ПРОТОКОЛ №3
Днес, 21.12.2015 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват 18 общински съветници.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги, общински съветници,
Преди началото на заседанието на Общински съвет Провадия общински съветник
ще положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Председателят на Общинската
избирателна комисия Провадия г-жа Стефка Пейчева ще съобщи решението на
комисията. Г-жо Пейчева, заповядайте пред микрофона.”
Стефка Пейчева – председател на ОИК Провадия
„Добър ден. Имам честта и удоволствието да обявя решението на Общинска
избирателна комисия №396 от 19.11.2015 год., с което обявяваме за избрана за общински
съветник в община Провадия г-жа Лидия Николаева Димитрова, избрана от листата на
Местна коалиция „Провадия днес”. Моля, г-жо Димитрова, заповядайте.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова трябва да положи клетва. Ще ви помоля да повтаряте след мен:
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите
на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от
Община Провадия и да работя за тяхното благоденствие.
Заклех се !
Благодаря Ви !
Подпишете клетвения лист.”
Г-жа Лидия Николаева Димитрова положи клетва, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА,
подписа клетвен лист и зае мястото си в залата сред останалите общински съветници.
Кворум: 19
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Откривам третото заседание на ОбС Провадия. Току-що в залата влезе и г-н
Мустафа Али Ибрям. Вече присъстват 20 общински съветници. Липсва само г-жа Дияна
Агностева.”
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Дамян Ташев Неделчев
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация в списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2015 год./
Вх.№77
2.Изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество./ Вх.№62
3.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия./ Вх.№64
4.Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия./ Вх.№63
5.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2016 г./ Вх.№78
6.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по Оперативни
програми и други източници на финансиране./ Вх.№68
7.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр.Провадия за периода
декември 2014 г. до ноември 2015 г./ Вх.№83
8.Докладни записки с №58, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 84.
9.Питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения към дневния ред? Да, г-н Суфиян.“
Мухамедин Суфиян-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа общински съветници,
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Общинска администрация предлага в точка осем докладни записки да бъдат
включени докладни записки с вх. №88, №90. Докладните записки бяха разгледани на
комисиите. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Има ли? Не.
Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на заседанието
на докладни записки с вх.№88, №90.Който е съгласен, моля да гласува. „За”-20, „против”
- 0, „възд.се”- 0. “
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението за
включване в дневния ред на заседанието на докладни записки с вх.№88, №90.
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 -„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализация в списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2015 год./
Вх.№77
2.Изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество./ Вх.№62
3.Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия./ Вх.№64
4.Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия./ Вх.№63
5.Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2016 г./ Вх.№78
6.Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по Оперативни
програми и други източници на финансиране./ Вх.№68
7.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр.Провадия за периода
декември 2014 г. до ноември 2015 г./ Вх.№83
8.Докладни записки с №58, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 90.
9.Питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Актуализация в списъка за капиталови разходи на община Провадия за
2015 год.
а/№77-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
актуализация в списъка за капиталови разходи на община Провадия за 2015 год.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.”
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Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 34
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Провадия, изменя свое решение №40-783/12.02.2015 г. в
следния смисъл:
1.Одобрява вътрешни компенсирани промени в поименния списък и приема разчет
за капиталови разходи на община Провадия за 2015 г.в размер на 879 349 лв. в т.ч. за
обекти финансирани с целева капиталова субсидия 568 100 лв., със собствени бюджетни
средства 262 359 лв. и с други източници на финансиране 48 890 лв. съгласно
Приложение № 1.
2.Задължава кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение.
Втора точка - Изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
а/№62-Доклад от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект за
изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становището на ПК“Икономическо
развитие на общината и общинска собственост” ще изрази председателят на комисията
Дамян Неделчев.”
Дамян Неделчев – председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„По докладна записка №62-изменение на наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, становището на комисията е
следното: Комисията с 6 гласа „за” приема предложението за решение с предложенията
текстът „два регионални вестника” в чл.45, ал.4 да се замени с „един регионален
вестник”, да се запишат местата за публичност при обявяване на търгове в следния ред:
един регионален вестник, на интернет страницата на община Провадия и на видно място
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в сградата на общинска администрация. Комисията с 6 гласа „за” приема предложението
за решение с гласуваното предложение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становището на ПК“ Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията,
сигнали, жалби и предложения на граждани“ ще изрази председателят на комисията
Кръстю Кръстев.”
Кръстю Кръстев – председател на ПК ”Обществен ред и сигурност, борба срещу
корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Комисията с 6 гласа „за” приема предложението за решение с предложенията:
текстът „два регионални вестника” да се замени с „един регионален вестник”, да се
запишат местата за публичност при обявяване на търгове: на интернет страницата на
община Провадия и на видно място в сградата на общинска администрация. Комисията с
6 гласа „за” приема предложението за решение с гласуваното предложение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма.”
Подлагам на гласуване предложенията гласувани от двете комисии - текстът „два
регионални вестника” в чл.45, ал.4 да се замени с „един регионален вестник”, да се
запишат местата за публичност при обявяване на търгове, както следва: един регионален
вестник, на интернет страницата на община Провадия и на видно място в сградата на
общинска администрация. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. „За” - 20,
„против” - 0, „възд.се” - 0. Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на двете
комисии текстът „два регионални вестника” в чл.45, ал.4 да се замени с „един регионален
вестник”, да се запишат местата за публичност при обявяване на търгове, както следва:
един регионален вестник, на интернет страницата на община Провадия и на видно място
в сградата на общинска администрация. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с
20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
Предлагам на вашето внимание следния проект за решение с гласуваното
предложение.”
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 №3 – 35
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Провадия:
1.Изменя Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, както следва
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1.1.Чл.45, ал.4 придобива следния смисъл:
„(4).След изтичане на срока по ал.3, комисията публикува обява в Държавен
вестник и в един регионален вестник, на интернет страницата на община Провадия и на
видно място в сградата на общинска администрация за откриване на собственика в
едномесечен срок от публикуването й.“
1.2.Чл.78 придобива следния смисъл:
„чл.78. Условията на търга по отношение на обекта, началната тръжна цена,
специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие
се обнародват поне в един регионален вестник най-малко 14 дни преди крайният срок за
подаване на заявленията за участие, на интернет страницата на община Провадия и на
видно място в сградата на общинска администрация. Извлечение от заповедта на кмета
на общината по чл.77, ал.1, с изключение на състава на комисията се обявява на видно
място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване“.
1.3.Чл.89, ал.2 придобива следния смисъл:
„(2).Заповедта се обявява на видно място в сградата на общинска администрация и
може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
1.4.Чл.95 придобива следния смисъл:
„чл.95.Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват
в поне един регионален вестник, на интернет страницата на община Провадия и на видно
място в сградата на общинска администрация, най-малко 30 дни преди крайният срок за
подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината
по чл.94, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в
сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.“
1.5.Чл.100, ал.2 придобива следния смисъл:
„(2).Заповедта се обявява на видно място в сградата на общинска администрация и
може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Трета точка - Изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия
а/№64-Доклад от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект за
изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становището на ПК “Икономическо
развитие на общината и общинска собственост“ ще изрази председателят на комисията
д-р Дамян Неделчев.”
Дамян Неделчев – председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
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„Становището по докладна №64. Комисията с 6 гласа „за” приема предложението
да се изпише в проекта за решение видът услуга №003 – услуга №003 - Депониране на
строителни отпадъци и разрешени промишлени отпадъци. Комисията с 6 гласа „за”
приема предложението за решение с приетото допълнение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Не. Предлагам на
вашето внимание. Да, извинявам се. Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Питането ми е следното, то е към общинска администрация: 2015 год. – 56 , 2016 –
72, 2017 – 94, докато стигнем до 156 лв. Какво се прави, за да не гласуваме всяка година
тези увеличения?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Няма как да не се гласуват всяка година тези увеличения. Нашата наредба трябва
да бъде синхронизирана с действащото законодателство. Това, което се прави, обаче за
да се депонират по-малко строителни и промишлени отпадъци е предложението до
гражданите тези отпадъци, които имат характера на строителни да ги преработват до
степен, за да могат да служат за запръстяване. Нашето депо има разрешение за 500
кубика или тона строителни отпадъци. Няма и 10% от тази кота да се използва. А по
отношение на нерегламентираните сметища, това, което правим е да ги чистим.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да. Заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„По тази логика, аз да разбирам, че всяка година ще гласуваме тези увеличения.
Така, по наредба, да, но ние ги гласуваме, защото нямаме регионално депо изградено.
Нали така? Въпросът ми беше – Какво се прави за изграждане на? Може би не съм се
изразил точно – Какво се прави, за да се реши проблемът и се изгради това регионално
депо, за да не плащаме тези отчисления?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
Въпросът вече има друг характер. Първо, Регионалното сдружение за изграждане
на система за управление на отпадъците, регион Провадия, деветте общини работят.
Факт е, че заедно с още три региона сме драматично изостанали. Възможностите пред
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деветте общини, които сме в регион Провадия са две. Да изградим депото в с.Войводино,
община Вълчи дол с две претоварни станции – Провадия и Долен чифлик. Другата
възможност, която към момента не е конкретизирана. Има предложение от Регион
Аксаково, Варна и Белослав да поемат нашите отпадъци, тъй като имат свободен
капацитет. Това предложение, обаче предстои да бъде обсъдено от областния управител
и кмета на Вълчи дол с министъра на околната среда и водите. Възможно ли е от
националната програма за управление на отпадъците да отпадне нашето депо и по какъв
ред, ако е възможно, общините от регион Провадия да могат да започнат да депонират
отпадъците си на площадката в Аксаково? Там отчисленията ще продължат да бъдат
заплащани, но в размер 50% от сегашния, който ние плащаме, защото там има изградена
площадка за предварително третиране на строителните отпадъци – система или
съоръжение да го кажем.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания няма. Подлагам на гласуване предложението на ПК
“Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ да се изпише в проекта
за решение видът услуга №003- „Депониране на строителни отпадъци и разрешени
промишлени отпадъци”. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. „За”-20,
„против” - 0, „възд.се” - 0.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
“Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ да се изпише в проекта
за решение видът услуга №003 - „Депониране на строителни отпадъци и разрешени
промишлени отпадъци”. Общинските съветници гласуваха и от общо 20 с 20 гласа „за”,
0-„против” и 0-„възд.се” приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 36
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет
Провадия:
1.Приема изменения в Наредба № 8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия, Приложение № 1 към чл. 53
„Списък на видовете услуги и цени за тях“ -,, Екология”, както следва:
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§1.В цена на услуга № 003 – „Депониране на строителни и разрешени промишлени
отпадъци на депо за отпадъци в град Провадия” числата „2014“ се заменят с „2016“, а
числата „44.00“ се заменят с „72.00“ и текстът добива следния вид:
2.00 лв. / куб. м. плюс отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2016 г. - 19.12 лв. /
т + 72.00 лв./ т.
10.00 лв. / куб.м. плюс отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2016 г. - 19.12 лв. /
т. + 72.00 лв./т.
§2.Измененията в Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Провадия влизат в сила от 1 януари 2016 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Четвърта точка - Изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия
а/№63-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия на проект за
изменение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община
Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Становища, изказвания и питания по
докладната? Няма. Предлагам на вашето внимание следният проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 37
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси, чл.8 от Закон за
нормативните актове, Общинският съвет Провадия:
1.Изменя „Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия”, както следва:
§.1. Чл.41, ал.7 се изменя по следния начин:
Чл.41(7).Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост
от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и
вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача,
както следва:
Допустима максимална
маса на състава от превозни
Брой оси на
средства, посочена в
свидетелството за
седловия влекач/
регистрация на влекача
влекача за ремарке
(в тона):

