П Р О Т О К О Л № 20
Днес, 30.04.2013 год. от 09.00 часа в зала 119 в Административната сграда
на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия.
Заседанието е свикано законно на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.59
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.Божидар Иванов Станков
2.Боян Живков Боев
3.Бисер Стефанов Денев
4.Блага Калчева Петрова
5.Христо Николаев Дянков
6.Диянка Александрова Добрева
7.Милена Драгиева Полизанова
8.Мустафа Али Ибрям
9.Сечкин Халил Мехмед
10.Назик Назиф Кямил
11.Милена Иванова Драгнева
12.Марин Георгиев Маринов
13.Иво Райчов Гочев
14.Недка Манолова Пенева
15.Николай Маринов Ненов
16. Марин Пенчев Маринов
17.Кръстю Василев Кръстев
18.Димитър Георгиев Андреев
19.Дияна Стоянова Агностева
20.Станислава Шидерова Налбантова
21.Радко Атанасов Костадинов
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Както всички знаете, на 7 април 2013 год. бяха проведени частични избори за
кмет на кметство с.Славейково. Давам думата на г-жа Стефка Пейчева - председател
на Общинската избирателна комисия Провадия да прочете резултатите от
проведеният избор. Заповядайте, г-жо Пейчева.“
Изказване на Стефка Пейчева-председател на ОИК Провадия
„Добър ден, имам удоволствието да обявя решението на Общинската
избирателна комисия №306 от 07.04.2013 год.
На основание чл.243, ал.2 и чл.246 от Изборния кодекс и въз основа на
получените данни от протокола на СИК с.Славейково, ОИК Провадия прие
следното решение: Обявява за избран за кмет на кметство с.Славейково, община
Провадия, област Варна на първи тур – Михаил Георгиев Терзиев, издигнат от ПП
„Движение за права и свободи“. Имам удоволствието и задължението да връча на
г-н Терзиев удостоверението за избран кмет на кметство. Заповядайте. Честито.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Терзиев, заповядайте на микрофона. Пристъпваме към процедурата по
заклеване на новоизбрания кмет на кметство Славейково. Моля, всички
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присъстващи в залата да станат на крака. Г-н Терзиев, повтаряйте след мен
клетвата.“
Съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА г-н Михаил Георгиев Терзиев положи клетва.
След полагане на клетвата г-н Михаил Георгиев Терзиев подписа клетвения лист.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма да връча отговор на г-н Ивайло Илиев, тъй като отсъства от залата.
Преминаваме към предложения проект за дневен ред.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и
семейства /2010 - 2013 год./ за 2012 год. / вх.№915
2.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства за 2012 год. / вх.№908
3.Годишен план за пашата на територията на община Провадия за 2013-2014
год. / вх.№920
4.Докладни записки с вх. №895, 909, 910, 911, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 925,
926, 927, 928, 929, 930, 931, 932.
5.Питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има ли допълнения и корекции в дневния ред на заседанието?“
Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„От името на вносителя предлагам следните изменения в дневния ред.
Оттегляме докладна записка с вх.№910, евентуално за следващо заседание на ОбС.
Предлагаме в дневния ред към точка докладни записки да бъдат включени
докладните и материалите с вх.№937, относно съфинансиране по програма
„Коменски“, вх.№944, относно определяне възнаграждението на кмета на кметство
с.Славейково и материала под №938, информация, относно финансирането на
дейности по обезвреждане на битовите отпадъци. Благодаря.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при
следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и
семейства /2010 - 2013 год./ за 2012 год. / вх.№915
2.Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства за 2012 год. / вх.№908
3.Годишен план за пашата на територията на община Провадия за 2013-2014
год. / вх.№920
4.Докладни записки с вх. №895, 909, 911, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 932, 937, 944, 938.
5.Питания и отговори на питания на общински съветници.
6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 21 с
21 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Отчет на Общинска стратегия за развитие на социалните
…………….. услуги за деца и семейства /2010 - 2013 год./ за 2012 год.
а/№915-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на отчет на общинска стратегия за развитие на социалните услуги
за деца и семейства /2010 - 2013 год./ за 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя? Няма. Колеги, питания, становища, изказвания,
относно докладната записка? Няма такива.“
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 № 20 – 377
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема отчет на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за
деца и семейства /2010 - 2013 год./ за 2012 год.
