П Р О Т О К О Л № 42
Днес, 28.04.2015 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.Диянка Александрова Добрева
6. Дияна Стоянова Агностева
7.Димитър Георгиев Андреев
8.Кръстю Василев Кръстев
9. Иво Райчов Гочев
10.Милена Драгиева Полизанова
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Пенчев Маринов
13.Мустафа Али Ибрям
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16.Назик Назиф Кямил
17.Сечкин Халил Мехмед
18.Христо Николаев Дянков
19.Яница Димитрова Тунчева
Общинските съветници Станислава Шидерова Налбантова и Радко Атанасов
Костадинов не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 9.10 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2015 г. / вх.№1888
2.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. / вх.№1878
3.Съгласуване на анекс №1 към стратегически план на звеното за вътрешен
одит за периода 2014-2016 г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за 2015 г. / вх.№1879
4.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства за 2014 г. / вх.№1887
5.Доклад за последваща оценка на план за развитие на община Провадия
2007 - 2013 г. / вх.№1896
6.Отчет на дейностите по изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2014 г. / вх.№1901
7.Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2015 г. / вх.№1890
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8.Приемане на програма за развитие на туризма в община Провадия за
периода 2015 - 2016 г. / вх.№1900
9.Докладни записки с вх.№1881, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898,
1899, 1902, 1903, 1904, 1905.
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
„Корекции в дневния ред? Заповядайте, г-н Атанасов.“
Изказване на Анатоли Атанасов – зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
В точка девет докладни записки са записани докладни с №1903, 1904, 1905.
Тези докладни записки бяха разгледани във всички постоянни комисии, но
поради факта, че становища от Министерството на вътрешните работи и
Министерството на отбраната не са пристигнали предлагам тези докладни да бъдат
изтеглени.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н Атанасов. Други предложения за корекции в дневния ред?
Няма такива. Предлагам на вашето внимание дневния ред при следното
съдържание.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2015 г. / вх.№1888
2.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. / вх.№1878
3.Съгласуване на анекс №1 към стратегически план на звеното за вътрешен
одит за периода 2014-2016 г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен
одит в община Провадия за 2015 г. / вх.№1879
4.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства за 2014 г. / вх.№1887
5.Доклад за последваща оценка на план за развитие на община Провадия 2007 2013 г. / вх.№1896
6.Отчет на дейностите по изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2014 г. / вх.№1901
7.Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2015 г. / вх.№1890
8.Приемане на програма за развитие на туризма в община Провадия за
периода 2015 - 2016 г. / вх.№1900
9.Докладни записки с вх.№1881, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898,
1899, 1902.
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 18 с
18 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
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Първа точка – Извършени промени по бюджета на община Провадия през
…………….. първото тримесечие на 2015 г.
а/№1888-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършени промени по бюджета на община Провадия през първото
тримесечие на 2015 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения. Ваши становища, питания, изказвания, колеги по
докладна? Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„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 №42 – 825
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 №40-783/12.02.2015 год. за първото тримесечие на 2015
г., съгласно Приложение №1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Втора точка – Годишен доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за
…………….. вътрешен одит в община Провадия за периода 01.01.2014 г. до
31.12.2014 г.
а/№1878-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно представяне на годишен доклад за дейността
по вътрешен одит на звеното за вътрешен одит в община Провадия за периода
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя едва ли има. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги? Колегата е тук. Може да даде отговори на вас. Няма такива.
Предлагам на вашето внимание следния проект 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 №42 – 826
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.28, ал.2 във връзка с ал.1, т.1, 3 и 4 от Закон за
вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на звеното за вътрешен одит от община Провадия.
Трета точка – Съгласуване на анекс №1 към стратегически план на звеното за
……………. вътрешен одит за периода 2014-2016 г. и годишен план за
дейността на звеното за вътрешен одит в община Провадия за
2015 г.
а/№1879-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно съгласуване на анекс №1 към стратегически
план на звеното за вътрешен одит за периода 2014-2016 г. и годишен план за
дейността на звеното за вътрешен одит в община Провадия за 2015 г.
Кворум:19
Общинският съветник Димитър Георгиев Андреев присъства в залата. /9.10 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят е тук на вътрешния одит. 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 №42 – 827
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.27, ал.2 от Закон за вътрешния одит в публичния
сектор, Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува анекс №1 към стратегически план за дейността на звеното за
