П Р О Т О К О Л № 33
Днес, 28.05.2014 год. от 09.00 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 в залата 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.Кръстю Василев Кръстев
9.Милена Драгиева Полизанова
10.Милена Иванова Драгнева
11.Марин Пенчев Маринов
12.Мустафа Али Ибрям
13.Недка Манолова Пенева
14.Николай Маринов Ненов
15.Назик Назиф Кямил
16.Радко Атанасов Костадинов
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Станислава Шидерова Налбантова
19.Христо Николаев Дянков
20.Яница Димитрова Тунчева
Общинският съветник Иво Райчов Гочев не присъства на заседанието на ОбС
Провадия.
Общинският съветник Христо Николаев Дянков присъства на заседанието от
09.20 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия към 31.03.2014 г./
вх.№1457
2.Промяна в поименния списък за капиталови разходи на община Провадия за
2014 г. / вх.№1466
3.Изменение
и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество. /вх.№1459
4.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№1458
5.Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с
общински жилищни имоти. /вх.№1460
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6.Информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически увреждания
за 2013 г. / вх.№1461
7.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2013 г./
вх.№1462
8.Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2013 г. / вх.№1463
9.Докладни записки с вх.№1464, 1465, 1467.
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
„Допълнения, корекции, промени в дневния ред? Заповядайте, г-н зам.-кмет.“
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
Предлагам в проекта за дневен ред към точка девет докладни записки да бъдат
добавени докладните записки с № 1469, 1470, 1471, 1472, 1473. Правя уточнение, че
тези докладни са разгледани във всички комисии.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Атанасов. Други предложения за промени в дневния ред?
Няма такива. Предлагам на вашето внимание, колеги, предложеният дневен ред с
направените предложения за изменение.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия към 31.03.2014 г./
вх.№1457
2.Промяна в поименния списък за капиталови разходи на община Провадия за
2014 г. / вх.№1466
3.Изменение
и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество. /вх.№1459
4.Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия. /вх.№1458
5.Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с
общински жилищни имоти. /вх.№1460
6.Информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически увреждания
за 2013 г. / вх.№1461
7.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2013 г. /
вх.№1462
8.Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2013 г. / вх.№1463
9.Докладни записки с вх.№1464, 1465, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473.
10.Питания и отговори на питания на общински съветници.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с
19 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Извършени промени по бюджета на община Провадия към
…………….. 31.03.2014 г.
а/№1457-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия към 31.03.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения.Колеги, ваши становища, питания, изказвания по докладната
записка с вх.№1457? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следният проект 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 № 33 – 648
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 125, ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява актуализирано разпределение на промените по общинския бюджет,
приет с решение №29-578/11.02.2014 г., за първото тримесечие на 2014 г., съгласно
Приложение №1.
2.Одобрява промяна в Приложение №6 към решение №29-578/11.02.2014 г.,
„Справка за числеността на персонала и трудовите разходи по бюджета за 2014 г.“
Държавна дейност „Дом за деца лишени от родителска грижа с. Бързица“
Било:
Става:
Разлика:
- Трудови разходи
226 930 лв.
179 690 лв.
-47 240 лв.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка - Промяна в поименния списък за капиталови разходи на община
……………. Провадия за 2014 г.
а/№1466-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно промяна в поименния списък за капиталови разходи на община Провадия за
2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект
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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 № 33 – 649
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия променя т.3 от свое Решение №29578/11.02.2014 г. в следния смисъл:
1.Одобрява промени в поименния списък за капиталови разходи на община
Провадия за 2014 г. от 1 008 453 лв. на 1 032 253 лв. – завишение с 23 800 лв. в
частта на обектите с държавен характер, съгласно Приложение №1.
2.Задължава кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение.
Трета точка - Изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за
……………...
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
а/№1459-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение и
допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания
изказвания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 650
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет Провадия:
1. Изменя и допълва „Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество”:
1.1. Към Чл. 16 се създава нова алинея (2) Ателиета за индивидуална
творческа дейност и гаражи се отдават под наем от кмета на общината за срок не подълъг от десет години.
т. 1 Право за наемане на ателиета за индивидуална творческа дейност имат
лица, отговарящи едновременно на следните условия:
4