Втора точка - Отчет за дейността на народните читалища и изразходените от
……………. тях бюджетни средства за 2012 год.
а/№908-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет за дейността на народните читалища и изразходените от тях
бюджетни средства за 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, питания, становища,
изказвания, относно докладната записка? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 21 с
21гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20 – 378
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет Провадия реши:
1.Приема докладите за дейността на читалищата на територията на община
Провадия в изпълнение на „Програма за развитие на читалищната дейност“ и
изразходените от тях бюджетни средства през 2012 год., съгласно приложения от
№1 до №22.
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Трета точка - Годишен план за пашата на територията на община Провадия за
……………. 2013-2014 год.
а/№920-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане план за пашата на територията на община Провадия за 2013-2014
г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, питания, становища,
изказвания, относно докладната записка? Няма желаещи за изказване.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 379
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 37 „о” от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, Общински съвет Провадия,
реши:
1.Утвърждава Годишен план за пашата на територията на Община Провадия
2013 – 2014 г., съгласно Приложение №4, съставляващо неразделна част от
настоящото решение.
2.Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално
ползване на земеделски стопани или техни сдружения, съгласно приложен списък –
Приложение №2, съставляващо неразделна част от настоящото решение.
3.Определя начална годишна тръжна цена в размер на 6 лв./дка /шест лева/ за
индивидуално ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд.
4.Определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на
мерите и пасищата, съгласно Приложение №3, съставляващо неразделна част от
настоящото решение.
5.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Четвърта точка – Докладни записки
………………..
а/№895-Докладна записка от Анатоли Атанасов – кмет на община Провадия,
съгласно заповед №384/11.03.2013 г. и №423815.03.2013 г., относно приемане
решение за продължение на договора за предоставяне на концесия върху имотпублична общинска собственост-язовир „Тутраканци ІІІ“, находящ се в землището
на село Тутраканци, община Провадия с „Геопрециз-инженеринг“ ООД
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, питания, становища,
изказвания, относно докладната записка? Няма.“
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Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 380
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.72, ал.3 от Закона за концесиите и т.34.3. от Договора за
предоставяне на концесия върху имот - публична общинска собственост от
26.02.2001 г. за обект язовир „Тутраканци ІІІ“, сключен между Община Провадия и
ЕТ “Никсън Георги Ников“, вписан в агенцията по вписванията 28.02.2001 г., том V,
стр.176, Общински съвет Провадия реши:
1.Дава съгласие Договора за предоставяне на концесия върху имот - публична
общинска собственост от 26.02.2001г. за обект язовир „Тутраканци III“, сключен
между Община Провадия и ЕТ „Никсън Георги Ников“, вписан в агенцията по
вписванията 28.02.2001 г., том.V, стр.176 да бъде продължен с правоприемника на
ЕТ „Никсън Георги Ников“, ЕИК 103064062 - „Геопрециз – инженеринг“ ООД,
ЕИК831189927 със седалище и адрес на управление гр.София, ПК 1421, Община
Столична, област София, район „Лозенец“, бул.“Христо Смирненски“ №1.
2.Упълномощава кмета на Община Провадия в едномесечен срок след влизане
в сила на настоящото решение да сключи с правоприемника на ЕТ „Никсън Георги
Ников“, ЕИК 103064062 - „Геопрециз
инженеринг“
ООД,
ЕИК831189927
допълнително споразумение към Договора за предоставяне на концесия върху имот
-публична общинска собственост от 26.02.2001 г. за обект язовир „Тутраканци III“
за продължаване на договора с правоприемника, считано от 01.04.2013г.
3.Задължава кмета на община Провадия в допълнителното споразумение по
т.2 от настоящото решение да включи клауза, съгласно която авансовото плащане на
годишното концесионни възнаграждение за 2013 г. да бъде извършено от
„Геопрециз-инженеринг“ ООД в едномесечен срок от подписване на
споразумението.