вътрешен одит в община Провадия за периода 2014-2016 год., съгласно
приложение №1.
2.Съгласува годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит за 2015
год., съгласно приложение №2.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на ръководителя на звеното
за вътрешен одит в община Провадия.
Четвърта точка – Отчет за дейността на народните читалища и изразходените
……………….. от тях бюджетни средства за 2014 г.
а/№1887-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно отчет за дейността на народните читалища и
изразходените от тях бюджетни средства за 2014 г.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения от страна на вносителя? Не. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги? Отчетите на читалищата са подробни. Гледали сте ги, надявам
се. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния 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 №42 –828
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема докладите за дейността на читалищата на територията на община
Провадия в изпълнение на „Програма за развитие на читалищната дейност“ и
изразходените от тях бюджетни средства през 2014 год., съгласно приложения от
№1 до №23.
Пета точка – Доклад за последваща оценка на план за развитие на община
…………… Провадия 2007 - 2013 г.
а/№1896-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно доклад за последваща оценка на план за
развитие на община Провадия 2007 - 2013 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, ваши становища, питания,
изказвания? 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 №42 – 829
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за регионално развитие и чл.42,
ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, Общински
съвет Провадия:
1.Приема доклад за последваща оценка на общински план за развитие на
община Провадия 2007-2013 г., съгласно предложение №1 неразделна част от
настоящото решение.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Шеста точка – Отчет на дейностите по изпълнение на общинската програма за
…………….. закрила на детето за 2014 г.
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а/№1901-Докладна записка от Георги Габровски-зам.-кмет на община
Провадия и председател на комисията за детето - община Провадия, относно
приемане на отчет на дейностите по изпълнение на общинската програма за закрила
на детето за 2014 г.
Кворум:18
Общинският съветник Сечкин Халил Мехмед не присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Зам.-кметът отсъства, но специалистите от общинска администрация са тук.
Ако имате въпроси, колеги? Общинската програма за закрила на детето – отчет за
2014 г. Няма такива. Предлагам на вашето внимание следния проект 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 №42 – 830
На основание чл. 21, ал. 1, т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет за дейностите по изпълнение на общинска програма за
закрила на детето за 2014 год.
Седма точка – Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
…………….
а/№1890-Докладна записка от Марин Пенчев Маринов-зам.-председател на
ОбС Провадия, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за
2015 г.
Кворум:19
Общинският съветник Сечкин Халил Мехмед присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши становища, изказвания, питания? 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 №42 – 831
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Провадия:
1.Приема общинска програма за закрила на детето за 2015 год.
Осма точка – Приемане на програма за развитие на туризма в община
……………. Провадия за периода 2015 - 2016 г.
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а/№1900-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно приемане на програма за развитие на туризма
в община Провадия за периода 2015-2016 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Преди да пристъпим към разглеждането на докладната давам думата на г-жа
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ да
изрази становището на постоянната комисия.“
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„Комисията с 6 гласа „за“ гласува предложението в Мярка 6 от програмата
да се допълни в т.6.3. – Изработване на туристически справочник и туристическа
карта на града. Комисията с 6 гласа „за“ гласува предложението Мярка 7 от
програмата да се допълни с нова т.7.7. с текст - Разработване на нови туристически
обекти. Комисията с 6 гласа „за“ приема докладната записка с приетите
допълнения.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-жа Петрова. Други предложения, колеги, изказвания,
становища, по докладната? Няма такива. Преди да гласуваме цялата докладна ще
гласуваме направените предложение и след това докладната евентуално със или
без направените предложения. Първото предложение, който е съгласен в проекта
на програмата да се допълни следния текст в Мярка 6, в т.6.3. – Изработване на
туристически справочник и туристическа карта на града, който е „за“ моля да
гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ в Мярка 6 от програмата да се
допълни в т.6.3. – Изработване на туристически справочник и туристическа карта
на града. Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 19 гласа „за“, 0-„против“
и 0-„възд.се“ приеха предложението за допълнение на програмата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„С 19 гласа „за“ предложение се приема. Следващото предложение е в Мярка
7 от програмата да се допълни с нова т.7.7. с текст – Разработване на нови
туристически обекти. Който е „за“ така направеното предложение, моля да
гласува.“
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ в Мярка 7 от програмата да се