- да са членове на творческа организация;
- да упражняват творческа дейност;
- да не притежават ателие или кабинет за творчески нужди.
т. 2 Отдаването под наем на ателиета по т.1 и на гаражи се извършва след
проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.
2. Ал.2, става ал.3
3. Ал.3, става ал.4
1.2. Към Чл. 31 се добавя нова ал. (3) Замяна на общински жилища с жилищни
имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от общинския
съвет, се извършва с решение на общинския съвет, по данъчната оценка на
заменяните жилищни имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само
еднократно и само за един жилищен имот - собственост на физическо лице, с един
общински жилищен имот.
1.3. Към чл.50, ал.5, изм. т.3: земеделски земи арендувани за създаване на нови
трайни насаждения - до 20 години.
1.4. В Чл.89.(1). изм. В 7 - дневен срок от датата на получаване на протокола
по чл.88, Кметът на общината издава заповед, с която определя лицето, спечелило
търга, цената и условията на плащането, вида, размера и условията на други
престации, ако са предвидени такива.
(2).изм.Заповедта
се
съобщава
на
участниците
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс. Същата може да бъде оспорена от
останалите участници в търга в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
1.5. В Чл.90.(1). изм. В 14-дневен срок след влизането в сила на заповедта по
предходния член лицето, спечелило търга извършва дължимите плащания по
сделката, определени със заповедта. Внесеният депозит се връща по банков път след
извършване на плащанията.
(3). изм. В случаите по ал.2, със заповед на Кмета на общината, се обявява за
спечелил участника предложил следващата по размер цена. Заповедта се връчва на
лицето по реда на АПК. В 10-дневен срок от сключване на договора внесеният
депозит се връща на участника по банков път.
1.6. В Чл.100. изм. (1) В 7 - дневен срок от получаване на доклада по чл.98,
Кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената и
условията на плащането.
(2).изм. Заповедта се обявява на публично място в сградата на община
Провадия и се съобщава на участниците по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Същата може да бъде оспорена от останалите участници в търга в 14-дневен
срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1.7.В Чл.101. изм. (1). В 14-дневен срок след влизането в сила на заповедта по
предходния член лицето, спечелило конкурса извършва дължимите плащания по
сделката, определени със заповедта. Внесеният депозит, ако е определен такъв, се
връща по банков път след извършване на плащанията.
(3). изм. В случаите по ал.2, със заповед на Кмета на общината се обявява за
спечелил участника, класиран на второ място в доклада на комисията. Заповедта се
връчва на лицето по реда на АПК. В 10-дневен срок от сключване на договора
внесеният депозит се връща на участника по банков път.
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2.Настоящото решение влиза в сила в тридневен срок след обявяването.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Четвърта точка - Изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и
……………….. администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия
а/№1458-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение на
Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Заповядайте, г-н кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Независимо, че докладната записка беше много подробно обсъдена на
комисии, вчера има постъпило едно предложение, което аз ще коментирам.
Нормално е предложението да беше постъпило на комисии и коментирано там,
защото всички знаете, че коментарите са част от мотивите. Ако мога да го разделя
на две, това предложение, съответно да се каже – защо такса, а не цена? Защо точно
в този размер? Така го разбирам аз. Такса е, защото е такса, определена със закон. И
то в Закона за устройство на територията. Как е определена цената? Знаете, че в
предния ОбС аз бях човекът, който най-много питаше за цените и Пламена
Трифонова ми отговаряше. Размерът на таксата е определен на база изискването на
закона. Сега, ние сме ползвали сходни такива услуги, говоря за първата такса - за
издаване удостоверение за степен на завършеност на строеж. Ползвали сме сходни
услуги, защото съгласно изискването на закона за определяне на пълните размери на
таксите - как се изчисляват? Това трябва да става въз основа на съществуваща
система за отчетност. В общината няма такава система за отчетност и двадесет
години статистически данни в тази насока няма създадени, но ние имаме
извършвани сходни услуги и на базата на това ние сме определили размера на тази
такса. 25.00 лв. са преките разходи и 5.00 лв. са непреките разходи, без да
предвиждаме средства за подобряване на качеството на услугата. Сходните услуги
са например приемателните комисии. Също така, когато човек не разполага или
институция не разполага с необходимата информация на база статистиката от
собствената си дейност се ползват и цени по аналог. Анализите, които ние открихме
са: удостоверението в община Варна струва – 100.00 лв., в община Шумен – 60.00
лв., в община Търговище – 30.00 лв. Драстични са разликите. И това предполага,
разбира се, да се запитаме – Защо? Можем лесно да си отговорим: Едно е да се
обследва строеж пета категория от 20 кв.м., друго е четвърта категория от 3 000
кв.м. И документацията, и огледа на място ще изискват различно време. На базата
на това, на всички тези разсъждения и на това, което ние имаме като информация на
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сходните услуги и на цените по аналог ви предложихме размер на таксата от 30.00
лв. Съответно на комисия беше предложено да ги разделим за физически и за
юридически лица, за което аз не се възпротивих, защото се предполага, че
юридическите лица ще искат тази услуга за промишлени, стопански и други обекти,
които са с голяма квадратура на застроената площ. Ваше право е да приемете или не
тази цена, не цена, а такса – размер на такса. Искам само да ви кажа, пак в тази
насока, че различно би било да ни поискат удостоверение за степен на завършеност
на жилищни кооперации, които стоят незавършени вече двадесет и три години„Перла“ и „Елва“. Там ще се вложи много труд и енергия. Може би ще се наложи да
се ползват външни услуги. Тук са до Автогарата. Така, че размерът на таксата няма
да е достатъчен за извършването на тази услуга, но законът позволява таксите и да
се дофинансират, като и позволява таксите да имат компонента, в която да има
средства за подобряване на качеството на извършването на услугата. Или по друг
начин казано - малко печалба. В тази насока искам да ви кажа, че трите общини,
които аз съм проверил, след вчера – Варна, Шумен и Търговище – тази услуга е
такса. Събира се такса за услугата, като техните наредби са минали и последващия
контрол. Другият въпрос. В предложението е казано, че препоръките на Сметната
палата могат и да не се приемат. За мен, препоръките на Сметната палата са
задължителни, защото тя е орган, който контролира не само общините. Тя
контролира всички агенции, ведомства, министерства включително и Министерски
съвет. Кореспондира с Агенцията Държавна финансова инспекция и прокуратурата.
