председатели на постоянни комиисии да изразят становищата на
комисиите. Възползвам се от това да честитя, да обявя, че председател на ПК
„Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“ от предното заседание
на комисията е г-н Кръстю Василев Кръстев. Честито на колегата. Желая му успех.
Давам думата на Блага Петрова в качеството й на председател на ПК
“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ да изрази становището на комисията.“
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Комисията с 4 гласа „за“ и 1-„възд.се“ прие предложението в проекта за
решение да се запише нова точка 2 с текст: Общински съвет Провадия задължава
кмета на община Провадия да проведе обществено обсъждане и до 14 юни 2014
год. да предложи подходяща сграда, където да се премести дейността на ОДК.
Комисията с 4 гласа „за“ и 1-„възд.се“ приема проекта за решение с приетото
предложение.“
Божидар Станков-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ приема предложението за проекта за
„Музей на солта“, но задължава кмета с втора точка: Общински съвет Провадия
възлага на кмета на община Провадия да предложи възможности за развиване
дейността на ОДК. Като идеята беше нещата да вървят в паралел. Не само да
разрешим проблема с „Музей на солта“, но и да предложим алтернатива за другата
дейност. Благодаря.“
Сечкин Мехмед-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба
срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Нашето решение е обединено и не се откроява кой знае колко от другите
комисии. Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ прие предложението в проекта за
решение да се запише нова точка 2 с текст: Общински съвет Провадия задължава
25

кмета на община Провадия да проведе обществено обсъждане и до 30 юни 2014
год. да предложи подходяща сграда за преместване дейността на ОДК.“
Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски
фондове, общинска собственост и приватизация“
„Комисията с 6 гласа „за“ прие предложението да се отложи разглеждането
на докладна записка с вх.№1256 от 03.12.2013 год., относно предложение за
общинска сграда за създаване на „Музей на солта“ в град Провадия за следващото
заседание на ОбС Провадия, като възлага на кмета да проведе обществено
обсъждане и да предложи подходяща сграда за реализиране дейността на ОДК.
Кръстю Кръстев-ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии“
„Комисията с 5 гласа „за“ и 1-„възд.се“ прие предложението да се отложи
разглеждането на докладна записка с вх.№1256 от 03.12.2013 год., относно
предложение за общинска сграда за създаване на „Музей на солта“ в град Провадия
за следващото заседание на ОбС Провадия, като възлага на кмета да проведе
обществено обсъждане и да предложи подходяща сграда за реализиране дейността
на ОДК.“
Изказване на Милена Драгнева
„Първо, искам да се обърна към г-н председателя, г-н Денев, тъй като аз имах
процедурно предложение. Вие много добре знаете, че при процедурно предложение
се чете преди становищата, които са се взели на комисии.“
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Да, Само, че трябваше да го кажете, защото още не съм телепат. Ако ми бяхте
казали, щях да ви дам думата по процедурно предложение във всеки един миг,
когато го поискате.“
Изказване на Милена Драгнева
„Моля, да бъда извинена, че съм пропуснала да ви кажа.“
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Аз също моля да бъда извинен, че не съм ви разбрал така.“
Изказване на Милена Драгнева
„Уважаеми колеги,
Позволете ми наистина да направя едно предложение, което е на основание
чл.69, ал.2, т.4 и т.5 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет Провадия“, а именно:
1.Да отложим разискванията и гласуването на предложения ни проект за
решение в докладна записка №1256.
2.Да задължим кмета на Община Провадия в срок до следващото заседание на
Общински съвет да организира публично обсъждане на предложението за
предоставяне на сграда /общинска собственост/ за изграждане „Музей на солта“ и
26