допълни с нова т.7.7. с текст – Разработване на нови туристически обекти.
Общинските съветници гласуваха и от общо 19 с 19 гласа „за“, 0-„против“ и 0„възд.се“ приеха предложението за допълнение на програмата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря. С 19 гласа „за“ и това предложение се приема. Преминаваме към
проекта за решение с така направените предложения за допълнения.“
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Общинските съветници гласуваха програмата с приетите допълнения в
Мярка 6 в т.6.3. – Изработване на туристически справочник и туристическа карта
на града и в Мярка 7 нова т.7.7. с текст – Разработване на нови туристически
обекти и от общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 832
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.11, ал.1 от Закона за туризма, Общински съвет
Провадия:
1.Приема програма за развитие на туризма в община Провадия с направените
допълнения за периода 2015-2016 год.
Девета точка – Докладни записки
……………..
а/№1881-Докладна записка от Валентина Кирова-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Кворум:18
Общинският съветник Мустафа Али Ибрям не присъства в залата.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания едва ли ще имате, колеги? Ако имате, заповядайте. Няма такива.
Проектът за решение.“
Кворум:18
Поименно гласуване:
„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 №42 – 833
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършените разходи за командировки на инж.Филчо Кръстев
Филев – кмет на община Провадия за времето от 01.01.2015 год. до 31.03.2015 год.
в размер на 301.30 лева.
б/№1891-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно определяне пасища, мери и ливади,
собственост на община Провадия за общо и индивидуално ползване, отдаването
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им под наем на лица, собственици на селскостопански животни и определяне на
правила за тяхното ползване
Кворум:19
Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата.
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.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 834
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.3, ал.13, ал.14 и
чл.37о, ал.1, ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия, реши:
1.Определя пасища, мери и ливади - собственост на Община Провадия,
подробно описани в приложение 1 за общо и индивидуално ползване под наем на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската
агенция за безопасност на храните за съответното землище съобразно броя и вида
на регистрираните животни, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в
имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от
осма до десета категория.
2.При недостиг на пасища, мери и ливади - собственост на Община Провадия
в съответното землище на правоимащите лица да бъдат разпределени такива в
съседни землища.
3.Определя годишна наемна цена за 1 декар предоставена под наем площ
пасища, мери и ливади - собственост на Община Провадия в размер на 7,00 лева;
4.Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение свободни
мери, пасища и ливади - собственост на Община Провадия да се отдадат под наем
или аренда чрез търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от З Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи с начална тръжна цена 7,00 лева за 1 декар на
година.
5.Дава съгласие договорите за наем на пасища, мери и ливади - собственост
на Община Провадия да бъдат сключени за минимален срок от 5 стопански години.
6.Определя пасища, мери и ливади - собственост на Община Провадия,
останали неразпределени след гореизброените процедури за общо ползване.
7.Определя правила за ползване на пасища, мери и ливади - собственост на
Община Провадия, подробно описани в приложение 2.
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8.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№1892-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем и
определяне на начална тръжна цена на земеделски недвижим имот-частна
общинска собственост в землището на село Неново
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, питания,
изказвания, колеги по докладната? Няма такива. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 835
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем нива, находяща се в землището на с.Неново, ЕКАТТЕ
51456, община Провадия, област Варна с площ от 26,606 дка /двадесет и шест дка,
шестстотин и шест кв.м/, съставляваща имот №018126 по плана за земеразделяне
на селото, категория III /трета 2.935 дка/ и категория VI /шеста 23.671 дка/,
местност „Локвата“ при граници и съседи: имоти с №№ 000185 - дере; 000190 „сметище“; 000192 - „пасище мера“, съгласно Акт за общинска собственост № 579
от 24.10.2000 г., вписан в службата по вписванията под №14, том V, входящ
регистър №2323, дело №834, партида 4432 от 26.06.2003 г., за срок от пет години,
чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 15,00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
г/№1893-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем и
определяне на начална тръжна цена на недвижим имот-частна общинска
собственост
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 проекта
за решение.“
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Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 836
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем за отглеждане на едногодишни култури недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в село Блъсково, ЕКАТТЕ 04457,
община Провадия, област Варна, а именно поземлен имот с площ от 10 980 кв.м.