На вашето внимание е този проект за решение. Мотивите са достатъчно сериозни.
Всички обсъждания от комисията също са мотиви и размерът на първата такса ви
казах как е определена. Може и подробна справка, ако има нужда да ви представим.
Но за всеки да е по-ясно искам да ви кажа какво представляват преките разходи.
Преките разходи са труда. Непреките разходи са – канцеларски материали,
осветление, отопление, ако има външна услуга, транспорт и т.н. Не знам какво друго
да ви кажа за този проект за решение. Ако имате някакви въпроси, ще ви отговоря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря на г-н кмета за направените разяснения. Малко променихме
реда. Сега да започнем по реда на нещата. Да ви уведомя, че вчера следобяд
постъпи от г-н Радев становището и предложението, което ви е предложено на вас,
т.е. ви е предоставено, като информация. В тази връзка ще помоля от микрофона, не
знам кой и колко ме чува, гражданите, които имат предложения да ги правят
относително своевременно. Тъй като поне аз не си спомням случай, в който
материал, за който има изискване да бъде качен на сайта на общината в уречените
срокове да бъде пропуснато това. Мисля, че гражданите, които така похвално
проявяват интерес, могат да направят своите забележки, предложения за корекции и
въобще, каквото преценят в срокове, в които да може евентуално това да бъде
разгледано на комисиите и общинските съветници да имат достатъчно навреме
информация. Казвам го това във връзка с едно единствено нещо. Ще си позволя да
направя само две изречения коментар. Когато прочетох становището на г-н Радев,
честно казано и аз се разколебах малко, по отношение на съдържанието на
предложението за наредбата. След като чух, обаче обясненията, смятам, че са
достатъчно обективни и основателни, за това какво и как трябва да бъде направено.
Тъй като това не бива да се случва в зала, моля, всички, още веднъж за последно, да
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предлагат своите предложения за решения така, че да могат да бъдат гледани на
комисиите. Колеги, преди да дам на вас думата за обсъждания, давам думата на
Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие, европейски фондове,
общинска собственост и приватизация“ да съобщи различното решение на тяхната
комисия.“
Изказване на Марин Пенчев-председател на ПК “Икономическо развитие,
европейски фондове, общинска собственост и приватизация“
„Уважаеми г-н председател,
Комисията с 5 гласа „за“ прие предложението в §1.1 от проекта за решение в
новата точка 11 на чл.37 да се разграничи : за физически лица и за юридически
лица и еднолични търговци, като цената на услугата за юридическите лица и
еднолични търговци да бъде 60.00 лв.
Текстът на новата точка 11 на чл.37 да придобие следния вид: Издаване на
удостоверение за степен на завършеност на строеж :
- За физически лица – 30.00 лв.
- За юридически лица и еднолични търговци – 60.00 лв.
Комисията с 5 гласа „за“ приема проекта за решение с приетото предложение
за промяна.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Сега думата е ваша колеги за изказвания, питания, становища по докладната,
по отношение на наредба №8. Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Уважаеми служители от общинска администрация,
Кметове и кметски наместници,
Една поредица от докладни гледаме, които са във връзка с одитния доклад и
тук приемам, че трябва да има такива промени, защото ние сме хората, които трябва
да определим таксата и цената на услугата, докато в наредба №2, според мен, просто
преписахме текстове от закона в самата наредба. Те така или иначе съществуват и с
нашата наредба по никакъв начин не уреждаме начина на тяхното изпълнение.
Специално за наредба №8. Това, което г-н Пенчев прочете. Аз съм член на тази
комисия и освен предложението да се разграничат физическите от юридическите
лица направих на самата комисия още едно предложение, което само аз си гласувах.
Предполагам, че и сега това ще се случи, но според мен, след като във параграф 1
разграничаваме степента на завършеност, издаването на удостоверение за степен на
завършеност за физически лица и за юридически лица - за юридически лица
определяме цената да бъде два пъти повече отколкото за физически лица считам, че
в параграф 3.1. издаването на удостоверение за търпимост на строежа, което е за
физически лица също 30.00 лв., а за юридически лица и ЕТ – 100.00 лв. моето
предложение е 100.00 лв. да бъде променено на 60.00 лв.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има друго предложение. Други становища и изказвания? Заповядайте, г-жо
Петрова.“
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Изказване на Блага Петрова
„Тъй като заседанията на комисията „Финанси, бюджет, местни данъци и
такси“ винаги се насрочват най-напред, това предложение ние не сме го обсъждали.
Аз не съм съгласна тук да се делят на физически и на юридически лица и ЕТ. Ще ви
кажа – Защо? Физически лица също могат да поискат такъв документ за завършеност
на строеж. По-правилно е да ги делим на жилищни и нежилищни нужди. Нали,
физическото лице също може да поиска за жилищни нужди, но и за нежилищни
нужди, ако си прави гараж или някакво хале и т.н. Мисля, че е по-правилно да бъде за
жилищни нужди – 30.00 лв. , за нежилищни нужди - 60.00 лв. или колкото приемем.
Това е моето предложение, защото прекалено много в нашата община бизнесът е
натоварен, юридическите лица са натоварени, като започнем от такса смет и всичко
останало. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Петрова за направеното предложение. Ще видя как ще ги
формулирам после. Заповядайте, г-н Боев.“
Изказване на Боян Боев
„Благодаря, г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Продължаваме порочната практика по време на заседание на ОбС да правим
предложения, които не са обсъдени в комисиите, което работи срещу интересите на
общината по понятни причини, че не е прегледано от съответната общинска комисия
и не носи санкцията на тази комисия, пък и не само това. Тук могат да се предложат
множество различни числа. Те аргументирани ли са? В никакъв случай не са. Така, че
всеки от нас може да стане и да предложи нещо, обаче то най-точното ли е? Найнеобходимото на общината ли е? Според мен, не. Затова наистина съм съгласен, че
когато г-жа Агностева предлагаше – да има промени в правилника, но не да правим
отделна комисия, да се огледа този правилник и да преценим доколко е вредно това,
което ние продължаваме да правим. Ставаме на заседание на ОбС и предлагаме
нещо, което за мен е крайно несериозно, за това предлагам, тъй като много
предложения станаха, г-н председател, предлагам тази докладна да бъде оттеглена и
да се гледа следващия път. Мисля, че имаме достатъчно основание да го направим.
Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Боев. Заповядайте, г-н кмете.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Боев,
Уважаема г-жо Агностева, г-жо Калчева,
Започвам отзад напред. Г-н Боев, след петмесечната проверка на Сметната
палата, която доста дълго време се запознава и с Наредбите на ОбС, при разговори с
тях те ми казаха и нещо, което не са записали, че в края на всяка година или най9