Данък (в лева)

9

равна или
повече от

А) с две оси

Б) с три и
повече оси

по-малка
от

задвижваща ос/оси
с пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси

9,60

33,60

20

33,60

76,80

20

22

76,80

176

22

25

228

410,40

25

26

410,40

720

26

28

410,40

720

28

29

400

480

29

31

480

785,60

31

33

875,60

1090,40

33

38

1090,40

1657,60

38

-

1208

1642,40

36

38

760

1065,60

38

40

1065,60

1473,60

40

-

1473,60

2180

-

18

18

§2. Чл.41, ал.8 се изменя така:
Чл.41(8). Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от
120 лв.
2.Измененията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2016 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Пета точка - Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2016 г.
а/№78-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота” и определяне размера на
такса битови отпадъци за 2016 г.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Предложението, което правя в общинския съвет е размерът на таксата битови
отпадъци да се запази такъв какъвто е и в момента. А по отношение на план-сметката за
дейност „Чистота” в приходната част предвиждаме 452 843 лв. приход от юридически
лица и еднолични търговци на база данъчната /отчетната стойност/ оценка на активите
или деклариран обем на отпадъци на база стандартен съд. От физически лица
предвиждаме приход в размер на 382 700 лв. Преходен остатък - 564 000 лв.
Дофинансиране - 312 530,36 лв. По отношение на размера на таксата „битови отпадъци”
ще се върна малко. Искам да добавя следното. Сега запазваме размера. Предложението
ни е такова, но ако договореността между националното сдружение на общините и
правителството на РБ бъде изпълнено за приемане на наредба за определяне размера на
такса битови отпадъци на база генерирано количество отпадъци от човек, домакинство
или на база ползвател. С една дума, ако се постигне справедливостта ползвателя да
плаща услугата, голяма част от приходите, които имаме от юридически лица и
еднолични търговци ще отпаднат. Догодина, по всяка вероятност, ще се наложи
драстично увеличение на размера на такса „битови отпадъци”. Това искам да кажа. По
отношение на разходната част на план-сметката за дейност „Чистота” предвиждаме
разходи за гр.Провадия грубо 255 588 лв. За депото - 99 360 лв., за чистотата на
територии за обществено ползване - 100 728 лв. и разходи за селата - 151 000 лв. Близо
един милион лева са, малко над един милион лева са, по-точно, предвидените средства
за отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО. Ако имате някакви въпроси, готов съм да
отговарям.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Въпроси има ли? Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Преходен остатък 463 000 лв. И това на фона на 40% увеличение на предходен
мандат с намаление десет т.е. 30% увеличение на такса смет. Друг е въпросът, няма да
коментираме, че юридическите лица са най-натоварени и сега разбираме, че евентуално
таксата, ако има промяна в националното законодателство ще бъде увеличена. Да, да
точно. Та, стана въпрос на комисиите, относно план-сметката. Стана въпрос за това 295
бр. контейнери се вдигат по двадесет пъти месечно, девет месеца в годината. След като
се дискутира въпроса се оказа, че някой се вдига десет пъти, друг – двадесет пъти, друг –
тридесет и т. н. Не мога да приеме тази план-сметка, защото за мен тя е нахвърлена, как
да кажа, отгоре , отгоре. Както е посочено така, аз разбирам, че контейнерът, който е до
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нас трябва да го вдигнат двадесет пъти. Контейнерът се вдига четири пъти. Казвам го и
го повтарям. Това по този начин не би следвало да се изготви план-сметката. За да имаме
информирано решение, да вземем и да гласуваме би следвало тя да е подробна. Да знаем
колко контейнера по десет пъти се вдигат, колко контейнера по двадесет и колко
контейнера по тридесет. Това общо, дори не е писано средно 295 контейнера. Поне да
бяха написали средно по двадесет пъти – то и това не пише. По тази сметка означава, че
всеки един контейнер трябва да се вдига двадесет пъти в месеца т.е. всеки работен ден.
Забелязах нещо, миене на улици – юни, юли, август. Специално за това ще го
наблюдавам. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
Първо, ако добре сте разгледали план-сметката ще видите, че точка 1.2, точка 4
трябва да има налични едни 573 000 лв. от дължимите отчисления по чл.60 и чл.64 от
ЗУО – това са събраните за 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Макар, че преходният
остатък е съпоставим със задълженията ни, средствата са налични. По отношение на
план-сметката за вдиганията на „бобрите”. Вие на комисия и сега заявихте нещо, което
не можете да докажете, но аз мога да докажа обратното. Ако сте чели договора,
предполагам, че сте го чели, операторът има задължение всеки един автомобил да има
GPS система. GPS системата е налична и в реално време ние следим движението на
автомобилите. Това, което вие твърдите може да го проверите, че не отговаря на
истината. Само това ще Ви кажа. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да отбележа за протокола, че г-жа Дияна Агностева зае мястото си сред
общинските съветници.”
Кворум : 21 Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства в залата
от 9.38 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения, становища питания? Да. заповядайте, г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Така, разбирам, че съм обвинен, че лъжа. Ако си направите една сметка, всеки
работен ден в месеца т.е. двадесет работни дни, всеки контейнер се вдига по един път на
ден. Изчислете какво е времето между вдиганията на всеки контейнер?”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
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Аз ви предлагам да отидем, ще ви отворя GPS системата и за вчера, за предния ден,
три месеца назад ще се върнете и ще видите - откъде са минавали автомобилите, колко
време са стояли до съответния контейнер и дали са минавали, дали са извършвали
услугата. Само това мога да Ви кажа.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Проектите за решения по тази докладна записка са два. Предлагам на вашето
внимание първия проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-19
„против“-0
„възд.се“-2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 2-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 38
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци
и такси, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява план-сметка за приходите и разходите за дейност “Чистота” за 2016 г.
– Приложение № 1.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание и втория проект за решение.“
Кворум: 21
Поименно гласуване:
„за“-18
„против“-2
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 18 гласа „за”, 2 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 39
На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Общински съвет
Провадия:
1.Определя размера на такса „Битови отпадъци“ за 2016 г., както следва:
І.За гр. Провадия
1.За жилищни имоти – 2,52 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 0,70 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
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1.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 1,59 на хиляда върху данъчната оценка на
имота.
1.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,23 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 8,82 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в т.ч.:
2.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,47 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение №
2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5,56 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,79 на хиляда
върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната
стойност на имота.
3. Нежилищни имоти на физически лица – 6,68 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,21 на хиляда върху данъчната оценка на
имота.
3.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,60 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
ІІ. За с. Блъсково
1.За жилищни имоти – 3,11 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
1.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 0,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО- 1,96 на хиляда върху данъчната оценка на
имота.
1.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване- 0,28 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 8,82 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в т.ч.:
2.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,47 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение №
2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5,56 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
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2.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване - 0,79 на хиляда
върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната
стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица – 6,68 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,21 на хиляда върху данъчната оценка на
имота.
3.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,60 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
ІІІ.За селата Тутраканци, Храброво, Комарево, Бозвелийско, Житница, Манастир,
Бързица, Добрина, Петров дол, Староселец, Чайка, Китен, Градинарово, Неново,
Овчага, Равна, Кривня, Черноок, Славейково, Снежина, Златина, Венчан и
Чeрковна
1.За жилищни имоти – 4,55 на хиляда върху данъчната оценка на имота, в т.ч.
1.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,27 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
1.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 2,87 на хиляда върху данъчната оценка на
имота.
1.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,41 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
2.Нежилищни имоти на предприятията – 8,82 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота, в т.ч.:
2.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 2,47 на хиляда върху по-високата от данъчната оценка по Приложение №
2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 5,56 на хиляда върху по-високата от
данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната стойност на имота.
2.3. За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,79 на хиляда
върху по-високата от данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ и отчетната
стойност на имота.
3.Нежилищни имоти на физически лица – 6,68 на хиляда върху данъчната оценка по
Приложение № 2 от ЗМДТ, в т.ч.:
3.1.За събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депо за ТБО за
обезвреждане – 1,87 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
3.2.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо за обезвреждане на ТБО – 4,21 на хиляда върху данъчната оценка на
имота.
3.3.За почистване на улици и други територии за обществено ползване – 0,60 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
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ІV. За подалите декларация за генериран обем битови отпадъци, на база стандартен съд,
се заплаща следния размер на таксата, която включва всички разходи по чл. 66, ал.1 т.1, 2
и 3 от Закона за местните данъци и такси:
1.За контейнер 1,1 куб.м. тип “Бобър” - 2 772,00 лв. на година
В декларацията се посочва броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци,
които ще се използват през годината, съгласно заповед 2865/16.10.2015 г. Когато
декларацията не е подадена в срок, декларирани са по-малко от необходимия брой
съдове за битови отпадъци или не се изхвърлят битовите отпадъци в определените за
целта съдове, годишната такса се заплаща върху по-високата от данъчната оценка по
Приложение №2 от ЗМДТ и отчетната стойност на недвижимите имоти на
предприятията.
V.Общински съвет - Провадия определя такса за битови отпадъци за всички съоръжения,
имащи временен статут от 0,13 лв. на кв.м. на ден., но не повече от:
- 8,82 лв. на месец за площ до 20 кв.м. вкл.
- 11,34 лв. на месец за площ до 50 кв.м. вкл.
- 25,20 лв. на месец за площ до 100 кв.м. вкл.
- 40,32 лв. на месец за площ до 200 кв.м. вкл.
- 59,22 лв. на месец за площ над 200 кв.м. вкл.
Таксата се заплаща ежемесечно в касата на Община Провадия.
VІ.Общински съвет - Провадия определя такса за битови отпадъци на територията на
Общински пазар от 0,38 лв. на кв.м. на ден за откритите площи.
Таксата се заплаща ежедневно на касиер-събирача на пазара.
VІІ. Да не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Община
Провадия или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по
образец от собственика или ползвателя до края на предходната година;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата
не се предоставя;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
VІІІ.За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност над 71%,
таксата се заплаща с 50% намаление при подадена декларация до 15.01.2016 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Шеста точка - Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по Оперативни
програми и други източници на финансиране
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а/№68-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства по програми
на европейските фондове
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
От информацията, която е на вашето внимание става ясно, че основната програма,
а и единствена до момента, която е отворена и реално работи, това е програма „Развитие
на човешките ресурси”. Взех думата, за да призова нашите съграждани да се сдружават и
да кандидатсват за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и на
еднофамилни. Възможно е технически, но срокът е много къс и до март месец трябва да
се регистрират сдруженията, да се направят всички документи и да се подадат
заявленията. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Да, г-жа Агностева,
заповядайте.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Само един уточняващ въпрос. Кой отговаря от общината за сдруженията и каква
помощ могат да потърсят? Наистина парите са записани срещу община Провадия –
четири милиона очакват провадийци и два за обществени сгради, и два за частни. По
четири ли беше? Да, четири милиона. Но срокът е изключително кратък, а хората се
притесняват и тази разяснителна кампания трябва да бъде индивидуална, за да могат да
дойдат тези пари в общината, а не с такива общи покани. Може би до всеки блок, до
всяка кооперация.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Уважаема г-жо Агностева,
По отношение на националната програма за саниране ние проведохме
необходимата разяснителна кампания с домоуправителите на всичките сгради и входове
от тях, които отговаряха на изискванията тогава. Имаме шест договора с Банката за
развитие и девет сдружения, които напълно са подготвили документите си. Там
отговаряха, инж.Красимир Танушев и адв.Вичо Вичев, за разяснителната кампания и
консултациите, които се правеха тук. По отношение на програма „Региони в растеж”17