б/№909-Докладна записка от Анатоли Атанасов – зам.-кмет, изпълняващ
длъжността кмет на община Провадия, съгласно заповед №618/10.04.2013 г.,
относно приемане решение за съгласуване подробно схема за разполагане на маси за
сервиране пред заведение за хранене за извършване на търговия на открито на
територията на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Колеги, питания, становища,
изказвания, относно докладната записка? Няма.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение 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 № 20 – 381
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.3 от Наредба №3 на ОбС
Провадия за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на
градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи на територията на община Провадия и т.2 от Решение №49-678 на ОбС
Провадия, прието по протокол №49 от 08.06.2011 г., Общински съвет Провадия
реши:
1.Съгласува подробна схема за разполагане маси за сервиране на площ от
15.00 м2 – за търговия на открито, върху общински поземлен имот, съгласно Акт за
частна общинска собственост №853/25.04.2001 год., вписан под №127, том ІІ,
входящ регистър №995 от 16.02.2005 год. в Служба по вписванията към Агенция
вписвания при Районен съд Провадия, съставляващ УПИ /парцел/
VІ-1345-„за кино и търговски център“, квартал 59 по плана на гр.Провадия, при
граници за парцела: изток - парцел V - парк; запад - ул. Дунав, север - парцел Vпарк и юг - ул. „Ал. Стамболийски“, пред обект: Снек бар „Зелени камъни“,
собственост на ЕТ „Тоника - Красимир Колев“, гр.Провадия - централен площад,
област Варна, съгласно Приложение №1.
2.Схемата по т.1 да се отрази в цялостната схема за разполагане на
преместваеми обекти.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
в/№911-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-председател на
постоянната комисия за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни
нужди
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши питания, становища,
изказвания, колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 382
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 Тодор Георгиев Войнов от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ № 94, ет.2, ап.4 се отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв.,
6

поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.2.На лицето Деница Радославова Димитрова от гр.Провадия, кв.“Север“, бл.4,
ет.3, ап.9 се отпуска парична помощ в размер на 220.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Станка Вичева Маринова от с.Черковна, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.4.На лицето Фатме Назиф Рашид от с.Славейково, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 150.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Гита Динева Панова от гр.Провадия, ул.“Охрид“ №6 се отпуска
парична помощ в размер на 130.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на Критериите,
приети с Решение №7-113/ 26.03.2012 г. на следните лица:
2.1. На лицето Валентин Николаев Вълчев от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.11, вх.А
ет.2, ап.6 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.2. На лицето Юлия Ангелова Казакова от гр.Провадия, ул.“Лозница“ № 30 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 Бистра Христова Милкова от гр.Прозадия, ул.“Подрумниче“ № 22
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 Сашо Ангелов Минчев от гр.Провадия, ул.“Божур“ № 31 не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.5.На лицето Митко Юлиянов Ивайлов от с.Градинарово, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.6.На лицето Пенка Маринова Младенова от гр.Провадия, ул.“Лозница“ № 8 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 Неджибе Юсеин Мустафа от с.Градинарово, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.8На лицето Наджия Ибишева Али от гр.Провадия, ул.“Христо Смирненски“ №
28 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за
отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община
Провадия.
2.9.На лицето Йорданка Маринова Асенова от с.Градинарово, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.

7

2.10.На лицето Янко Ивайлов Радев от с.Градинарово, общ.Провадия не се отпуска
парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на еднократни
помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
г/№918-Докладна записка от Лидия Николаева Димитрова-зам.-кмет на
община Провадия, относно предложение за обсъждане и приемане от общинския
съвет Провадия проект за допълнение на „Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Ваши питания, становища,
изказвания, колеги по докладната записка с вх.№918? Няма.“
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 № 20 – 383
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.6, чл.9 от Закон за местните данъци и такси, Общинският
съвет Провадия:
1.Приема допълнения в „Наредба № 8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”, както
следва:
§.1. Допълва чл.18А като:
1.1. След думата „грижи” добавя текста „Дом за възрастни с физически
увреждания”
Текстът на чл.18 А добива следния вид:
„Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци собствениците
(ползвателите) на сградите на училища, детски градини, домове за деца, лишени от
родителски грижи, Дом за възрастни с физически увреждания, преходни жилища,
читалища, исторически музей и галерия, болници (публична общинска собственост),
молитвени домове на законно регистрирани вероизповедания в страната”.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Срок: 31.05.2013 г. и постоянен Отг. : кмет на община
д/№919-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършване на вътрешни компенсирани промени в поименния списък за
капиталови разходи на община Провадия за 2013 г.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани и гости,
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Предложението на общинска администрация е промяната в списъка за
капиталови разходи да бъде следната: реконструкцията на спортната площадка да
отпадне, а на нейно място да запишем - закупуване на рентген за „МБАЛ Царица
Йоанна Провадия“. Решението е продиктувано от следните причини: ако месец
август нямаме нов рентген, пак втора употреба, но друго поколение – болницата
няма да съществува. Ако имаме нов рентген, не знаем до кога ще съществува. Така
или иначе ние трябва да предложим вариант, който да ни дава опция болницата да я
има. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания, становища, изказвания, колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 384
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.18, ал.1 от Закона за общинския бюджет, чл.12, ал.3 от Закон за
държавния бюджет на Република България за 2013 год., Общински съвет Провадия:
1.Одобрява компенсирани промени в поименния списък за капиталови
разходи по бюджета на общината за 2013 г., съгласно приложение №1.