късно в началото на следващата високопоставен служител на общината с неговия
екип трябва да прави анализ на действащите наредби и това, което следва да се
промени в тях на база промените, настъпили в законодателството. Такова при нас не е
правено. Съгласно препоръките на Сметната палата аз имам срок, който трябва да
изпълня. Аз не мога да оттегля докладната. Ваше право да я приемете или не. От тук
нататък ние ще се съобразим с указанията, които са ни дадени от Сметната палата в
края на годината или в началото да се прави анализ на действащите наредби и
правилници къде те не са синхронизирани с действащото законодателство и това да
става своевременно, както на комисията предложи г-жа Агностева. Дано не е
говорила със Сметната палата. Шегувам се. По отношение на цените. Цената, която
ние предлагаме, не цената, а размера на таксата ние сме го предложили на база
анализа на сходни услуги и по аналог. Сега, факт е, че в България те са драстично и са
различни - драстично различни, да го кажем, от 30.00 до 100.00 лв. Това е естествено,
защото например във Варна строежите са шест, седем, десет етажа – хотели, заводи и
т.н. В Шумен са малко по-малки. В Търговище още по-малки и съответно – 30.00,
60.00 и 100.00 лв. Ние определихме на базата на нашата информация, която имаме.
Пазарна, ако определим. Може да бъде определена и пазарна. На базата на това, че
ние нямахме статистика и отчетност за подобен вид услуги можеше да наема
оценител, който да предложи цена на, размера на таксата, като обаче размерът на
таксата вече нямаше да се определи по този начин, а на кв.м., етажност, сложност и
т.н. да го направим подробен разчет. Сега другото важно нещо за разходите, които се
правят за една услуга е – колко пъти тази услуга се ползва? Дали се ползва един път,
пет пъти, петдесет пъти или петстотин пъти. На базата на сегашната информация
например аз не съм виждал искане за издаване на удостоверение за степен на
завършеност. Това, което основно коментираме. Не мога и да прогнозирам дали ще се
иска десет пъти до края на годината или един път, както очаквам, защото аз ви казах,
около незавършените двадесет и пет години кооперации има раздвижване. Възможно
е да ни поискат например степен на завършеност и на нас, като кандидат и
заинтересована община, говоря за обходния път. Там трябва да е ясно, че ние за 30.00
лв. или за 60.00, или за 100.00 не можем да го направим. Затова аз ви предлагам този
размер на таксата, който ние сме определили. Съгласен съм с Блага Петрова, че
можем да ги диференцираме на жилищни и нежилищни, защото за нежилищните се
предполага стопанска дейност. Това са го направили доста общини. Факт е, че сега
задълбаваме в нещо, което ако се ползва до края на годината ще е един, два пъти.
Каквито и разходи да направим те няма да ощетят толкова много бюджета. Даже и
цената на услугата, размерът на таксата да не поеме пълните, да не покрие пълните
разходи по нея. Както го определите, така ще ги събираме. За второто, за
разрешението за строеж, се предполага, че приемайки таксата за издаване на
разрешение за строеж, ние сме имали подробна калкулация и сега 50% от тази
калкулация ползваме. Не знам какво друго да ви кажа. Вие сте хората, които вземате
решението и то трябва да бъде максимално информирано вашето решение. Точно
тези размери на таксите за услуги, които приемаме в момента може и да не се случат.
Едната може да се случи един или два пъти. Другата да не се случи до края на
годината. На база на вече действаща статистика до края на годината, ако
администрацията направи такава информационна база, ние можем да разгледаме и
другите цени и размери на такси на услуги. Но в момента ние нямаме такава
отчетност, както е записано в закона. Благодаря.“
10

Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Колеги, тъй като процедурни са част от
предложенията, ще си изкажа становището оттук съвсем на кратко. По отношение на
изтегляне на докладната естествено мнение има вносителят. Само едно уточнение
искам да направя. Все пак от цялата докладна и от цялата наредба предложенията се
въртят около точка 11 на чл.37, говорим за две цифри. Едва ли чак цялата докладна
трябва да се изтегли, независимо от срочността й и спешността й, само за две цифри.
По отношение на предложението на г-н Боев за правилника. Правилникът е отворена
система и на всяко заседание на ОбС можем да го приемаме. Каквото и предложение,
обаче да приемем, едва ли ще можем да ограничим възможността на общинските
съветници да изказват становища на микрофон и предложения. Те може да не са
присъствали на комисия и имат право да не присъстват, и да направят предложенията
си тук, така че там сериозно се съмнявам дали може да мине. Да, ще ви дам думата за
отговор. И като краен вид на изказването ми, вече по същество, моята логика не
възприема жилищни и нежилищни нужди, защото гараж може да си го построи човек
без да е със средства на печалба. Може да си построи курник и пак да не печели от
него. Въпрос на виждане е. Подлагаме го на гласуване, всеки гласува по съвест.
Девойките отзад броят и каквото се случи. Заповядайте г-н Боев, очевидно за
реплика.“
Изказване на Боян Боев
„Използвам правото за реплика. Аз нямам нищо против становището на всеки
общински съветник може и трябва да има по даден въпрос. Проблемът е в това, че не
трябва да се прави промяна в проектите за решение, което не е обсъждано на комисия
или не е част от предложението на вносителя, тук на микрофон по време на
заседанието на ОбС. Несериозно е. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря. Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Аз не съм на същото мнение, поради причината конкретната, защото това се
обсъжда на заседанието на нашата комисия. Не съм на същото мнение, защото не съм
съгласна предложенията от едната комисия да се предават в другата и да се обсъждат.
Може всяка комисия да обсажда един проект в различни насоки. Тук затова са и
становищата. Тук е мястото, където всички комисии би трябвало да чуем за
предложенията от другите комисии, но да се предава от една комисия в друга и ние да
го гласуваме не съм съгласна. Тези две предложения, моите, лично съм ги направила
на комисия и с тях са запознати пет човека от деветнадесет присъстващи в залата,
които бяха членове на тази комисия. Има моменти, в които човек не може да
присъства на комисия, а има собствено мнение, би трябвало да го изразява на
микрофон. Не можем да ограничим това.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Агностева. Заповядайте, колега.“
Изказване на Мустафа Али
„Колеги, винаги сме се старали на комисиите да стигнем до консенсус, до
единно мнение, евентуално, ако можем. Тук в момента се получават различни
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предложения, различни виждания, различни мнения. Няма лошо в това. Именно от
тази гледна точка същото предложение мислех да направя, което направи г-н Боев и
добавям – Ние не трябва да подценяваме становището на гражданите. Сега за пет,
шест минути да прегледаме едно становище и да преценим, че то не е правилно или
как да кажа, не достатъчно аргументирано, също не е правилно. Именно от тази
гледна точка аз предлагам да гласуваме докладната да я разгледаме на следващата
сесия, да мине през комисиите, по-подробно да се анализира и тогава вече да се
разгледа на следващата сесия. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. Така, колеги, очевидно започнахме да се въртим около едно и също
предложение. Подлагам на гласуване последното изречение, което е относително
идентично с предложението на г-н Боев, но всъщност е различно, тъй като отхвърля
волята на вносителя. Който е съгласен ОбС да отхвърлим разглеждането, да отложим
разглеждането на настоящата докладна за следващото заседание на ОбС, моля да
гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението да се
отложи за разглеждане докладна записка с вх.№1458 за следващото заседание на
ОбС. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 7 гласа „за“, 4-„против“ и 9„възд.се“ предложението не се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложението не се прие. Продължаваме обсъждането по докладната. 10
минути почивка за доуточняване на позициите.“
Председателят на ОбС Провадия обяви 10 минути почивка.
/ 09.50 - 10.00 ч./
Кворум:19 Общинският съветник Христо Николаев Дянков не присъства в
залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, преминаваме ли към гласуване или има обединяващо становище?
Добре. Започвам от предложението. Колеги, моля ви да се съсредоточите върху
работата. Първото предложение преди драматичното 30.00 – 60.00, направи г-жа
Агностева по отношение на §3.1. Подлагам на гласуване първо него. Заповядайте, г-н
кмет.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Доста неща обсъдихме. Сега по памет, през изминалите две години
удостоверение за търпимост на юридически лица, аз не помня да са ми искали, но
приемам предложението и по някакъв начин да подкрепяме бизнеса, което е и
предложението на г-н Боев, да стане 60.00 лв. Другото, първото, което предизвика
дебатите и обсъжданията, което е много хубаво, че се случва в нашия ОбС, добре е
да става същото и в комисии, макар че в конкретния случай в комисии това се случи.
Аз ще приема вашето решение, макар че бих се съгласил, бих предложил да остане
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само 30.00 лв. всичко. 30.00 лв. жилищни, 60.00 лв. нежилищни - правят абсолютна
диференциацията, защото така сме го приели и за таксата за битови отпадъци, която е
най-съществената, която така или иначе ние ще преразглеждаме, защото методиката и
законът ни задължава. Между другото, като казах методика се сетих, ние трябва,
според мен, да определим и методика за различните видове такси. Това го видях, че
го има община Аксаково, но не можах да я отворя методиката. Но това е за понататък. Факт е, че три месеца след като докладът на Сметната палата е публичен,
включително и в ОбС, всички ние трябва да изпълним препоръките. В последствие на
база анализ на конкретната наредба, броя на ползваните услуги от всеки вид и
статистиката, ако можем да я направим за преките и непреките разходи за всяка
услуга, ние ще можем да направим конкретни размери на таксите, включително и
такива, които да стимулират бизнеса. Моето предложение е сега наредбата да бъде
гледана и приета с вашите предложения. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря на г-н кмета. Така, двете предложения, които се оформиха
предлагам на гласуване. Първото предложение, хронологично предложени, което
направи г-жа Агностева е в §3. Добре. Колеги, вървим към посоката, разбрах,
обединяваме се в посоката, че ако строиш завод за нежилищни нужди и курник –
цената ще бъде една и съща. Така както усещам нагласите. Подлагам го, въпреки
това, на гласуване. В §1.1 и §3.1 да бъде направена корекция от „за физически лица“
и „за юридически лица и еднолични търговци“ да бъде разделено на – „жилищни
нужди“ и „нежилищни нужди“. Който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението в §1.1. и
§3.1. „за физически лица“ и „за юридически лица и еднолични търговци“ да се замени
с „жилищни нужди“ и „нежилищни нужди“. Общинските съветници гласуваха и от
общо 20 с 11 гласа „за“, 8-„възд.се“ и 1-„против“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложението се приема. Ще бъде направено разграничението между
жилищни и нежилищни нужди. В такъв случай второто предложение отпада, като
смисъл, тъй като няма да го има като понятие. Сега остава да ви прочета
предложенията във формата и реда, в които са необходими да бъдат направени, като