Енергийна ефективност на жилищни сгради да се обръщат към инж.Пеньо Ганев и същия
адвокат. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Изказвания други има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект
за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 40
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изготвени проекти и усвоени средства по Оперативни програми
и други източници на финансиране.
Седма точка - Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр.Провадия за
периода декември 2014 г. до ноември 2015 г.
а/№83-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр.Провадия за периода
декември 2014 г. до ноември 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Не. Становища, изказвания и питания
по докладната? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 41
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр.Провадия за
периода декември 2014 г. до ноември 2015 г.
Осма точка - Докладни записки
а/№58-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
одобряване на изработен проект за подробен устройствен план-парцеларен план за
поземлен имот №007048 в землището на с.Венчан, съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната? Също няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 42
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
Провадия:
1.Одобрява ПУП-ПП /парцеларен план/ за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: Трасе на водопровод за
захранване на ПИ №007048 в землището на с.Венчан ЕКАТТЕ 10663 общ. Провадия,
област Варна, който преминава през имоти: ПИ №000027 - полски път - „Общинска
публична собственост”, ПИ № 000103 - полски път „Общинска публична собственост”,
ПИ №000109 - дере „Общинска публична собственост”, ПИ №000112 - полски път„Общинска публична собственост”, ПИ №000125 - пасище, мера „Общинска публична
собственост”, ПИ №026148 - полски път „Общинска публична собственост”, ПИ №
008001- нива на „Шато Венчан” ООД, ПИ №007048 - пасище, мера на „Шато Венчан”
ООД , ПИ № 007049 - пасище, мера на „Шато Венчан” ООД.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
б/№65-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Становища, изказвания и питания по
докладната? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум: 21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 43
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по Проект „Красива България“,
с проектно предложение „Основен ремонт на сграда „Сапарева къща“, находяща се в
УПИ III-1596, кв.97 по плана на гр.Провадия“, публична общинска собственост с АОС
№284/03.05.1999 г.
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2.Дава съгласие необходимото съфинансиране в размер на 50% от стойността на
проекта, да се осигури от общинския бюджет на община Провадия, с които да се осигури
съфинансиращата вноска.
3.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
организиране и изпълнение на настоящото решение.
Кворум:20 Общинският съветник Хюсни Осман Адем излиза от залата, с оглед на
това, че е обявил конфликт на интереси по докладна записка с вх.№66.
в/№66-Докладна записка от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
отпускане на безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група-Възход” за изпълнение
на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Има становище на ПК “Икономическо
развитие на общината и общинска собственост“, което ще се изрази от председателя на
комисията д-р Дамян Неделчев.”
Изказване на д-р Дамян Неделчев – председател на ПК “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“
„Комисията с 6 гласа „за” приема предложението за решение с допълнение в
проекта за решение на срок за възстановяване на средствата.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Срокът е записан в мотивите на докладната записка. В проекта за решение се
допълва т.2 - определя срок за погасяване на заема 30.05.2016 год. Други становища,
изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание
следния проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 44
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група - Възход”,
регистрирано с ЕИК по Булстат 175853426 в размер на 28 000 /двадесет и осем хиляди/
лева за изпълнение на проект, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
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дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
2.Определя срок за погасяване на заема 30.05.2016 год.
г/№67-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия, относно отпускане на еднократни помощи
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Една молба към общинска администрация. На комисията помолих към самата
докладна да се прилага и протокол от заседанието на комисията. Беше ми обяснено, че
много хартия щяла да се използва, което за мен е несъстоятелно. Това е молба, ако може,
за да знаем за какво става въпрос.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, г-н Гочев, заповядайте.”
Изказване на д-р Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илиев,
Подкрепям донякъде идеята. Протоколът ще стане много трудно, но когато пишем
мотивите за отказ, да се пише – „липса на разходооправдателни документи или не се
касае за инцидент”, за да могат наистина колегите да знаят за какво става въпрос, за да не
пишем, че не отговаря. На какво точно не отговаря? Нищо не ни пречи да добавяме
точно коя е причината. Много често липсват фактури. Има касови бележки. Касовите
бележки, за съжаление, не са разходооправдателен документ или се касае за клинично
болен, а по наредбата става въпрос за инцидент и така също отпада. Просто да посочваме
причината и тогава ще ни стане ясно, за да избегнем това нещо.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 45
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Шерифя Алиева Мехмедова от гр.Провадия, ул.Цоньо Тодоров №11
се отпуска парична помощ в размер на 380.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На лицето Румяна Радева Христова от с.Бозвелийско се отпуска парична
помощ в размер на 280.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Гюлсерен Назиф Мехмед от гр.Провадия, ул.Македонска №17 се
отпуска парична помощ в размер на 70.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Диан Ангелов Върбанов от гр.Провадия, ул.Генерал Манзей №34 се
отпуска парична помощ в размер на 760.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.5. На лицето Султанка Юлиянова Симеонова от гр.Провадия, ул.Лозница №16 се
отпуска парична помощ в размер на 70.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.6.На лицето Николина Георгиева Бинева от гр.Провадия, ул.Христо Ганчев №27
се отпуска парична помощ в размер на 280.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.7.На лицето Калинка Иванова Добрева от с.Храброво се отпуска парична помощ
в размер на 280.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.8.На лицето Добрин Янков Митев от с.Храброво се отпуска парична помощ в
размер на 280.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.9.На лицето Марин Костадинов Маринов от гр.Провадия, кв.Север бл.2 вх.Б ет.2
ап.25 се отпуска парична помощ в размер на 280.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.10.На лицето Светослав Иванов Иванов от гр.Провадия, ул.Шипка № 2 се
отпуска парична помощ в размер на 380.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.11.На лицето Тунчо Михалев Маринов от с.Овчага се отпуска парична помощ в
размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на Критериите,
приети с решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени е решение №33-657/28.05.2014 г. на
следните лица:
2.1.На лицето Ивайло Веселинов Димитров от с.Кривня не се отпуска парична
помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на еднократни помощи на
граждани с неотложни нужди в община Провадия.
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2.2.На лицето Диана Мирчева Дочева от гр.Провадия, кв.Север, бл.1, вх.В, ет.3
ап.9 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.3.На лицето Милена Русева Стефанова от гр.Провадия, ул.Христо Смирненски
№18 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.4.На лицето Иванка Великова Андреева от с.Блъсково не се отпуска парична
помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на еднократни помощи на
граждани е неотложни нужди в община Провадия.
2.5.На лицето Стоянка Богданова Вълканова от гр.Провадия, ул.Янко Сакъзов
№23 вх.Б, ет.4, ап.27 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите
за отпускане на еднократни помощи на граждани е неотложни нужди в община
Провадия.
2.6.На лицето Росица Младенова Стелянова от гр.Провадия, кв.Север бл.8 вх.А,
ет.5, ап.17 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.7.На лицето Розалина Асенова Йонкова от гр.Провадия, ул.Бойчо Желев № 82А
не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.8.На лицето Асен Асенов Атанасов 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.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
д/№69-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
избор на общински съветници – участници в комисията за провеждане на търгове и
конкурси по чл.77, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС Провадия
Кворум: 21 Общинският съветник Хюсни Осман Адем влиза в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, има ли допълнения от вносителя?
Няма. Становища, изказвания и питания по докладната? Г-н Илиев, заповядайте.”
Кворум: 20 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова излиза от залата.
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Видях, че съм в този списък с общински съветници за включване в комисии. Като