/десет хиляди деветстотин и осемдесет кв.м./, съставляващ УПИ V-131, в квартал
24, по регулационния план на селото при граници и съседи: изток – парцели І, ІІ,
ІІІ, ІV, запад – улица, север – улица, юг – улица, съгласно Акт за общинска
собственост №289 от 12.05.1999 г., вписан в службата по вписванията под №81,
том ІІІ, входящ регистър №1005, дело №497 от 22.04.2002 г. за срок от пет години
чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 15,00 лв./дка за година.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
д/№1894-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно приемане на решение за отдаване под наем
на части от имот-публична общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Вносителят няма допълнения. Ваши становища, изказвания, питания, колеги
по докладната? Очевидно няма такива. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за“-13
„против“-2
„възд.се“-4
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 13 гласа „за”, 2 -„против” и 4-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №42 – 837
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.14, ал.3 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем за срок от пет години част от имот-публична общинска
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собственост, представляващ терен от 10.000 м2 - позиция № 3, по одобрената с
решение №10 - 167 на ОбС Провадия от 31.05.2012 г. и допълнена с решение №40788 от 12.02.2015 г. - Подробна план - схема за разполагане преместваеми обекти в
УПИ I – парк, квартал 34, като част от Схема №17 от цялостната схема за
разполагане на преместваеми обекти на територията на град Провадия, приета с
Решение №49-678 от 08.06.2011 г. на ОбС Провадия и одобрени на 30.06.2011 г. от
главния архитект на Община Провадия за поставяне павилион за търговска
дейност.
2.Отдаването по наем частта от имота по т. 1 да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване
под наем на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №
22-254 от 24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение, по реда на Наредба № 2 за РПУРОбИ.
е/№1895-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на
община Провадия и председател на постоянната комисия 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 такива. Ваши становища,
питания, колеги? Преминаваме 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 №42 – 838
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
I.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Пламен Тошков Павлов от гр.Провадия, ул.“Христо Ганчев“
№29 се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Велико Иванов Великов от с.Бозвелийско, ул.“Шеста“ №4 се
отпуска парична помощ в размер на 500.00 лв.. поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Дачо Стоянов Бинев от гр.Провадия, ул.“Патриарх Евтимий“
№19 се отпуска парична помощ в размер на 360.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Ирина Илиева Кирякова от с.Петров дол се отпуска парична
помощ в размер на 360.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Ивона Дианова Пеева от гр.Провадия, ул.“Матей Стоянов“
№23 се отпуска парична помощ в размер на 360.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Красимир Георгиев Костов от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ № 52А се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради
възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
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2.Не се отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
Критериите, приети с решение № 19-357/28.03.2013 г. и изменени с решение №33657/28.05.2014 г. на следните лица:
2.1.На лицето Димитър Филев Генчев от с.Тутраканци 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.
2.2.На лицето Катя Алексиева Атанасова от с.Снежина 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.
2.3.На лицето Красен Тодоров Димитров от с.Храброво 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.
ж/№1897-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно Разкриване на услугата Център за настаняване
от семеен тип – гр. Провадия като делегирана от държавата дейност
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 №42 – 839
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 7 и чл.36в, ал.3, т.1,
пр. 1 от Правилник за прилагане закона за социално подпомагане и Методиката за
определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и
социалните услуги в общността, Общинският съвет Провадия:
1.Дава съгласие за разкриване на социална услуга от резидентен тип Център
за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет
12+2 потребители като делегирана от държавата дейност, считано от
01.11.2015 г.
2.Център за настаняване от семеен тип да се помещава в имот публична
общинска собственост съгласно АОС № 1642 от 25.02.2014 г., находящ се в гр.
Провадия, ул. „Иван Вазов“ № 5.
3.Център за настаняване от семеен тип да има следната ресурсна
обезпеченост:
- Персонал от 13 щатни бройки, определени съгласно Методиката за
определяне длъжностите на персонала в специализирани институции и
социални услуги в общността;
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- Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка да бъдат
осигурени съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за
делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите,
утвърждавани всяка година с решение на Министерски съвет и Закона за
държавния бюджет за съответната година.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
з/№1898-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно разкриване на услугата Защитено жилище за
хора с умствена изостаналост – гр. Провадия като делегирана от държавата дейност