проект за решение.
Какво се развълнувахте, колеги? Подлагам на гласуване предложението
цифрите съответно да бъдат 30.00 лв. и 60.00 лв. в §1.1.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението в §1.1.
таксата за техническата услуга: Издаване на удостоверение за степен на завършеност
на строеж да е в размер - за жилищни нужди – 30.00 лв., за нежилищни нужди – 60.00
лв. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 16 гласа „за“, 0-„против“ и 4„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Предложението се приема - сумите остават 30.00 лв. и 60.00 лв. Второто-§3.1.
издаване на удостоверение за търпимост на строеж. Подлагам на гласуване
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предложението цифрите за жилищни нужди и за нежилищни нужди да бъдат
съответно 30.00 лв. и 60.00 лв. вместо 30.00 лв. и 100.00 лв. Който е съгласен с така
направеното предложение моля да гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението в §3.1.
цената на техническата услуга: Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
да е в размер - за жилищни нужди – 30.00 лв., за нежилищни нужди – 60.00 лв.
Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 17 гласа „за“, 0-„против“ и 3„възд.се“ предложението се прие.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, и това предложение се приема. Колеги, ще се опитам с така
направените промени да ви предложа решението.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетите
предложения поименно и от общо 20 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 1 -„възд.се”
приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 651
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и чл.5, ал.1, т.5 от Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет Провадия, Общинският съвет Провадия:
1.Изменя и допълва „Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“, както
следва:
§1. В Раздел VI. Такси за технически услуги
§1.1. Създава нова точка 11, към чл.37 със следния текст:
- „Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж“ :
- за жилищни нужди – 30.00 лв.
- за нежилищни нужди – 60.00 лв.
§1.2. Създава нова точка 12, към чл.37 със следния текст:
- „Издаване на Заповед за промяна на титуляра в разрешението за строеж“ –
50% от таксата, съответно по т.8, т.9 и т.10
§2. В Приложение № 1 /към чл. 53/ - „Списък на видовете услуги и цени за тях“,
раздел „Стопански услуги“
§2.1. Текстът и цената на услуга № 007 се променя и добива следния вид:
Справка – декларация по чл. 116, ал.4 от Закона за туризма - безплатна
§3. В Приложение № 1 /към чл. 53/ - „Списък на видовете услуги и цени за тях“,
раздел „Технически услуги“
§3.1. Текстът на услуга № 023 се променя и добива следния вид:
-„Издаване на удостоверение за търпимост на строеж“:
- за жилищни нужди – 30.00 лв.
- за нежилищни нужди – 60.00 лв.
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§4. В Приложение № 1 /към чл. 53/ - „Списък на видовете услуги и цени за тях“,
раздел „ Други услуги“
§4.1. В цена на услуга № 005 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.2. В цена на услуга № 006 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.3. В цена на услуга № 007 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.4. В цена на услуга № 008 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.5. В цена на услуга № 009 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.6. В цена на услуга № 011 числото 30.00 лева се заменя с 40.00 лева
§4.6.1. В цена на услуга № 011.1 числата 30.00 лева/час + 20 лв. трансп. разходи
се заменят с 40.00 лева/час + 0.80 лв./км. трансп. разходи.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Пета точка - Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда
…………… за установяване жилищните нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с общински жилищни имоти.
а/№1460-Доклад от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за допълнение на
Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в
общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти
Кворум: 19 Общинският съветник Милена Драгнева не присъства в залата.
/10.20 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши становища, изказвания и
питания, колеги, по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 652
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет Провадия:
1.Допълва „Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните
нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни
имоти” :
1.1. Създава чл. 29а с текст: Право на строеж върху имоти - частна общинска
собственост, отредени за изграждане на социални жилища, за строеж на жилищна
сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации
или сдружения, в които членуват само такива лица при следните условия:
- Правото на строеж не може да се прехвърля на трети лица;
- Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет;
- Жилищата, придобити по този ред не могат да се отдават под наем или да
бъдат обект на разпореждане за срок 15 години.
2. Настоящото решение влиза в сила в тридневен срок след обявяването.
3. Възлага на кмета на община Провадия изпълнението от настоящото
решение.
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Шеста точка - Информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
……………. увреждания за 2013 г.
а/№1461-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
увреждания за 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания и
питания, колеги? Тук беше ръководството на дома. Не можа да издържи
обсъжданията по наредба №8 и напусна залата. Трябва да се удовлетворим с ресорния
зам.-кмет и с експерта по социални дейности, ако имате въпроси. Щом се чувствате
удовлетворени, надявам се всички, предлагам да преминем към 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 № 33 – 653
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия :
1.Приема информация за дейността на Дом за възрастни хора с физически
увреждания за 2013 г.
Седма точка - Информация за дейността на Домашен социален патронаж за
……………. 2013 г.
а/№1462-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания и
питания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с
19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 654
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия :
1.Приема информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2013 г.
Осма точка - Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна
…………… възраст и лицата с увреждания в община Провадия за 2013 г.
а/№1463-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2013 г.
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Кворум: 20 Общинският съветник Милена Драгнева присъства в залата.
/10.25 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, изказвания и
питания, колеги? Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 655
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия :
1.Приема информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания в община Провадия за 2013 г.
Девета точка – Докладни записки
……………..
а/№1464-Докладна записка от Мухамедин Мухидин 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
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания
изказвания по докладната записка, колеги? Няма такива. Преминавам към следващия
проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 656
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Не отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Реджеб Халилов Реджебов от гр.Провадия, ул.“Желез
Йорданов“ №58, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
б/№1465-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди, относно промяна на критериите за отпускане на
помощи на граждани от община Провадия с неотложни нужди
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения и разяснения по докладната. Ваши становища и питания.