2.Задължава кмета на община Провадия да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
е/№921-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в землището на
село Кривня, община Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани и гости,
Предложението ми е по докладни записки от вх.№ 921 до вх.№930. Някои
касаят имоти частна общинска собственост, а други имоти публична общинска
собственост. Става въпрос за „пасища, мери“, „пасища с храсти“ или само „храсти“.
Идеята е за имоти малко над десет хиляди декара до месец септември да проведем
търгове и да ги отдадем под наем за 6 лв. на година. Единственото условие, което
поставя общината, освен наема за началната тръжна цена, е до имотите да има
свободен достъп на граждани за техните нужди, като животновъди, евентуално.
Това, което искам да добавя, че на следващо заседание ще вкараме още подобни
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докладни записки за няколко хиляди декара. Ако успеем да отдадем до края на
месец септември имотите, от следващата календарна година средно годишно ще
придобиваме по около 60 000 лв., при свободен достъп на хората до имота.
Благодаря.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 385
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000324, представляващ земеделска земя с площ от
1534,384 дка., категория ІХ, по начин на трайно ползване „храсти“, местност
„Стамат чешма“, находяща се в землището на село Кривия, ЕКАТТЕ39829, Община
Провадия при граници и съседи: имоти с №№: 054010 - нива на Драгни Иванов
Драгиев; 054009 - нива на Димитър Ганчев Ганев; 054019 - нива на Димитър
Христов Димитров; 054018 - нива на Марина Георгиева Горанова; 054017 - нива на
Венцислав Бисеров Вълчев; 054016 - нива на „Констант“ ЕООД; 054015 - нива на
Марийка Желязкова Овчарова; 054005 - нива на наследниците на Добра Велева
Недялкова; 054004 - нива на Никола Христов Ников; 054012 - нива на Михаил
Димитров Михалев; 054011 - нива на Христо Димитров Михалев; 054002 - нива на
наследниците на Александър Атанасов Атанасов; 054001 - нива на Ташко Статев
Ташков: 000288 - полски път на община Провадия; 000326 - полски път на община
Провадия; 000325 овцеферма- държавен поземлен фонд /ДПФ/-Министерство на
земеделието и горите /МЗГ/; 000319-полски път на община Провадия; 000315-път
IV клас на община Провадия; 000320-полски път на община Провадия и 000368дере - земи по чл.19 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,
собственост на община Провадия, съгласно Акт за частна общинска собственост
№545 от 24.10.2000 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под №11, том V. входящ регистър 2320, дело №836, партида
№4432/26.10.2003 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 год.
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ж/№922-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост в землището на
село Черковна, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 386
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №064946, представляващ земеделска земя с площ
8,674 дка /осем декара щестстотин седемдесет и четири кв.м./, категория /Х-0,367;
ІV-8,307дка./, по начин на трайно ползване „ливада“, местност „Топла река“,
находящ се в землището на село Черковна, ЕКАТТЕ 80710, Община Провадия при
граници и съседи: имоти с №№ 000267-дере на община Провадия, 064046-ливада на
Павлина Куртева Желязкова, 064045-нива на Тунчо Тунчев Илиев; 064056-друга
селскостопанска територия на община Провадия, собственост на община Провадия,
съгласно Акт за частна общинска собственост №1464 от 29.06.2012 г. вписан в
Служба по вписванията под №173, том ІХ, входящ регистър №3521, дело №1765 от
03.07.2012 г., за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 г.