отвод ли, не знам как да го направя? Поради множество ангажименти, моля да бъда
изваден от този списък.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да го гласуваме тогава. Няма. Ще го направим в движение. Предлагам на вашето
внимание следния проект за решение.“
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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 №3 – 46
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.77, ал.3 от Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Провадия:
I.Избира следните общински съветници за включване в комисиите при
провеждането на търгове и/или конкурси с предмет управление и/или разпореждане с
общинско имущество:
1.Антон Илков Янев
2.Блага Калчева Петрова
3.Дамян Ташев Неделчев
4.Диан Парушев Николов
5.Димитър Тунчев Димитров
6.Димо Владимиров Димов
7.Дияна Стоянова Агностева
8.Елина Георгиева Димитрова
9.Капка Ангелова Радева
10.Кръстю Василев Кръстев
11.Лидия Николаева Димитрова
12.Милена Иванова Драгнева
13.Мустафа Али Ибрям
14.Наталина Младенова Златева
15.Стоян Добрев Гигов
16.Хюлия Ахмедова Мустафова
17.Хюсни Осман Адем
II.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
е/№70-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
актуализиране на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа за територията на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. 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 №3 – 47
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.6 във връзка с
ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Провадия:
1.Запазва следните минимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната тарифа,
както следва:
- дневна тарифа - 0,50 лв./км.
- нощна тарифа - 1,20 лв./км.
2.Определя следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
територията на Община Провадия за един километър пробег по съответната тарифа,
както следва:
-дневна тарифа - 1,20 лв./км.
-нощна тарифа - 1,60 лв./км.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
ж/№71-Докладна записка от Валентина Костадинова Кирова-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Кворум: 21 Общинският съветник Лидия Николаева Димитрова влиза в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 48
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 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 15.09.2015 год. до 07.12.2015 год. в размер на
331,95 лева.
з/№73-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на график за прием по населените места в общината от
председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма какво да добавя. Има становище на ПК” “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“, което ще изрази председателя д-р Дамян Неделчев.
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Изказване на д-р Дамян Неделчев – председател на ПК” “Икономическо развитие
на общината и общинска собственост“
„Комисията с 5 гласа „за” и 1-„възд.се” приема предложението за допълнение на
нова т.2 с текст – Възлага на председателя на ОбС Провадия през месец април да внесе в
общинския съвет отчет за поставените въпроси и участието на общинските съветници в
приемните дни по населени места. Комисията с 6 гласа „за” приема предложението за
решение с допълнението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Да. Г-жа Агностева,
заповядайте.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми г-н председател,
Аз приемем да има график за посещения по населените места, но въпросът ми е Как се определят часовете за тези посещения? Защото говорим за месеците януари,
февруари и март. На едно посещение в с.Чайка от 16.45 до 17.30 ч. очакваме ли да има
хора? Изобщо посещенията започват от 15.30 часа нататък. Говорим за зимния период, в
който хората сутрин като си купят хляб общо взето се прибират. Ако искаме да има
посещаемост, трябва да се съобразим с тези часове. Всички ходихме по предизборни
кампании. Правихме събрания и сме наясно кога можем да разчитаме на такава
посещаемост. Моето предложение е наистина да приемем такъв график, но часовете вие
да ги коригирате и допълнително да ни ги дадете.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз мога да кажа. Мисля, че с всички граждани на община Провадия не можем да
се съобразяваме, защото на някой ще му е удобно да ходи преди обед, на някой следобед.
Става въпрос да дойде при нас, така че аз също имам приемен ден, зам.-председателите
също имат приемен ден. Смятам, че общинските съветници също се срещат с граждани.
Това е график. Аз досега никога не съм отказвал срещи извън приемното ми време.
Считам, че този график за мен просто ще бъде формален, защото аз постоянно обикалям
и се срещам с гражданите, но ще го спазвам.”
Изказване на Дияна Агностева
„Не приемам отговора, защото ние само преди две сесии се заклехме да работим в
името на нашите съграждани и наистина трябва да се съобразим с възможностите на
хората по селата, защото става въпрос за посещение не в Провадия, а по населените
места в общината, където живеят предимно възрастни хора, пътуващите се прибират по
това време. От сега казвам посещаемост няма да има. Освен това, част от часовете са
съобразени с графика на председателя на ОбС, но не съобразени с работното време на
кметовете и кметските наместници.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Какво е вашето предложение? Бих искал да го чуя пак.”
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Изказване на Дияна Агностева
„Моето предложение е графикът като дни, месец, дата и населено място да остане,
но часовете да ги преместите преди обяд. Това е моето предложение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това е продиктувано от хората, с които сте се срещали или?”
Изказване на Дияна Агностева
„Трябва да си мотивирам предложението? Аз го мотивирах достатъчно добре.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Добре. Който е съгласен? Г-н Гочев, заповядайте.”
Изказване на д-р Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаема г-жо Агностева,
Преди две седмици бях на областно съвещание, на което се решаваше къде ще има
болнични легла и къде няма да има болнични легла. Стана въпрос, че ако се закрие
някъде болница, пациентите няма къде да отидат да се лекуват. Отговорът беше – „Това е
проблем на пациентите.” Така, че ако някой има проблем, аз да се съобразявам с него,
когато той си купува хляба, аз да ходя да го чакам, за да си каже проблема. Това си е
негов проблем. Да отидем тогава и да разпънем палатка някъде и да ги чакаме кой
когато реши и да дойде да си каже проблема. Има ли проблем той ще намери време, след
като знае, че там има график. Щом не идва значи, че няма проблем. В края на краищата,
предишния мандат всички посещения бяха преди обяд, до едно. Милион пъти му казах
на г-н Бисер Денев, че не всички сме на работа след обяд. Аз съм преди обяд и
обикновено се работи до обяд. Не можах да отида на нито едно събиране, защото
всичките му бяха преди обяд. В края на краищата, който има проблем ще се съобразява.
Не отиде ли - значи няма проблем. Така е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на г-жа Дияна Агностева часовия график
да бъде изместен преди обяд.
Това е най-отдалеченото предложение. „За” - 3, „против” - 12, „възд.се”- 6.
Предложението не се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Дияна Стоянова Агностева часовия график за приемни дни по
населените места да бъде изместен преди обяд. Общинските съветници гласуваха и от
общо 21 с 3 гласа „за”, „против” - 12, „възд.се”- 6 не приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Подлагам на гласуване предложението на ПК” “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“ за допълнение на нова т.2 с текст – Възлага на
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председателя на ОбС Провадия през месец април да внесе в общинския съвет отчет за
поставените въпроси и участието на общинските съветници в приемните дни по населени
места. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. „За”-15,„против”- 0,„възд.се”
- 6. Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на ПК
“Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ за допълнение на нова
т.2 с текст – Възлага на председателя на ОбС Провадия през месец април да внесе в
общинския съвет отчет за поставените въпроси и участието на общинските съветници в
приемните дни по населени места. Общинските съветници гласуваха и от общо 21 с 15
гласа „за”, „против” - 0, „възд.се”- 6 приеха предложението.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 20
гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 49
На основание чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.13 от “Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Провадия”, Общински съвет Провадия:
1.Приема график за приемни дни за първото тримесечие на 2016 год. на
председателя на ОбС Провадия, зам.-председателите и общинските съветници по
населените места, както следва:
№
месец
дата
час
населено място
1
януари
5
15.30-16.30 с.Златина
2
януари
5
16.45-17.45 с.Венчан
3
януари
12
15.30-16.30 с.Петров дол
4
януари
12
16.45-17.30 с.Староселец
5
януари
14
15.30-16.30 с.Бързица
6
януари
14
16.45-17.45 с.Бозвелийско
7
януари
26
15.30-16.30 с.Тутраканци
8
януари
26
16.45-17.30 с.Чайка
9
февруари
02
15.00-15.45 с.Добрина
10
февруари
02
16.00-16.45 с.Манастир
11
февруари
02
17.00-17.45 с.Житница
12
февруари
09
15.30-16.30 с.Кривня
13
февруари
09
16.45-17.45 с.Равна
14
февруари
16
15.00-15.30 с.Неново
15
февруари
16
15.45-16.30 с.Черковна
16
февруари
16
16.45-17.30 с.Овчага
17
февруари
23
16.00-17.00 с.Снежина
18
март
01
15.30-16.30 с.Славейково
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19
20.
21.
22.
23.
24.