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 657
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия изменя
решение №19-357/28.03.2013 год. в следния смисъл:
1.В Приложение №2 в т.2 след последното изречение се добавя нов текст: По
преценка на комисията, при разходи за лечение и/или закупуване на медикаменти на
стойност над 3 000 лв., размерът на отпуснатата еднократна помощ може да бъде до
размера на две минимални работни заплати.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
в/№1467-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно позиция на община Провадия, като член на Асоциацията по ВиК, по
отношение Бизнес-плана на ВиК – Варна ООД и годишния отчет за дейността на
АВиК, представени на Общото събрание на Асоциацията на 29 май 2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Кметът направи необходимите разяснения на комисиите. Ваши становища и
питания, колеги. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 658
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.10в, т.7 във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,
Общински съвет Провадия реши:
1.Определя при невъзможност на кмета на община Провадия – инж.Филчо
Филев да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Варна на 29
май 2014 год., Община Провадия да се представлява от Анатоли Стоянов Атанасовзаместник-кмет на Община Провадия.
2.Определя следния мандат на кмета на общината, или при негово отсъствие
на Анатоли Стоянов Атанасов, както следва:
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По първа точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита
интересите на Община Провадия“
По втора точка от дневния ред – да гласува „за“.
По трета точка от дневния ред – да гласува „По преценка с оглед защита
интересите на Община Провадия“
3.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
г/№1469-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ се в
землището на село Венчан, община Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Става въпрос за един недвижим имот, който последните десет години е
предлаган за продажба. Характерното за този имот е, че пазарната му стойност е 362
лв., но данъчната оценка е 4138 лв. И ние не можем да предложим продажна цена
по-ниска от данъчната оценка. Последствие не можем и да я намалим. Предлагаме
този имот за продажба във връзка с възникнал интерес отново, тъй като в село
Венчан има оплаквания за това, че се гледат животни вътре в селото. Наказвайки
тези животновъди, ние трябва да предложим и алтернатива. Друг е въпросът дали
имот на тази стойност наистина е алтернатива за изграждане на стопански
постройки. Още повече, че ако има интерес той ще е и на търг, но такава е
ситуацията. Няма друг подходящ имот, който да отговаря на тези изисквания. Затова
предлагаме този имот за продажба и то на тази цена. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Ваши становища, изказвания, питания, колеги по
докладната. Няма такива.Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 659
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Продава чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване следния
недвижим имот, собственост на община Провадия, находящ се в землището на село
Венчан, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 10663, съставляващ имот
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№000131 с площ от 2,703 дка /два декара и седемстотин и три кв.м./, категория Х2,413 и ІІІ - 0,290, местност „Беклемето“ с начин на трайно ползване „друг жилищен
терен“, съгласно АЧОС №1138 /хиляда сто тридесет и осем/ от 11.07.2005 г. /
единадесети юли две хиляди и пета година/, вписан под №93, том Х, входящ регистър
3768 от 12.07.2005 г. в Служба вписвания при Районен съд Провадия, при граници и
съседи: имот №000004-път ІV клас, имот №000009-пасище с храсти, имот №000130жилищна територия.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот в размер на
4 138,80 лв. /четири хиляди сто тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
д/№1470-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за разделяне и промяна начина на трайно ползване на
поземлен имот, находящ се в землището на село Градинарово, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, изказвания,
питания, колеги по докладната. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Поименно гласуване:
Кворум: 20
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 660
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.4, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия реши:
1.Разделя имот №026002, /нула, двадесет и шест, нула, нула, две/, находящ се в
землището на село Градинарово, община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ17508, с
площ от 49,226 дка /четиридесет и девет декара и двеста двадесет и шест кв.м./,
категория ІІІ /трета/, местност „Демерджийца“ частна собственост на община
Провадия, с посочен начин на трайно ползване нива, при граници и съседи: имот
№024001-полски път, имот №026001-полски път, имот №026003-нива, собственост на
община Провадия, съгласно АОС №641/шестстотин четиридесет и едно/ от
26.10.2000 год./ двадесет и шести октомври две хилядната година/, вписан под
№177/сто седемдесет и седем/, том ХІ /единадесети/, входящ регистър 5870/пет
хиляди осемстотин и седемдесет/, дело №226/двеста двадесет и шест/ от 07.12.2004
год. /седми декември две хиляди и четвърта година/ в служба по вписвания при
Районен съд Провадия на два нови имота: имот №026027 с площ от 23,086 дка
/двадесет и шест декара и осемдесет и шест кв.м./ и имот №026028 с площ 26,139 дка
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/двадесет и шест декара и сто тридесет и девет кв.м./, съгласно скица проект №
Ф00348 от 01.04.2014 г., съставляваща неразделна част от настоящото решение.
2.Променя начина на трайно ползване на новообразувания имот №026028 с
площ от 26,139 дка /двадесет и шест декара и сто тридесет и девет кв.м./, образуван от
имот №026002, находящ се в землището на село Градинарово, община Провадия,
област Варна, ЕТАТТЕ 17508, с площ 49,226 дка /четиридесет и девет декара и двеста
двадесет и шест кв.м./, категория ІІІ /трета/, собственост на община Провадия,
съгласно АОС №641 от 26.10.2000 год., вписан под №177, том ХІ /единадесети/,
входящ регистър 5870, дело №226 от 07.12.2004 год. в служба вписвания при Районен
съд Провадия от нива на трайни насаждения.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Кворум: 19 Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова не
присъства в залата. /10.35 ч.
е/№1471-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под аренда и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в
землището на село Градинарово, община Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Не случайно председателят на ОбС при обявяването на докладната наблегна
на думата аренда. Искам да поясня за присъстващите на заседанието на ОбС, за
гражданите на община Провадия, защото на комисии това, което ще кажа бе
обсъдено. Има сериозна разлика между аренда и наем. Договорите за аренда при
сега действащото законодателство е много трудно да бъдат прекратени. Докато
договорите за наем, вие всички знаете, че нашите са типови и със съответното
предизвестие от един месец можем да ги прекратим. Не случайно цената в случая е
30.00 лв. на декар за 15 години, защото това е таванът, който по сега действащата
наредба позволява арендуване. Имотът е близо 100 декара. Говорим за 3 000 лв. на
година. Моето предложение е да гласувате проекта за решение, предложен в тази
докладна записка, тъй като има интерес към имота и се надявам да бъде взет под
аренда. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря. Ваши становища, изказвания, питания, колеги по докладната.
Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект 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
21