създаване възможности за продължаване и развитие на дейността на институцията,
настанена в сградата, обект на предложението.
3.Мненията, становищата и резултатите от публичното обсъждане да бъдат
представени на Общинския съвет като част от проекта за решение.
Ако се обединим, да приемем това решение. Оставям проекта за решение на
г-н председателя.“
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Колеги, както разбирам, това предложение за решение обединява
разностилните и смислени предложения на комисиите. Има ли други становища?
Точно такова няма. Това е най-пълното, доколкото мога сега да го възприеме
веднага. Подлагам на гласуване предложението за решение, като най-отдалечено
по докладната записка.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение, направено от
общинският съветник Милена Драгнева и от общо 19 с 19 гласа „за“, „против“-0 и
„възд.се“-0 приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 560
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Отлага разискванията и гласуването на предложения проект за решение в
докладна записка №1256.
2.Задължава кмета на Община Провадия в срок до следващото заседание на
Общински съвет да организира публично обсъждане на предложението за
предоставяне на сграда /общинска собственост/ за изграждане „Музей на солта“ и
създаване възможности за продължаване и развитие на дейността на институцията,
настанена в сградата, обект на предложението.
3.Мненията, становищата и резултатите от публичното обсъждане да бъдат
представени на Общинския съвет като част от проекта за решение.
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Колеги, след гласуването, нарушавам правилника, но по същество това
решение обединява всички предложения. Може да не е граматически и стилово
издържано, но като смисъл обединява всички и обединява всичко предложено- да
бъде отложено, да бъде направено публичното обсъждане, да бъде даден
достатъчен срок на общинска администрация и да бъде предложено решение и за
ОДК в същия срок, в който е за музея. Така, че няма чуденка. Освен това вече го
гласувахме. Преминаваме към следващата докладна с вх.№1258.“
Кворум:18
Общинският съветник Милена Полизанова не присъства в залата.
д/№1258-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива
България“
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Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Ваши становища и
питания, колеги? Няма такива.“
Кворум:18
„за“-18
„против“ -0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 561
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Община Провадия да кандидатства по проект „Красива България” с
проектно предложение ”Модернизация на спортната площадка в централната част
на град Провадия“ за обект „Спортен парк”, представляващ имот с площ 2400
кв.м., съставляващ УПИ №VІІ–1350, в квартал 180 по плана на града, при граници:
улица „Св.Св.Кирил и Методий”, ул.„Александър Стамболийски”, имот с
планоснимачен № 1347, при съфинансираща вноска в размер на 50 % от
стойността на проекта, а именно 60 000 лева собствени средства, осигурени от
резерва на бюджета на община Провадия.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община
Провадия.
Кворум:17
Общинският съветник Диянка Александрова Добрева не присъства в залата.
е/№1260-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа –
град Провадия
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Ваши становища и
питания, колеги? Също.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17
с 17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 562
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1,
предложение 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общински съвет Провадия:
1.Увеличава капацитета на Център за обществена подкрепа – град Провадия
от 25 на 35 места, с численост на персонала от 7 /седем/ щатни бройки, считано от
01.04.2014 год.
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2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
ж/№1261-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и
интеграция – град Провадия
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма такива. Ваши становища и
питания, колеги? Няма.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 563
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1,
предложение 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общински съвет Провадия:
1.Увеличава капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция
– град Провадия от 25 на 40 места, с численост на персонала от 12 /дванадесет/
щатни бройки, считано от 01.04.2014 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
з/№1262-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителски
грижи / ДДЛРГ/ - село Бързица, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя? Извинявам се, заповядайте, г-н
Радев.“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
В точка 1 едно кратко допълнение и уточнение. След думичката места, т.е.
след „30 места“ да се добави текста „численост на персонала 15 щатни бройки“.“
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Благодаря ви. Ваши изказвания и становища, колеги. Няма такива. Предлагам