з/№923-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Петров дол, община Провадия
Кворум: 20
/Общинският съветник Недка Манолова Пенева не присъства в залата. 09.45 ч./
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за“- 20
„против“- 0
„възд.се“- 0
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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 № 20 – 387
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37 п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000021, представляващ земеделска земя с площ
440,159 дка. /четиристотин и четиридесет дка. сто петдесет и девет кв.м./, категория
ІХ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност „Мерата“, находящ се в
землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия при граници и
съседи: имоти с №№ 000012-дере на община Провадия, 000022-„пасище, мера“ на
община Провадия, 000025-дере на община Провадия, 000030-автомагистрала
Държавата, собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост №1357 от 25.05.2011 г. вписан в Служба по вписванията под №84, том
V, входящ регистър №2271, дело №880 от 27.05.2011 г., за срок от пет години чрез
публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 г.
и/№924-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Петров дол, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за“- 20
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20 – 388
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000022, представляващ земеделска земя с площ
122,416 дка. /сто двадесет и два дка. четиристотин и шестнадесет кв.м./, категория
ІХ, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност „Мерата“, находящ се в
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землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия при граници и
съседи: имоти с №№ 000021-„пасище, мера“ на община Провадия, 000012-дере на
община Провадия, землищна граница, 000025-дере на община Провадия,
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1358 от 25.05.2011 г. вписан в Служба по вписванията под №86, том V, входящ
регистър №2273, дело №882 от 27.05.2011 г., за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 г.
й/№925-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Петров дол, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за“- 20
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20 – 389
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000056, представляващ земеделска земя с площ от
964,529 дка.,/деветстотин шестдесет и четири дка. петстотин двадесет и девет кв.м./,
категория X, по начин на трайно ползване „пасище мера“, местност „Чанлъка“,
находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия,
при граници и съседи: имоти с №№: 000062-полски път на община Провадия;
000188-пасище, мера земи Георги Петров Димитров и др.; 000088-дере на община
Провадия; 000091-скала, остатъчен фонд стоп. общината; 000088- дере на община
Провадия; 000040-полски път на община Провадия; 000340-полски път на община
Провадия; 000090-овцеферма на Държавен поземлен фонд - Министерство на
земеделието и горите; 000040-полски път на община Провадия; 000038-дере на
община Провадия; 000059 -пасище мера,земи по чл.19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; 000063-скала, остатъчен фонд стоп.общината;
000083-скала, стоп. община Провадия; 000061 друга селскостопанска територия13

Общински поземлен фонд; 000084-скала, остатъчен фонд стоп. общината; 000061друга селскостопанска територия-Общински поземлен фонд; 000085-скала,
остатъчен фонд стоп. общината; 000061-друга селскостопанска територияОбщински поземлен фонд; 000082-скала, остатъчен фонд стоп. общината; 000061
друга селскостопанска територия-Общински поземлен фонд;000081-скала остатъчен
фонд стоп. общината: 000036-полски път на община Провадия: 000080-скала,
остатъчен фонд стопанисва общината; 000036-полски път на община Провадия;
000077-пасище с храсти земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи; 000078-скала, остатъчен фонд стоп. общината; 000077-пасище с
храсти , земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи; 000036-полски път на община Провадия; 000034-полски път на община
Провадия; 000099-полски път на община Провадия: 000125-полски път на община
Провадия; 000121-полски път на община Провадия; 000126-пасище, мера земи по
чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 060004 ливада
на наследниците на Дамян Георгиев Демиров; 060005-ливада на наследниците на
Курти Янев Костов; 060006-ливада на наследниците на Янчо Тодоров Янев; 060007 ливада на Тодор Тодоров Янев; 060008-ливада на Димитър Тодоров Йончев и други;
060009-ливада на наследниците на Марин Великов Маринов; 060010-ливада на
наследниците на Пеню Митев Маринов; 060013-ливада на наследниците на Митю
Великов Маринов; 060014-ливада на Димитър Великов Великов; 060015-ливада на
наследниците на Иван Митев Курдов; 060016-ливада на наследниците на Георги
Митев Иванов; 060017 -ливада на наследниците на Пеню Хараланов Иванов;
000128-полски път на община Провадия; 000129-пасище, мера земи по чл.19 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 062005-нива,
неидентифициран собственик; 000086-полски път на община Провадия; 000137полски път на община Провадия; 000119-полски път на община Провадия; 000087скала, остатъчен фонд стоп. общината; 000089-скала, остатъчен фонд стоп.