Р Е Ш Е Н И Е № 33 – 661
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.50, ал.5, т.3 от Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под аренда имот №000022, представляващ земеделска земя с площ от
95,649 дка /деветдесет и пет дка и шестстотин четиридесет и девет кв.м./ категория
/Х-25,586 дка, категория V-70,063 дка/, по начин на трайно ползване „нива“, местност
„Дренака“ в землището на село Градинарово, ЕКАТТЕ 17508, община Провадия,
област Варна, при граници и съседи: имот №000021-напоителен канал, имот
№000023-напоителен канал, имот №024001-полски път, съгласно АОС №645
/26.10.2000 год., вписан в Служба по вписванията при Районен съд Провадия под
№181, том ХІІ, входящ регистър 5874/07.12.2004 год. за срок от петнадесет години
чрез публичен търг с явно наддаване за създаване на трайни насаждения.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 30,00 лв. /дка. годишно.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
настоящото решение.
ж/№1472-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в
землището на село Равна, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища, изказвания, питания, колеги по докладната. Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект 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 № 33 – 662
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.50, ал.3 и ал.5, т.1 от Наредба №2
за реда за управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Провадия реши:
1.Отдава под наем имот №000184 /нула, нула, нула, сто осемдесет и четири/
представляващ земеделска земя с площ от 33,694 дка, /тридесет и три декара
шестстотин деветдесет и четири кв.м./, категория ІІІ /трета/, по начин на трайно
ползване „изоставена нива“, в землището на село Равна, ЕКАТТЕ 61073, Община
Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имоти №027007-нива; имот №
000185-полски път, имот №027006-пасище мера; имот № 000188-полски път, имот
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№010241-нива, имот №010242- нива; имот №010244-нива, имот № 010243-нива, имот
№030060-полски път, имот №000204-полски път, съгласно Акт за частна общинска
собственост №1641/17.02.2014 г., вписан в службата по вписванията под №7, том II,
входящ регистър 588, двоен входящ регистър 588, дело №204 от 18.02.2014 г. за
отдаване под наем за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 11.00 лв./дка годишно.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
з/№1473-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за отдаване под аренда и определяне на начална
тръжна цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в
землището на село Блъсково, община Провадия
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 № 33 – 663
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.50, ал.5, т.3 от Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия
реши:
1.Отдава под аренда имот №046013, представляващ земеделска земя с площ от
165,222 дка /сто шестдесет и пет декара двеста двадесет и два кв.м./, категория VІІ 14,845 дка, категория V-130,147 дка и категория ІV-20,230 дка / по начин на трайно
ползване „нива“, местност „Дамнаджик“ в землището на село Блъсково, ЕКАТТЕ
04457, община Провадия, област Варна, при граници и съседи: имот №200100полски път, имот №046012-изоставена нива, имот №046011-изоставена нива, имот
№000205-полски път, имот №000275-нива, имот №000208-полск път, имот
№012022-лозе, имот №000274-нива, имот №000274-нива, имот №012099-лозе, имот
№012098-лозе, имот №012097-лозе, имот №012096-лозе, имот №012095-лозе, имот
№012094-лозе, имот №012093-лозе, имот №012092-лозе, имот №012091-лозе, имот
№012090-лозе, имот №012089-лозе, имот №012088-лозе, имот №012087-лозе, имот
№000210-полски път, имот №012520-пасище с храсти, имот №012519-пасище с
храсти, имот №012516-пасище с храсти, имот №012518-пасище с храсти, имот
№012517-пасище с храсти, имот №000234-полски път, имот №012086-лозе, имот
№012085-лозе, имот №012515-пасище с храсти, имот №012084-лозе, имот №012083лозе, имот №000210-полски път, имот №000503-залесена територия, имот №000127дере, имот №000502-залесена територия, съгласно Акт за частна общинска
собственост №691/27.10.2000 год. вписан в Служба по вписванията при районен съд
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Провадия под №15, том І, входящ регистър 18, партида 4432/09.01.2001 г. за срок от
петнадесет години, чрез публичен търг с явно наддаване за създаване на трайни
насаждения.
2.Определя начална тръжна цена по т.1 в размер на 30,00 лв./ дка. годишно.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Десета точка – Питания и отговори на питания на общински съветници
……………..
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма за връчване на отговори. Вие, ако имате питания? Заповядайте, г-жа
Калчева.“
Изказване на Блага Калчева Петрова
„Колеги, ще бъда максимално бърза. Искам да поставя един такъв въпрос,
относно дейността на детската градина на пазара. От майките се иска да посочат
някакъв график кога децата ще почиват 15 дни от месец юни и от юли, и 15 дни от
месец август. Събират се два месеца почивни дни в детската градина при
положение, че работещ родител по Кодекса на труда в България има двадесет дни
платен годишен отпуск. Въпросът ми е – Какво става с другите двадесет дни ? Или
трябва да изкараме още безработни на пазара, защото не знам кой работодател ще
държи хора, които отсъстват от работа. За мен всичко е въпрос на организация. Ако
трябва да се правят ремонти, трябва да се правят поетапно. Ако има персонал, който
не си е използвал отпуска, въпрос на сметки е да се заложат някакви средства за
летния период. Достатъчно и пенсионирани учители, и млади учители има в
Провадия, които ще заместват. Говорила съм с доста майки, които са се обърнали
към мен, включително и в моя офис има две майки. Не знам, трябва ли да идва някоя
национална телевизия, за да решим проблема? Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„И аз благодаря. Заповядайте, г-жо Агностева.“
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
След обилните валежи, които продължават почистването на общите площи от
растителността е особено актуален. На този микрофон съм не за да търся
съдействието на община Провадия, а да питам - специално за гробищните паркове
ми е въпросът. В Провадия в стария гробищен парк пътеките са почистени и може
да се минава. Не така стои въпросът в село Венчан. Не искам помощ от общината.
Искам да видя инициативност на кметския наместник в селото, защото в това село
има арендатори, които са повече от пръстите на едната ръка. Има лозови масиви.
Има възрастни хора, с които аз говорих, ходейки си през почивните дни, които
казват „Аз не мога да отида, но ако ми поискат пари, бих дал за почистването.“
Искам да чуя – Какво е направил кметския наместник на село Венчан за справяне с
почистването на гробищата? Освен това, молбата ми е да се сложи един съд за смет
до самия гробищен парк, тъй като пътя там е очакален и би могъл да се изхвърля.
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Има две купчини с отпадъци, които сега тревата ще ги е скрила, но след това те пак
ще се видят и те стават все по-големи.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Да уточним – Кога трябва да се даде отговор? На следващото заседание.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Наистина това, което г-жа Блага Калчева каза е важно. И при мен ги има
запитванията. Има докладни от директорите на двете учебни заведения. С моя
заместник, Росица Пиринлиева и с тях трябва да намерим, както вие се изразихте,
решение и то да е гъвкаво. Проблемът е, че в едната детска градина трябва да се
ремонтира кухненския блок и няма да стане за 10-12 дни. Така е. Ще трябва да ги
съберем в една градина. Там възниква колизията за финансите. Те са на делегирани
бюджети и ще стане едно преплитане, но трябва да бъдем гъвкави и да решим
въпроса. Наистина децата трябва да бъдат на детска градина и предполагам, че ще
намерим механизъм децата да бъдат в сборни групи в едната детска градина и да се
готви само в нея. Ще видим как ще се случи, но няма как кухнята да не я
ремонтираме, защото тук е г-н Станков, тук има много преподаватели, директори и
зам.-директори, знаят какво е Агенцията по храните. По-добре да изпълняваме това,
което ни казват максимално бързо отколкото да си създаваме административни
проблеми. В никой случай не трябва да страдат родителите и децата. На следващото
заседание, надявам се, че ще имаме решение и ще ви отговорим официално. На г-жа
Агностева също.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Без телевизии, надявам се. Други питания и
изказвания, колеги. Няма такива.“
Единадесета точка – Изказвания, питания, становища и предложения на
……………………. граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли такива? Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Колеги, благодаря на присъстващите, на общинска администрация.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 11.00 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 №1457
решение №33-648
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1466
решение №33-649
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1458
решение №33-651
№
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

Против

Възд. се

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

28

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1467
решение №33-658
№
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

Против

Възд. се

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
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1469
решение №33-659
№
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

Против

Възд. се

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
30

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1470
решение №33-660
№
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

Против

Възд. се

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
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1471
решение №33-661
№
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

Против

Възд. се

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
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1472
решение №33-662
№
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

Против

Възд. се

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
33

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1473
решение №33-663
№
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

Против

Възд. се

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

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