на вашето внимание проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 564
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1,
предложение 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общински съвет Провадия:
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1.Намалява капацитета на специализираната институция Дом за деца, лишени
от родителска грижа – село Бързица, община Провадия от 45 на 30 места, с
численост на персонала 15 /петнадесет/ щатни бройки, считано от 01.04.2014 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнение на
настоящото решение.
и/№1266-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно отмяна на решение №25-503 от 26.09.2013 год. на ОбС
Провадия
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Направени бяха на комисиите.
Ваши изказвания и становища, колеги? Също няма. Предлагам на вашето внимание
проекта за решение.“
Кворум:
„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 № 28 – 565
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отменя свое Решение №25-503 от 26.09.2013 год.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
й/№1267-Докладна записка от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община
Провадия, относно приемане решение за възмездно придобиване право на
собственост чрез закупуване на урегулиран поземлен имот ІІ-18 находящ се в
с.Златина с площ 1980 кв.м. от физическо лице, необходим за разширяване на
гробищния парк в селото и утвърждавате на пазарната цена на същия
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши становища, колеги? Няма.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
Кворум:
„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 № 28 – 566
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Провадия, реши:
1.Закупува следния недвижим имот, находящ се в село Златина, община
Провадия, област Варна, а именно: Дворно място, с площ 1980 кв.м, включено в
УПИ № ІІ – 18, квартал 20 по плана на селото, при граници: улица, УПИ № І – 21,
улица, УПИ № ІІІ – 16, подробно описан в Нотариален акт № 102, том І, дело №
110/ 2006 г., входящ регистър №597/03.02.2006 г. от Стефан Николов Стефанов в
качеството му на собственик.
2.Определя покупна цена за имота описан в т.1 от настоящото решение в
размер на 3 807 лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение, както и след придобиване от община Провадия на правото на
собственост на имота по т.1 да предприеме необходимите действия за промяна на
предназначението на имота от „за жилищно строителство“ в „Гробищен парк“.
к/№1270-Докладна записка от Бисер Денев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане на решение за определяне на представител на община Провадия
в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна
Изказване на Бисер Денев-Председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, колеги? Няма.
Предлагам на вашето внимание проекта за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с
17 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 567
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 от
Закона за водите, Общински съвет Провадия:
1.Определя Анатоли Стоянов Атанасов – зам.-кмет на община Провадия за
представител в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, при невъзможност да
участва инж.Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия, съгласно чл.198е,
ал.3 от Закона за водите.
л/№1273-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Кворум: 16 Общинският съветник Недка Манолова Пенева не присъства в
залата.
Кворум:16
„за“-16
„против“ -0
„възд.се“-0
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 – 568
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Снежана Момчева Кирякова от гр.Провадия, ул.“Македонска“ № 8
се отпуска парична помощ в размер на 100,00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Златка Николова Стефанова от с.Снежина, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 120.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателки документи.
1.3.На лицето Тодорка Митева Костадинова от гр.Провадия, ул.“Осман бей“ № 6 се
отпуска парична помощ в размер на 50.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Ридван Ибрямов Салиев от гр.Провадия, ул.“Желез Йорданов“ №
81 се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Младен Свиленов Маринов от с.Кривня, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Йончо Тодоров Йончев от с.Петров дол, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Гюлсерен Назиф Мехмед от гр.Провадия, ул.“Македонска“ № 17 се
отпуска парична помощ в размер на 120.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Петър Петров Дончев от гр.Провадия, ул.“Георги Димитров“ № 16,
вх.А се отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети с Решение № 19-357/28.03.2013 г. на следните лица:
2.1.На лицето Кирилка Лечева Кондова от гр.Провадия, ул.“Стефан Караджа“ №
43 не се отпуска парична помощ. Право на парично подпомагане имат
гражданите веднъж в календарната година, независимо от размера на отпуснатата
помощ.