март
март
март
март
март
март

01
08
15
15
22
22

16.45-17.45
15.30-16.30
15.30-16.30
16.45-17.30
15.30-16.30
16.45-17.45

с.Черноок
с.Градинарово
с.Блъсково
с.Китен
с.Комарево
с.Храброво

2.Възлага на председателя на ОбС Провадия през месец април да внесе в
общинския съвет отчет за поставените въпроси и участието на общинските съветници в
приемните дни по населени места.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ще дам почивка, тъй като децата от ЦДГ са тук, за да сурвакат.”
Председателят на ОбС Провадия обяви 30 минути почивка.
/10.30 – 11.00 ч./
Кворум: 21
и/№74-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
приемане на решение за разделяне на имот и промяна на начина на трайно ползване на
поземлен имот, находящ се в землището на село Венчан, община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната има ли? Очевидно не. Предлагам на вашето внимание следния
проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 50
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 № 007046, находящ се в землището на село Венчан ЕКАТТЕ 10663,
Община Провадия, Област Варна с площ 1.405 дка/ един декар четиристотин и пет кв.м./,
категория VІІІ /осма/ при граници и съседи: имот №007015 - нива, имот №007018 - нива,
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имот №000094 - път IV клас общинска пътна мрежа, имот №000103 - полски път,
общинска собственост с АПОС №1691 от 22.01.2015 г. вписан под №68, том I, вх.
рег.№268, дв.вх.рег.267 от 23.01.2015 г. на три имота, а именно: новообразуван имот с
№007050 с площ от 0.656 дка /шестстотин петдесет и шест кв.м./ с НТП „пасище мера“,
съгласно скица - проект; новообразуван имот с №007051 с площ от 0.043 дка /
четиридесет и три кв.м/ с НТП „пасище мера“, съгласно скица - проект; новообразуван
имот с №007052 с площ от 0.706 дка / седемстотин и шест кв.м./ с НТП „пасище мера“,
съгласно скица - проект.
2.Променя начина на трайно ползване на новообразувания имот №007051 с площ
от 0.043 дка / четиридесет и три кв.м./ по плана за земеразделяне на с.Венчан, община
Провадия, област Варна ЕКАТТЕ 10663 от „пасище мера“ в „местен път“.
3.Променя начина на трайно ползване на 23 кв.м., съставляваща част от имот с №
000103, по плана за земеразделяне на с.Венчан, община Провадия, област Варна
ЕКАТТЕ 10663 от „полски път“ в „местен път“
4.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
й/№76-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
одобряване на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за 2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Не. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 51
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал.5 от Постановление
на Министерски съвет №67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и
Вътрешните правила за работната заплата на общинска администрация, Общински съвет
Провадия:
1.Одобрява изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати резултати
в размер до 65% от индивидуалната брутна работна заплата на кмета и зам.-кметовете на
общината, кметовете на кметства, кметските наместници, и служителите, заети в
дейностите към общинската администрация.
2.Възлага на кмета на общината със заповед поименно да определи
индивидуалните възнаграждения по т.1 в рамките на формираната икономия от
утвърдените разходи за заплати по дейности и съгласно реално отработеното време.
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к/№79-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
одобряване на споразумение между община Провадия и Сдружение „Футболен клуб
Провадия” за възстановяване на сумата от 7236,86 лева, представляваща част от
средствата за субсидия с целени характер за лицензирани спортни клубове с регистрация
за дейност в обществена полза
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма? Становища, изказвания и питания по
докладната? Да, г-жа Димитрова.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми зам.-кметове и кметове на населени места,
Няма как да не взема отношения по тази докладна, тъй като преди по-малко от две
години напуснах точно по тази причина със същото становище, че ще се стигне до тук.
Исках да има едно разпределение прозрачно и одобрение от комисия на тези средства,
което не беше чуто и не беше прието. Сега в докладната е цитирано, че средствата, които
не са разходвани законосъобразно следва да се възстановят. Обаче в договора е цитирано
нещо друго, че се дават тези средства на траншове и се дават след всеки транш, когато
бъде одобрен разхода от първия. Кое лице одобряваше разхода на тези траншове?
Гл.специалист „Финанси и бюджет” – г-жа Петя Иванова. След като ги е одобрила,
следва ли тук да бъдат удържани само от спортния клуб? Каква е всъщност нейната вина
и нейната отговорност? Средствата, които бяха заявявани тогава, тя отказваше да ги даде
с думите „Няма пари.” Естествено това беше устно. Подпис не се полагаше. Те бяха
възпрепятствани да отчитат своите средства в графиците, когато имаха турнири и срещи.
Отчитаха ги в края на годината. Представяха фактури за разход, всъщност фактури от
тържества, проведени новогодишни, които по договор няма как да бъдат оправдани и
сега ще ги възстановяват поради тази причина. Тя си позволи, съжалявам, че в залата ги
няма г-н Янков и г-н Атанасов, защото бих им задала въпроса – дали тя възстанови,
коригира документи, подписани от кмет, от директор на дирекция и от другите лица след
полагането им на подписи? Всъщност, аз имам документа и мога да го представя на
вашето внимание. Така, че смятам, че по тази докладна друго лице също има отношение.
Тази е сериозната част. Едно мое лично желание, то най-вероятно е и на много
служители, но те няма да смеят да си го изразят. Като работодател, г-н Филев, да се
възползва от възможността, при достигането на пенсия, служителят да си получи
предизвестието. Не смятам, че община Провадия и бюджета ще бъде по-зле оформен.
Това, по нова година стават чудеса. Да го кажем. Г-н Филев, лично към вас. Благодаря.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Колеги,
Точно въпрос – Защо е това споразумение? Чух зад мен да се пита. Разбрах, че това
споразумение, в докладната пише, че има проверка от Агенция за държавна финансова
инспекция. На комисията попитах – за да имаме това споразумение, трябва да имаме
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основание. Основанието кое е? Съответно акта на държавна финансова инспекция. Редно
е, като общински съветници, да сме запознати за какво става въпрос т. е. информиран и
информирани решения да вземаме. В момента ние нямаме никаква информация за какво
става въпрос. Предоставя ни се едно споразумение, където общината и Сдружение
„Футболен клуб Провадия” се споразумяват да възстановят определена сума. В член,
дори и до там се е стигнало, нали на разсрочено плащане по 2 412,28 лв., но в чл.2 дори е
записано, че това ще бъде споразумение така, така секунда – „задължението по
настоящото споразумение може да бъде погасено и чрез прихващане с вземане от
община Провадия” Т.е. какво има? Финансираме отново ФК „Провадия” с 22 000 лв.
удържаме му 2 000 лв. и му даваме 20 000 лв. Какво правим? Продължаваме да
нарушаваме. Казвам тази докладна, това споразумение да се оттегли. Предлагам да се
оттегли до момента на запознаване на общинските съветници с одитния доклад на
държавна финансова инспекция. Години наред, като гражданин идвах. Подмениха
наредба №20 за спорта. Предложението да не се финансират нестопански организации в
органите в управлението, на които има служители на община Провадия. Какво става?
Глас в пустиня. Изсипаха се едни пари. Красимир Киров, който от началото, разбрах на
самата комисия, че на 20.01.2015 год. фиктивно е променил и вече не е председател.
Председател е станал Златко Петров мисля, че беше. Да, Петров, Златко Петров. Излязъл
е също от управителния съвет Мартин Златев, мисля, че беше Мартин Стоянов, да. И е
влязла съпругата му или там на семейни начала ли живеят, не знам. Т.е. имаме едно
фиктивно сменяне на хора само с цел да се вземат тези пари. Пак казвам. Нямаме
информация. Погледнете къде е регистрирано НПО? Адресът на НПО е на адреса, на
частния адрес на Красимир Киров т. е. собственика. Фактическият собственик. По
документи, че пише Златко. Така да го кажем – ние му казваме поставено лице. Та,
предлагам тази докладна с това споразумение да се внесе и гласува на последващо
заседание, когато бъде връчен одитния доклад. Защото на предходното заседание на
ОбС, кметът на община Провадия ни увери, че до момента няма нарушение, всичко е
наред, но се оказва, че това не е така. Нарушенията са за 2012, 2013 г. Ако проверим 2014
и 2015 г., какво правим? Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Илиев,
Отново казахте нещо, което не е вярно. Кметът не ви е уверявал, че няма
нарушение, а че не е връчен доклада. Да, установен няма. Тече проверка. Установени
нарушения има на клуба. На общината няма нарушение. Това, което искам да ви кажа, че
докладът е връчен на дружеството. Вие, като общински съветник, имате право да се
запознаете с доклада и да го изискате от дружеството. На мен не ми е връчен и като ми
бъде връчен по указания по закона ред ще бъде депозиран и в деловодството на ОбС.
Уверен съм от г-н Иванов, че той е установил нарушение и факт е предложението на
футболния клуб да върне парите. Аз, като кмет, няма да откажа връщането на парите, но
не мога да ги разсроча за повече от една година, затова този доклад е на вашето
внимание. По отношение на това, което г-жа Димитрова каза. Няма значение как са
одобрени парите. Те следва да се харчат по законоустановения ред и да се отчитат по
него, и проверяват по него. Това, което администрацията трябва да направи и ще направи
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е по-строги проверки. Но не бих си позволил с лека ръка да дадем ход, и одиторът не
иска, на ликвидацията на един клуб. Там тренират повече от петдесет деца. Защото, ако
той няма това споразумение с нас, следващата година няма да функционира. Ние не
можем да го подпомагаме. Казвам ги нещата точно така, както стоят. Решението е ваше.
Вие ще решите дали да го има този клуб, или да го няма? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Далеч не смятам, че с моето изказване искам да го няма клуба. Напротив, исках да
акцентирам, че виновните лица не са в случая клуба - председателите, а друго лице. Беше
създадена комисия, която имаше екип, които трябваше да одобрят внесените, отчетените
документи. Г-жа Иванова не ги предостави на вниманието на комисията. Г-жа Иванова
определяше сама бюджетите. „В този футболен клуб играе моят внук – ще има пари.”
Другият, цитирам – „Десет луди бягат след една топка – няма да има пари.” Нека да
бъдем коректни. Предложението ми въобще не е за закриване на клуба. Предложението
ми е един човек да не управлява цялата община и всички след това да носят
последствията. Щом иска да управлява нека в момента да поеме своята отговорност.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаема г-жо Димитрова,
Аз не съм казал, че вие искате да се закрие клуба. Това, което казвам е, че ако това
споразумение не бъде факт следващата година клуба няма как да бъде финансиран,
защото той ще е неизряден към общината. Нали така е по наредбата? Споразумението ще
даде основание клубът да получава средства и през следващата година. А дали ще има
споразумение или не зависи от ОбС. По отношение на това кои и колко лица от
общинска администрация са виновни ще разберем, когато на мен ми бъде връчен
доклада за проверката. Съответният доклад аз ще го препратя в ОбС, както му е реда.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев. Само да кажа нещо на г-н Милчев, че в точка десет от дневния ред има
изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Ще дам думата на г-н
Милчев тогава.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги,
Явно така се работи в община Провадия. Казах, трябва да има основание. Не може
без да ти е връчено нещо ти да инициираш някакъв подобен акт, като тази докладна.
Откъде г-н Филев може да знае, че е имало установени нарушения? От приказки. Вие,
докато не ви бъде връчено официално доклада, вие няма как да го знаете, т.е. в момента
сключваме едно споразумение, което няма основание. На клуба били връчили. Добре,
клубът не е общинска структура. Община Провадия, в случая тази докладна, вносителят
инж.Филчо Филев, може да я инициира, когато официално му е връчен одитния доклад,
запознае се с нарушенията и казва „Да. Така е. Искаме тези пари. Възстановяваме ги.”
Друг е въпросът дали и редно да се финансират клубове, които методично нарушават
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финансовата дисциплина и злоупотребяват със средства. Това е вече друг въпрос. А
също така, надявам се, тази докладна да се отложи, казах до връчването на одитния
доклад, за да знаем за какво става въпрос и тогава да гласуваме и евентуално, ако има
подобно споразумение, надявам се, този текст чрез прихващане да отпадне. Още нещо.
Чл.64 от Закона за младежта и спорта - какво казва? Спортните организации, получили
средства от държавата или общинския бюджет, повтарям, общинския бюджет, отчитат и
доказват целесъобразността на разходването им пред органа, който ги финансира. Т.е.
какво за пореден път става? Отчитаме, доказваме целесъобразността, но на принципа
приятелски или роднински се одобряват със затворени очи всички разходи и, ако не
сезира някой държавна финансова инспекция да дойде да провери, всичко остава скрито
покрито. Доколкото разбрах, държавна финансова инспекция била сезирана от
прокуратурата, което говори още по-зле. Не ги е сезирал някой гражданин, сезирала ги е
прокуратурата т.е. прокуратурата, за да сезира държавна финансова инспекция означава,
че има данни за престъпление. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Агностева.”
Изказване на Дияна Агностева
„Уважаеми дами и господа,
Аз ще бъда много кратка. Клубът трябва да го има. В училището, в което работя, в
моята група има две деца, които с удоволствие ходят. Радвам се на това, че има деца,
които спортуват, не стоят само пред компютрите. Друг е въпросът, че според мен,
процедурата в момента е объркана и нямаше да се стигнат до тези дебати, ако ние
имахме този доклад, ако ни беше предложен проект за споразумение, което след това
кметът да подпише с клуба, а не готово споразумение, с което ние трябва да се съгласим.
И наистина смятам, че докладът трябваше да го разгледаме, да видим, да обсъдим и така
да се стигне до това споразумение, а не споразумението да е факт и ние да сме поставени
пред дилемата дали да го гласуваме или не, дали ще го има клуба или няма да го има.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Няма как докладът да го имате след като на мен не е даден, но всеки от вас е могъл
да се запознае с доклада, защото той е наличен във футболния клуб. На мен,
информацията, с която аз разполагам ми е дадена лично от проверяващия, но тя не е
официализирана. Има предложение от клуба да върне пари. Това предложение аз съм го
предоставил на вашето внимание. От там нататък. Само ще кажа на г-н Илиев. Аз не
знам откъде той има тази информация от прокуратурата. Аз я нямам. Одиторът на мен
ми каза „Разпоредена ми е проверка на спортните клубове - този, този и този.” Част от
спортните клубове са извадени от проверката, но аз не знам откъде е сигнала.
Благодаря.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Аз пак казвам, че информацията, която ви предоставих няма да я има в доклада.
34