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 №42 – 840
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 7 и чл.36в, ал.3, т.1,
пр. 1 от Правилник за прилагане закона за социално подпомагане и Методиката за
определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и
социалните услуги в общността, Общинският съвет Провадия:
1.Дава съгласие за разкриване на социална услуга Защитено жилище за
лица с умствена изостаналост, с капацитет 8 потребители като делегирана от
държавата дейност, считано от 01.11.2015 г.
2.Защитеното жилище да се помещава в имот публична общинска
собственост съгласно АОС №1382 от 24.08.2011 г., находящ се в гр. Провадия, ул.
„Иван Вазов“ № 5.
3.Защитеното жилище да има следната ресурсна обезпеченост:
- Персонал от 5 щатни бройки, определени съгласно Методиката за
определяне длъжностите на персонала в специализирани институции и
социални услуги в общността;
- Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка да бъдат
осигурени съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за
делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите,
утвърждавани всяка година с решение на Министерски съвет и Закона за
държавния бюджет за съответната година.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за организация и изпълнение на горното решение.
и/№1899-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
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кмета на община Провадия, относно преименуване на Целодневна детска градина
„Пролет“ гр.Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Тук е ръководството,
директорката на ЦДГ, ако имате въпроси и становища, колеги? Надявам се, че ще
ви бъде отговорено. 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 №42 – 841
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.1, чл.25, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета, Общински съвет Провадия:
1.Преименува ІІ-ра Целодневна детска градина „Пролет“ гр.Провадия в
Целодневна детска градина „Пролет“ гр.Провадия.
й/№1902-Докладна записка от Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община
Провадия, кмет на община Провадия, съгласно заповед №860/07.04.2015 год. на
кмета на община Провадия, относно разрешение за изработване на подробен
устройствен план-план за застрояване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши становища, изказвания,
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 №42 – 842
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1 във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията, Общинския съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват следния имот, собственост на „Ларго
Интернационал“ ООД, ЕИК 175439126, находящ се в землището на с.Петров дол,
община Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 56143, местност „Долния Алчик“, а
именно: поземлен имот №050010 с площ 5.789 дка, четвърта категория, при
граници и съседи: имот №050009-нива на Атанас Велчев Атанасов, имот №000230полски път на община Провадия, имот №050011-нива на Ламбо Иванов Пенев,
съгласно Нотариален акт, вписан в Агенция вписвания служба при Провадийски
районен съд под №47, том ІІ, дело №243/2015 год., входящ регистър
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№746/26.02.2015 год. за промяна на предназначението на имота от „нива“ в
„производствени и складови дейности“ с цел изграждане на газозарядна станция.
Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„След изтеглянето на трите последни докладни изчерпваме тази точка от
дневния ред, колеги. Преминаваме към десета точка.“
Десета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
……………..
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма питания на общински съветници. Няма отговори.“
Единадесета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
……………………. граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Напливът този път не се наблюдава. Благодаря ви. Поради изчерпване на
дневния ред закривам заседанието на ОбС.“

Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 09.55 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 №1888
решение №42-825
№
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
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.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 №1888
решение №42-825
№
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
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.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 №1881
решение №42-833
№
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

Против

Възд. се

V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.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 №1891
решение №42-834
№
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
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V

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

20

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1892
решение №42-835
№
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
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.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 №1893
решение №42-836
№
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
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.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 №1894
решение №42-837
№
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

Против

Възд. се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Б.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 №1895
решение №42-838
№
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
V
V
V

Против

Възд. се

V
V
V
V

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