2.2.На лицето Димитър Добрев Кирчев от гр.Провадия, ул.“Киро Радев“ № 1 не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не е
налице здравословен инцидент.
2.3.На лицето Михна Лечева Кирчева от гр.Провадия, ул.“Киро Радев“ № 1 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не е
налице здравословен инцидент.
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2.4.На лицето Гергана Динкова Ганева от с.Градинарово, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.5.На лицето Димитричка Георгиева Николова от гр.Провадия, кв.“Север“' бл.6,
вх.А , ет.3, ап.7 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите
за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.6.На лицето Неджибе Рашидова Чаирова от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.7, вх.А,
ет.4, ап.10 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.7.На лицето Иван Ангелов Тодоров от гр.Провадия, ул.“Гроздьо Желев“ № 13
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане
на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия. Не
са приложени разходооправдателни документи.
2.8.На лицето Ивайло Тинков Димитров от гр.Провадия, ул.“Константин Вигант“
№ 2 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.9.На лицето Албена Димитрова Янчева от с.Градинарово, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Десета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
…………….
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма отговори на питания. Питания от ваша страна колеги? Коледни,
новогодишни? Няма такива явно.“
Единадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
................................. граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Имаме попълнено заявление, колеги, от г-н Ивайло Илиев за изказване по
отношение на чл.77, по точно, на основание да му бъде дадена думата с леко
нарушение от негова страна и тежко от мое, тъй като устно го попитах в каква
връзка му е изказването, тъй като знаете, че по нашия правилник има задължение
лицето, което иска да се изказва да заяви желанието си за въпроса, по който ще се
изказва. Там има процедура по допускане и недопускане. Г-н Илиев заяви, че иска
да направи предложение за корекция на нормативни документи на ОбС и поради
тази причина е съгласих. Дано да няма драма. Заповядайте, г-н Илиев.“
Кворум:17 Общинският съветник Недка Манолова Пенева присъства в
залата.
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Изказване на Ивайло Илиев
„Благодаря, г-н председател. Ще бъда много кратък.
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Дойдох, за да попитам въпроси, да отправя въпроси по Наредба №20, която
беше приета на 28.03.2013 год. Наредба №20 за условията и реда, критериите за
финансиране и подпомагане на спортните организации и туристически дружества на
община Провадия-проект. Всички знаете, че в петнадесет дневен срок преди
гледането всяко заинтересовано лице може да отправи предложение. Съответно аз
направих предложение по чл.10 на тази наредба, където е казано –„Не се подпомагат
спортни клубове и туристически дружества, регистрирани по Закона за юридически
лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.“ След като
направих проверка установих, че община Провадия от финансираните пет или шест
нестопански организации почти във всички имаше по-точно управителните им
органи бяха съставени от лица, които са по трудов договор към община Провадия.
Т.е. община Провадия финансираше свои работници чрез нестопански организации.
Тогава направих да се направи предложение да се добави като член след член 10
член 11 – „Не се подпомагат спортни клубове и туристически дружества в чиито
органи на управление или контрол участват лица, които са в трудови или служебни
правоотношения в община Провадия.“ На сесията с протокол №19 от 28.03.2013 год.
това предложение бе прието, като предложение от Божидар Станков, по точно,
направено от комисията по „Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ чрез председателя й Божидар Станков. Цитирам „Уважаеми колеги и
гости по докладна №837, търся я в момента в решението, стр.5, долу, да. В чл.10 не
се подпомагат спортни клубове и туристически дружества: ал.1 регистрирани по
Закона за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза, ал.2, в чиито.“ Това е моето предложение, преформулирано. „В чиито органи
на управление или контрол участват лица с публична длъжност по смисъла на чл.3
от ЗПУКИ и осъществяват правомощия по разходване на бюджетни средства в
съответните клубове, дружества.“ След протичане на дебатите, изказване на Марин
Георгиев председателстващ заседанието на ОбС. Цитирам „Първо, аз предлагам да
гласуваме предложенията на комисията по „Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“, направени от г-н Станков да влязат в Наредба №20 с конкретните
предложения. Моля да гласуваме. Общинските съветници гласуваха и от общо 18
гласа „за“, „против“-0 и „възд.се“-0 предложенията се приеха.“ Точка двадесет –
изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Изказване на Бисер
Денев-председател на ОбС Провадия. Цитирам г-н Денев „Имаме заявление от г-н