Г-н Атанасов, само с „да” или „не” отговорете - Петя Иванова подмени ли документи,
които бяха подписани от служителите? Коригира ли сумата на заявените средства от
председателите на спортните клубове? Само с „да” и с ”не.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Уважаема г-жо Димитрова,
Имаше, наистина намалена сума, но това е в рамките. Сумата е намалена за това, че
нямаше средства. За 2012 г. и 2013 г., много добре знаем, че нямаше наредба, как да се
разходват общинските средства, а имаше комисия. Служителите от общинска
администрация се подписаха, че са провели, че са се събрали на такава комисия и се е
провело заседание на комисията за отпускане на средствата. Така ли беше? Декларацията
е при проверяващия. Да, сега декларацията е от десет дни, че такава комисия се е
провела. Вие бяхте председател на тази комисия. Така ли беше? Наредбата влезе в сила
от 2014 год. Как са се изразходвали средствата, тази комисия най-добре знае. Никога не
съм бил в тази комисия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Димитрова, заповядайте.”
Изказване на Лидия Димитрова
„Последно уточнение, когато няма средства и бюджетен кредит, документът, който
попълва Петя Иванова следва да отбележи и да се подпише, че няма бюджетен кредит.
Това не е направено. И на комисията, пак казвам, документите не бяха представени за
разглеждане.”
Изказване на Анатоли Атанасов
„Не. Можем да го кажем. Искането е от ФК „Бозвелийско” за 2 000 лв. и е оправено
на 1 000 лв. Може да ме подсетиш, наистина не си спомням.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, г-н Парушев.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Явно има дебат на тази тема, на който аз не съм присъствал на комисията, на която
бе разглеждан този въпрос. Такива нюанси около тази докладна не бяха изтъкнати. За
мен, първо, е от значение да има клуб, в който да има спортна дейност да се развива, да
спортуват деца. Мисля, че това е приоритета. Предвид това, което се случва в момента,
аз искам да помоля от страна на вносителя да се даде разяснение. Ако на тази сесия не
гласуваме тази докладна, това автоматично означава ли прекратяване дейността на клуба
или има опция тази докладна да бъде разглеждана на следващото заседание на ОбС?
Виждам, че има голямо количество от колегите, които имат неясноти. За да мога аз да
гласувам и да имам становище, бих искал да знам - дали можем да отложим тази
докладна, специално, до допълнително разглеждане? Още повече, че по-предния ОбС,
сега в груб порядък си спомням, че имаше също голям дебат и някакви противоречия
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между спортните клубове, футболните, в община Провадия, означава, че има нещо,
което е в негатив в дейността. Благодаря ви.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Николов,
Аз лично смятам и затова докладната е на вашето внимание, че ако не бъде
одобрено споразумението, клубът да възстанови тези средства, защото на клуба с доклад
са извършени, са му казали, че има неправомерно изразходване, ще остане в нарушение
спрямо община Провадия и следващата година няма да може да бъде финансиран. Както
знаете, през цялото време, като кмет на общината аз съм, клубовете да се финансират
основно за дейност за децата, за подрастващите, защото спортната дейност на
представителните мъжките отбори, специално на футболните клубове, се финансират и
със собствени средства. Този футболен клуб играе в по-горна група. Колкото средства
даваше общината, толкова и други спонсори. В случая това, за което даваме средства е за
подпомагане на подготовката на децата, сега тренират на две места - на стадиона и на
спортната площадка. Личното ми мнение е, че няма да можем да ги финансираме. Къде е
уловката? Къде е целта? Не одобряваме това споразумение. Означава, че ние не искаме
клуба да върна парите. Следващият път той няма да може да бъде финансиран, защото
ще бъде длъжник на общината. Не е изряден по отношение на община Провадия и тя
няма да може да го финансира, и оттам нататък ще му се търсят средствата по някакъв
начин, принудителен, но клубът няма да го има. Аз не разбирам по този начин работата
на общината, както вие я разбирате. Специално на вас казвам, г-н Илиев. Затваряне на
това. Затваряне на онова. Да, всички грешат. Въпросът е да могат да се поправят. Ако
нарушенията им са такива, че трябва да им се търси отговорност, ще им се търси. По
логиката, вашата, не знам горе дали ми е останал един вестник, с изказване на министър
Владислав Горанов, че се създава нещо, като МВФ за общини. Една част от общините не
трябва да ги има, не трябва държавата да им плаща нищо, да прави споразумение с тях и
т.н., защото са нарушили. Да, по всяка вероятност и по думите на одитора, клубът е
нарушил и следва да възстанови средствата. Оттам нататък какви други отговорности ще
се носят от служители на администрацията и от кмета включително, ако е необходимо,
ще каже доклада на одитора. Но с лека ръка да си позволим да кажем „Ще го отложим,
пък каквото стане.„ То е ясно какво ще стане. Така, че това, което аз предлагам на ОбС е
да дадем шанс на клуба да го има оттук нататък, обаче решенията са ваши.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Филев,
Може ли г-н Гочев, благодаря. Само въпросът ми беше - търпи ли отлагане?
Конкретно това ме интересува. Нищо повече. Кой може да каже с убеденост в това
нещо? Помощ, към юристите на ОбС. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Михалев, заповядайте. След него е г-н Илиев пак и край. Ще подложа на
гласуване.”
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Изказване на Йордан Михалев
„Г-н председател,
Г-н кмет,
Дами и господа, общински съветници,
В момента сме изправени пред дилемата дали да дадем възможност децата, които
участват в този клуб след нова година да продължат да участват. Ние тук не сме
съдници, за да кажем кой е виновен, колко е виновен и да му търсим отговорност. Когато
дойде време да гласуваме бюджета, тогава ще преценим - този клуб надежден ли е,
трябва ли да го финансираме и с какъв размер на средства ще го дофинансираме? Но
сега, поне това, което аз разбрах, не вземем ли решение, този клуб трябва да се разтури,
съответно ще се получи един вакум, децата няма да има къде да играят и кой да ги
ръководи. Благодаря.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги,
Нито играя футбол, нито гледам футбол, нито имам нещо общо с тези футболни
клубове. Много далеч съм от футбола. Тук въпросът е принципен. Значи, на път сме да
гласуваме нещо, което е в разрез с моралните норми. Няма да говоря за законови норми.
Искаме да оправдаем едни средства на хора, които са злоупотребили. Не е вярно, че
спортен клуб, футболен клуб „Провадия” ще бъде закрит. Няма такова нещо. СНЦ или
ФК, как е точно? „Провадия” си е СНЦ- нестопанска организация. Община Провадия
подпомага този клуб. Клубът си е, по един или по друг начин си съществува т.е. аз сега
разбирам, че този клуб е на община Провадия. Има ли субсидия - съществува. Няма ли
субсидия - не съществува. За какво говорим тогава? Значи това не е организация с
нестопанска цел. Това е общинска организация. Затова казвам. Защо бързаме? Защо
бързаме да се сключи това споразумение, казвам пак, без основание? Защо? Защото, ако
бъде връчен доклада и тези пари не бъдат възстановени, отиваме в прокуратурата. Ето за
това. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Аз съм изненадан от това, което чувам. Ясно е на всички и на вас, г-н Илиев,
трябва да е ясно, че всички спортни клубове и този, в който и вие мисля, че сте в
управата, без парите на общината няма да съществуват. Вярно е, че се подпомагат, но
това, особено на по-малките клубове, е 80-90% от приходите. На по-големите по-малък
процент, но на по-малките 80-90%. Така, че тук няма за какво да си кривим душата, без
помощта на общината съответните спортни клубове няма да ги има. Вярно е, че са
независимо от общината и са сдружения с нестопанска цел. Но какво от това? И по
отношение на предложеното - споразумение, то е факт. Аз, като кмет на общината, съм
го подписал, защото смятам, че дружеството трябва да възстанови тези средства, след
като и то смята, и предлага такова споразумение, но съм записал последния абзац, че
настоящото споразумение ще влезе в сила след одобрението му от ОбС и влизане на
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решението в сила. Това е положението. А пък моралът е категория, на която доста трябва
да се позамислите.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Димов, заповядайте и да подложим на гласуване. Г-н Димов, заповядайте и да
спазваме реда в залата.”
Изказване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Искам един нюанс на всичко, което се каза. И двете страни имат право. Вярно е,
когато има грешка има и прошка. Но тук, в случая, се гласуват едни 20 000 лв., а този
клуб трябва да разбере, че финансовата дисциплина трябва да се спазва. Аз мисля, че по
някакъв начин трябва да се санкционира клуба. Може да е с 500 лв., с 1000 лв., да му се
намали субсидията и клуба да знае - управата, за какво се санкционира, за да може той
да си спазва финансовите задължения и правила. Просто това ми е предложението. Не
знам дали може да се направи чрез докладната или да го предвидим в бюджета? Вие ще
кажете, но трябва да се намери някакъв механизъм.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми г-н Димов,
Има решение на ОбС и е утвърдена субсидията. Аз не мога да я променя. Аз просто
изпълнявам решенията на ОбС. Но следващата година, когато се определя бюджета на
община Провадия ще се определят и сумите, с които всички спортни клубове ще бъдат
подпомогнати включително и туристическия клуб. Там вече вие можете да решите дали
и с колко може да бъде наказан. Факт е само, че този футболен клуб вече играе в подолната група и в никой случай общината няма да предложи такава голяма сума, защото
разходите са различни. Децата, които имат ангажимент към този клуб ще пътуват на помалки разстояния. Ние се стараем да подпомагаме само там, където има много деца. Пак
казвам. Представителните отбори са ангажимент на самите управи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ще подложа на гласуване предложението на г-н Илиев за оттегляне на
тази докладна, за отпадане, за отлагане на тази докладна. Който е за моля да гласува.
Какво да чакам? Казах ви, г-н Милчев, че в точка десет има питания и изказвания на
граждани. Ще ви дам думата тогава. Който е за предложението на г-н Илиев, моля да
гласува. Което е за отлагане на тази докладна записка. Нали така беше? „за”-9, „против” 12, „възд.се” -0.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението на
общинския съветник Ивайло Илиев за отлагане на докладната записка. От общо 21 с „за”
- 9, „против” - 12, „възд.се” -0 общинските съветници не приеха предложението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Който е съгласен с предложението на Димо Димов да има санкции за клуба. Нали
това беше вашето предложение? Да, съгласен съм, но има предложение, което трябва да
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се гласува. Добре, оттегля се. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-14
„против“-1
„възд.се“-6
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 14 гласа „за”, 1 -„против” и 6-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 52
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява Споразумение между община Провадия и Сдружение „Футболен клуб
Провадия”, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обяснение на отрицателен вот.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми г- председател,
Колеги, ще се обърна към управляващите - коалицията, по-точно БСП - Народен
съюз -НФСБ, ще ни спасите. Току що взехте едно решение, което противоречи както на
законови, така и на морални норми. Ако утре, питам аз, връчат одитния доклад и се
окаже, че не са седем хиляди, а шестнадесет или двадесет. Какво правим? Т.е. в момента
се споразумяваме с някой за нещо, за което нямаме информация. За пореден път
гласуваме. Бъдете, обръщам се към общинските съветници от тази коалиция, бъдете
личности, индивидуалисти и вземайте решенията вие, недейте сляпо подкрепя това,
което ви се дава. Знам, че е глас в пустиня. Знам. Благодаря.”
л/№80-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
приемане решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 169 кв.м. идеални
части от дворно място, цялото с площ от 819 кв.м, и утвърждаване на началната
продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XXI - 213, 232 /двадесет и първи двеста и тринадесет, двеста тридесет и втори /, в кв.6 /шести / по регулационния план на
гр.Провадия, кв. „Север“ по АОС №1800 / 08.12.2015 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
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Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-1
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 53
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
1.Прекратява съсобствеността между Община Провадия и Добрин Димитров
Димитров с ЕГН …….. и постоянен адрес в гр. Провадия, ул. „Драгоман“ № 8 по
отношение на недвижим имот, находящ се в кв. „Север“, гр.Провадия, област Варна
целият с площ от 819 кв.м., представляващ УПИ XXI 213,232 /двадесет и първи - двеста
и тринадесет, двеста тридесет и втори / в квартал 6 / шест / по плана на града, при
граници и съседи: УПИ XX, УПИ XXII - 211, 212, 213, 232, УПИ XVII - 233, улица, като
продава на Добрин Димитров Димитров с ЕГН ….. и постоянен адрес в гр. Провадия, ул.
„Драгоман“ № 8, собствените си съгласно Акт за общинска собственост №1800/
08.12.2015 г., вписан в Служба вписвания към Агенция вписвания при Районен съд
Провадия под № 96, том XIII, входящ регистър №5619, двоен входящ регистър
№5604/08.12.2015 г. - 169 кв.м. / сто шестдесет и девет квадратни метра/ идеални части
от описания по-горе недвижим имот.
2.Определя цена за продажба на частта от имота по т.1 в размер на 1 560 лв.
/хиляда петстотин и шестдесет лева/ без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
м/№81-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-904 Старо Оряхово-Долни чифлик-Гроздьово
от км. 23+403 до км. 29+928 и от км. 36+205 до км. 41+705, област Варна
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 54
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр.Провадия:
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1.Одобрява следния текст за решение: „Елементите на подземната техническа
инфраструктура под обекта на интервенция „Рехабилитация и реконструкция на Път ІІІ904 Старо Оряхово - Долни чифлик - Гроздьово от км. 23+403 до км. 29+928 и от км.
36+205 до км. 41+705, област Варна” в частта, която преминава през селищата Бързица и
Провадия са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и
не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна
инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта”.
2.Задължава кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение.
н/№82-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
даване на съгласие за преминаване на проектно трасе на техническата инфраструктура за
изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения през имоти Общинска
собственост в землищата на град Провадия, село Петров дол и село Староселец
Кворум:20 Общинският съветник Ивайло Илиев не присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за“-20
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 55
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.126, ал.6, т.1 от Закона за устройство
на територията и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30, ал.3 от
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, чл.25, ал.1 и чл.25,
ал.3, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет
Провадия реши:
1.Дава предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на техническата
инфраструктура за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на
„Телко Инфраструктури“ ЕООД, ЕИК 203470007 със седалище и адрес на управление
град Русе 7000, ул.“Църковна независимост“ №18, Община Русе, Област Русе,
представлявано от Свилен Руменов Максимов през земеделски земи от общинския
поземлен фонд, земи общинска публична, общинска частна собственост и стопанисвани
от Община Провадия в землищата на град Провадия извън регулация, село Петров дол
извън регулация и село Староселец извън регулация до землищни граници на Общините
Ветрино и Девня, съгласно приложения регистър.
2.Определя срок по т.1 – две години, считано от датата на влизане на настоящото
решение в сила.
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Кворум:21 Общинският съветник Ивайло Илиев присъства в залата.
о/№84-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя има ли? Няма. Становища, изказвания и
питания по докладната? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за
решение.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с 21
гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 56
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия, реши:
1.Дава съгласие Община Провадия да кандидатства по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно
детско развитие“, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни
и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 3 към ИПЗ: „Намаляване броя на
децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни
услуги в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020.
2.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
организиране и изпълнение на настоящото решение.
п/№88-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
ползване на временен безлихвен заем за финансиране на разходи по проекти
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №3 – 57
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Провадия:
1.Дава съгласие за ползването на временен безлихвен заем от бюджетната сметка
на община Провадия в размер до 125 000 лв. за извършване на авансови плащания по
проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
2.Определя срок за ползване и погасяване на заема, не по-късно от 30.06.2016 г.
3.Средствата по т.1 да бъдат осигурени от наличния резерв за непредвидени и
неотложни разходи по бюджета на общината.
4.Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.
р/№90-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
осигуряване на разходи за храна на бездомни хора по време на минусовите температури
през зимния период на 2015/2016 година и настаняването им в обособено помещение в
бившето неврологично отделение на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия”, ул.”Желез
Йорданов” №1