Ивайло Илиев за вземане на отношение, относно вече приетата Наредба №20.
Заповядайте, г-н Илиев.“ Обърнете внимание -„Информативно, не знам дали сте
разбрали, двете ви предложения бяха приети и включени в наредбата.“ Това е
Наредба №20, която е пред вас. Наредба №20 осем месеца никъде не можах да я
открия. На 28.12.2013 год. се проведе т.нар. обществено обсъждане на проектобюджета на община Провадия, който де факто не съществува, предполагам все още,
на него стана въпрос за тази наредба. Попитах - Защо община Провадия не е
публикувала на страницата на интернет? Защо община Провадия не я е
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публикувала? Явно въз основа на това мое питане наредбата се появи преди
седмица, преди около седмица, мисля. След като се запознах останах много честно
казано шокиран. Чл.10, чета ви от приетата и публикувана Наредба №20-„Не се
подпомагат спортни клубове и туристически дружества, регистрирани по закона за
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.“
Т.е. както е проектът така е и Наредба №20. Няма никаква разлика в чл.10 т.е.
предложението, прието на заседанието на 28.03.2013 год. никъде не е отразено.
Отразени са по-следващи членове, говоря, като чл.14, ал.4 и други, които са приети
със същото решение, но този член не е приет. Извинявам се, искам да се коригирам.
Не, не е приет, а не е упоменат в наредбата по начина, по който е приет на сесията.
Така, въпросът ми е към общинска администрация - кой фалшифицира наредбата,
защото това за мен е фалшифициране на нормативен документ? Тава е наредба. Кой
е определен със заповед на кмета, който да изпълни даденото решение, приетото
решение по Наредба №20? Ще спомена и няколко имена, защото тези хора знаят
много добре, имало е събиране, обсъждане, какво да се прави и в резултат на това
събиране и обсъждане наредбата е изготвена по този начин, което нарушава
всякакви правила и норми. Говорим за г-жа Росица Пиринлиева, говорим за г-н
Валери Радев и за бившия кмет, който е изготвил този проект за Наредба №20, г-жа
Лидия Димитрова. Бившият зам.-кмет, да, извинявам се. Това е благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Илиев,
Нещо не схванах. Вие зададохте въпрос. Няма нужда от уточнение. Само
искам да изчистя въпроса по отношение на нещата.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Искам само нещо да допълня.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Добре, днес съм много добричък.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Добре, да допълня само. Предполагам, ще има проверка. Искам да ви
уведомя, че днес входирах в прокуратурата сигнал, че е подправен нормативен
документ т.е. Наредба №20. За мен това, след като не са отразени в чл.10 промените,
които са приети на сесията се дава възможност да бъдат финансирани клубове,
спортни клубове и туристически дружества в органите на управление, тяхното
управление, в техните органи на управление да има служители от община
Провадия. Мисля, че това е конфликт на интереси и би следвало да бъде
отстранено. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря. Нещо не разбрах. Вие зададохте въпрос, от общинска
администрация ще отговорят, не е към нас въпроса, но няма как да стане, освен, да
разбира се, защото касае и дейността на ОбС и на процедурата. Няма как да се
случи да има друго нещо, действащо освен това, което е в протокола на ОбС,
изпратено, гласувано в ОбС, изпратено във Варна в областна администрация и т.н.
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Всичкото другото е техническа грешка. Разбира се, всеки може да го тълкува по
неговия си начин, но качването на документ не знам дали органите
правораздавателните ще го приемат, като опит за публична измама, защото той
документа си съществува, ако някой го поиска да го види ще му бъде даден. Сега, не
се опитвам нали съвсем да умиротворявам нещата предколедно и предновогодишно,
но просто съм убеден, че е така. Извинявам се, ако съм казал нещо, което не трябва.
Поради изчерпване на дневния ред желая на всички присъстващи здраве.
Заповядайте, г-н Радев. Извинявам се, г-н Радев. Вие като гражданин ли?“
Изказване на Валерий Радев
„Г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Пределно ясно ми е, че нямате такава процедура в изказвания, питания на
граждани да взема отношение, но бяха споменати три имена. Двете споменати имена
отсъстват от залата. Единствено аз съм тук, ако може в това си качество, ако не
възразяват общинските съветници, да взема отношение. Г-н Илиев, първо
квалификациите ги оставям на страна-фалшификации, прокуратура. Сега няма
смисъл да се плашим с правораздавателни органи. Нали? Най-малко това би
следвало да правим. Второ, аз не можах да разбера в качеството си на гражданин,
който искате думата на заседанието на ОбС - какво предложение точно правите
към ОбС? Това отделно, но сега обяснявам каква е ситуацията. В посоченото от вас
заседание на ОбС и в предхождащите ги заседания на комисиите действително е
имало сериозно обсъждане на наредбата с различни варианти в това число и
предложенията на граждани. Приети са една част от тях на комисиите по различен