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма. Предлагам на вашето внимание следния проект за решение.“
Кворум:21
Поименно гласуване:
„за“-21
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
21 с 21 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №3 – 58
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Разрешава настаняването на бездомни лица през зимния период на 2015/ 2016
г. в обособено помещение в бившето неврологично отделение на „МБАЛ Царица
Йоанна - Провадия“, ул.“Желез Йорданов“ №1.
Разходите по осигуряване на топла храна, както и за заплащане на електрическа
енергия и вода да са за сметка на бюджета на община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
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Девета точка - Питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има ли питания на общински съветници? Да, г-н Илиев, заповядайте?”
Изказване на Ивайло Илиев
„Бързо питане към общинска администрация. Сесиите на ОбС Провадия дали се
излъчват онлайн?”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Сесиите на ОбС Провадия се излъчват онлайн.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Питането ми беше, защото току що получих съобщение, че на два компютъра
пробват и на двата компютъра екранът е тъмен. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли? Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н кмет,
Да участвам и аз във футбола. Значи, възможно ли е ние да търсим отговорност,
включително и съдебна, от хората, които най-вероятно са направили престъпление или
грешки по оня казус, който го коментирахме? Мотивът ми за питането е следния - според
мен, с приемането на решението да ни върне парите клуба, направихме едно хубаво
нещо. Дадохме възможност на децата, които участват в този клуб да продължат
заниманията си там, което за мен е най-важното нещо, но от друга страна, ако някой си е
позволил да остави в неведение ОбС или кмет за начина на изразходване на средства от
общинския бюджет, той трябва да си понесе отговорността. За мен това е безспорно.
Няма никакво място за разсъждение. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли? Мисля, че не.”
Десета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Последната точка. Г-н Милчев, заповядайте.”
Изказване на Петър Милчев
„Изговориха се толкова неща, че ако „Господарите на ефира” бяха тук да ви
записват, трябваше знаете ли колко шоута да гледате след това. В България всеки
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разбира от политика и от футбол. Аз не съм от тях. Аз разбирам малко, но съм се
занимавал дълго време. Всичко, което казахте тук, че ФК „Провадия” няма да
съществува е сто и един процента лъжа, сто и един процента. Колко от вас са чели
закона, новият или с подобренията и измененията, за физическа култура, физическо
възпитание и тогава спорт. Футболът възпитава, както Филев често споменаваше за деца,
но на тях най-малко внимание се обръща. За този клуб, който говорите, знаете ли, от
януари месец до декември месец ходи да тренира във Варна. Знаете ли защо? Защото
пътува само една кола, автомобил до Варна, за да събере отпадъците на „Спартак” Варна,
които са на ниво вече в най-ниската група, като нашите отбори трите, за да могат да
тренират. Познайте за какво е този транспорт? Ще познаете сигурно по-късно. Защо
беше необходимо да бъдат регистрирани три футболни клуба? „Спартак” Варна имат
един. Говорим за мъже. Белослав имат. Суворово имат. Всички имат по един. Ние
направихме три. Един служител с дълъг стаж в общината пита при една проверка, не е
лично запитване, сульо и пульо по този закон могат да регистрират футболни клубове и
да чакат да им дават субсидии. Субсидиите се дават, ако този клуб предварително десет,
девет са точките, по които могат да набират - не, а по които набират средства - членски
внос, дарения, спонсори и т.н. Аз съм бил и в чужбина. Знам как е била там тяхната
система. Тя е френска система. За Тунис става въпрос, сега може да не е. Един път не бях
поканен аз, който. Не беше казано „Ела г-н Милчев, Петьо или Динамо, или Левскарин,
какъвто си. Ела да те питаме нещо.” В петък се върнах от един град, няма да кажа кой,
който е изпаднал също в патово състояние, както нашия футбол. Защо разправяте, че
ЦСКА стигна до дъното. ЦСКА е това. Не загива ЦСКА нали? Ще купят лиценз. Ние ще
купим лиценза на Бозвелийско. Ще играем с него или пък на другия. Защо беше, обаче
още един клуб регистриран тук? Една борба между наши футболисти, които искат да
играят и тези, които са във Варна, които не са наши. Толкова лесно беше, че един играл
футбол тук от общинските съветници ме подсети да кажа - едва ли не борбата е между
двата клуба. Защо? Аз знам, защото на тях повече съм бил треньор. С тях съм разговарял
много пъти. Знам кои са причините. Защо беше направен този клуб? Този клуб
поддържаше като цяло и материалната база, и абсолютно всичко, докато оня клуб, който
ликвидира „Овеч” исторически клуб с името - ние взехме „Провадия”. С „Провадия”
името - на какво прилича този клуб сега? Надничали ли сте? Ходили ли сте много често
при това? Той прилича на публично частно, да, партньорство. Бях го чел в одита на
нашата община. Същата работа. Регистрират там. Каква хубава база има там. Какви
хубави стаи има за отделните клубове. Защо не им разрешите на тези клубове да си
правят там заседанията? Ивайло беше прав. Аз, Филев в петък идвах да те търся и да
кажа за вещите лица. Те вещите лица ги има на много места. Тук става въпрос за това,
което си направил ти. Толкова много са те хвалили Сметната палата, че двоен подпис
има там, че има инспектори, че има незнам си какво. 2013 год. вашият одитор, който е
тук, Емил нали, той добре е направил абсолютно всичко. Чели ли сте го? Чели сте го
сигурно. След всички грешки, които са направени. Хайде сега вие поискайте от Кралев
увеличение от Министерството на спорта да изпрати тяхната група, защото това е
задължение, когато ги повикате. Те могат до правят одит на всички федерации. Знаете,
че тези клубове, които са регистрирани по този начин те са членове на федерациите, а те
могат да проверяват не само федерациите и техните членове, които и ние сме такъв член.
Тогава знаете ли какво ще следва? Отнемането на лицензите, които трудно могат да
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бъдат възстановени, на един отбор, който е в „е” група. Няма по-надолу. По-надолу няма.
Защо тогава тук се спори толкова време и излизат всички да кажат - това трябва да стане,
а няма да стане. Ако падне това решение на ОбС, защото то може да се атакува с още
една ревизия, с още един одит. Това, което споменах преди малко. Няма да бъде никак
добре. Хайде направете една сметка и питайте казах - няма футболисти тук, наши
футболисти, които ходят да тренират във Врана от една година от януари до декември,
когато си решат. Така е - когато си решат и с когото искат. Филев, знаеш много добре, че
е един екземпляр и той е бил в твоите ръце и пред твоите очи. Няма какво да казваш
сега, че не ги знаеш. Ами това, което казва Ивайло Илиев. Тя ревизията е на всички
клубове. Как да не е на всички? Одитът. Филев, това не е вярно. Аз ще го докажа. Може
още утре да го докажа. Не е вярно. Не е вярно. Няма да спорим сега. Ама ти никога няма
да признаеш. Там точно е казано, че „Атлетик” е без грешки при отчета си - Ганка
Никова. Ще кажеш ли нещо? Няма да кажеш. Не само на футбола. На всички е направен
одита. Като дойде, това ще го прочетеш. Недей. Сега, ако не оттеглиш докладната, която
си я дал, това е грубо нарушение. Казаха ви го вече. Вие сега искате чрез прихващане в
новият бюджет да сложите още 10 000 лв. и да остане пак същата сума, която е била
преди това за клубовете, ако останат така и онази да бъде прихваната все едно, че никой
нищо не е изхарчил. Да не говоря повече, а като дойде за другата сесия одита - доклада,
като дойде четете го. Четете тези, които искате. Не се пиша специалист кой знае, четете
този закон за младежта и спорта, и туризма. Благодаря ви. Извинявайте, ако има някой
друг да пита нещо.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания има ли? Не. Поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на ОбС Провадия.”
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседание на Общинския
съвет Провадия в 12.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :

…………………… Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №77
решение №3-34
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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/ Хр. Гичев

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 №64
решение №3-36
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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/ Хр. Гичев

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 №78-1
решение №3-38
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
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/ Хр. Гичев

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 №78-2
решение №3-39
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №65
решение №3-43
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №66
решение №3-44
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №67
решение №3-45
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

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 №71
решение №3-48
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

54

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №74
решение №3-50
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

55

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №76
решение №3-51
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
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/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

56

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №79
решение №3-52
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V

Против Възд.се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

57

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №80
решение №3-53
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
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/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

58

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №82
решение №3-55
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

59

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №88
решение №3-57
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

60

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №90
решение №3-58
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

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

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Дияна Стоянова Агностева
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

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

Против Възд.се

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

61

62