начин. Единственият, обаче миродавен документ за общинска администрация, който
служи при подготовката и публикацията на съответните нормативни документи,
това е протоколът от заседанието на ОбС. Аз съжалявам, че не бях подготвен, в
смисъл, че не знаех, че вие ще вземете отношение по този въпрос, за да взема
протокола от заседанието и да го прочетем едно към едно. Това може да го направи
и вие, и всеки проверяващ. Протоколът е на разположение на общинските
съветници. На базата на това, което председателя на комисията, г-н Станков, е казал
и на базата на предложението на Марин Георгиев да гласуват общинските
съветници предложените от комисията по, дългото име, предложения, точно на тази
база е публикувана Наредба №20. Много внимателно трябва да се прочете всичко
това, за да се види защо е публикувана. Още повече, че веднага след заседанието в
срока в същия си вариант, протокола с приложена Наредба №20 е изпратена на
областния управител. В законовия срок нито един общински съветник не е направил
възражение. Те имат право да правят в законовия срок възражение по протокола.
Областният управител не е санкционирал по никой начин наредбата. Към
настоящият начин тя е влязла в сила.
Веднага ви отговаря и на другия въпрос, за да е ясно на всички. Единствената
причина, поради която не беше публикувана наредбата до момента, в който вие
зададохте въпросът е точно това съмнение в част от администрацията на база на
говореното и обсъждането по време на комисията и заседанието и на база реалния
резултат. Реалният резултат от обсъждането и гласуването е наредбата в този си вид,
в който е публикувана. Това е ситуацията. Оттук нататък, ако вие имате
предложение за промяна на наредбата, те общинските съветници го чуха, в какъвто
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и да е смисъл да бъде променена тя, има си процедура за промяна на наредба. Към
момента това е административния акт, който действа, харесва ли ви или не.
Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря. Остана и двама човека да четат по един и същ начин един и
същ документ, което ще бъде много странно за мен, но така или иначе, колеги
здрави, щастливи, късмет от тотото, от държавната лотария, от всички други неща.
Закривам заседанието.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 18.30 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 №1269
решение №28-547
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1248
решение №28-549
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
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За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1264-1
решение №28-550
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

V
V
V
V
V
V
V

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
40

Възд. се

по Докладна записка №1264-2
решение №28-551
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

V
V
V
V
V
V
V

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1251
41

Възд. се

решение №28-557
№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ М. Пенчев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1254
решение №28-558
42

№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

V
V
V
V
V
V
V

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1255
решение №28-559
43

Възд. се

№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

V
V
V
V
V
V
V

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1258
решение №28-561
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Възд. се

№
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 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
Яница Димитрова Тунчева

За
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1266
решение №28-565
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За
45

Против

Възд. се

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

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 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
Яница Димитрова Тунчева

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

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1267
решение №28-566
№
1.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев

За
V
46

Против

Възд. се

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

Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
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
Яница Димитрова Тунчева

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

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

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1273
решение №28-568
№
1.

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ
Бисер Стефанов Денев

За
V
47

Против

Възд. се

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

Блага Калчева Петрова
Божидар Иванов Станков
Боян Живков Боев
Дияна Стоянова Агностева
Диянка Александрова Добрева
Иво Райчов Гочев
Кръстю Василев Кръстев
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
Яница Димитрова Тунчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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