общината, собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
собственост №1359 от 26.05.2011 г., вписан в Службата по вписванията под №87,
том V, входящ регистър 2274, дело №883 от 27.05.2011 г. за срок от пет години чрез
публичен търг с явно наддаване.
2.Утвърждава начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 г.
к/№926-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Петров дол, община Провадия
Кворум:21 /Общинският съветник Недка Манолова Пенева присъства в залата.
10.04. ч./
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Кворум:20 /Общинският съветник Станислава Шидерова Налбантова не
присъства в залата. 10.05 ч./
Поименно гласуване:
Кворум:20
„за“- 20
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20 – 390
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000258, представляващ земеделска земя с площ от
297.929 дка. /двеста деветдесет и седем дка., деветстотин двадесет и девет кв.м/
категория V, по начин на трайно ползване „пасище мера“, местност „Градишка яка“
находящ се в землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия,
при граници и съседи: имоти с №№: 000347-пасище, мера земи по чл.19 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи; 073130-нива на наследниците
на Иван Пенев Хараланов; 073129-нива на наследниците на Милю Тодоров Милев;
073128-нива на наследниците на Христо Киряков Пенев; 073127-нива на
наследниците на Велико Тодоров Пенев; 073120 друг жилищен терен на „Кънтри
ретрит“ ООД; 000191 - населено място Петров дол: 072121-друга селищна територия
на „Бенкомер“ ЕООД; 0720122-нива на наследниците на Тодор Димитров Николов;
072126-нива на Никола Стефанов Николов; 072125-нива на наследниците на Димо
Димитров Николов; 072124-нива на Драгни Иванов Драгнев и други; 072123-нива на
наследниците на Жечо Шидеров Жечев: 000191-населено място Петров дол; 071109
нива на наследниците на Христо Георгиев Ганчев; 069297-нива на Любомир
Георгиев Цвятков; 000382-полски път на община Провадия; 069313-нива на
наследниците на Ламбо Иванов Шишков; 069334-нива на наследниците на Христо
Георгиев Ганчев: 069335-нива на наследниците на Христо Георгиев Ганчев; 069336нива на Тодор Тодоров Янев: 069337-нива на наследниците на Никола Янев Радев;
069352-нива на наследниците на Лазар Николов Лазаров; 069340-нива на
наследниците на Костадин Хараланов Костадинов; 069353-нива на наследниците на
Петър Йорданов Костадинов; 000385-пасище, мера земи по чл.19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи; 000210-залесена територия
Министерство на земеделието и горите /МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 000261горски път,Министерство на земеделието и горите /МЗГ/-Държавно лесничейство
/ДЛ/; 000220-залесена територия, Министерство на земеделието и горите/МЗГ/;
000262-горски път на Министерство на земеделието и горите/МЗГ/-Държавно
лесничейство/ДЛ/; 000260-залесена територия Министерство на земеделието и
горите/МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 000346-поляна, Министерство на
земеделието и горите/МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 000262 горски път на
Министерство на земеделието и горите/МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 000295обслужване на Горско стопанство на Министерство на земеделието и горите 15

държавно лесничейство/ДЛ/; 000314 залесена територия, Министерство на
земеделието и горите/МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 000320-залесена
територия-Министерство на земеделието и горите /МЗГ/ - Държавно лесничейство
/ДЛ/; 000259-полски път на община Провадия, собственост на община Провадия,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1361 от 26.05.2011г., вписан в
Службата по вписванията под №89, том V, входящ регистър 2276, дело №.885 от
27.05.2011 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 год.
л/№927-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Петров дол, община Провадия
Кворум:19 /Общинският съветник Милена Иванова Драгнева не присъства в
залата. 10.12 ч./
Поименно гласуване:
Кворум:19
„за“- 19
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 19 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20 – 391
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл. 37 п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи, Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000316, представляващ земеделска земя с площ от
180,132 дка. /сто и осемдесет дка. сто тридесет и два кв.м./, категория ІV, по начин
на трайно ползване „пасище, мера“, местност „Бърдо“, находящ се в землището на
село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, община Провадия, при граници и съседи: имоти с
№№000319-скала на Министерство на земеделието и горите/МЗГ/-Държавно
лесничейство/ДЛ/; 000317-скала на Министерство на земеделието и горите/МЗГ/Държавно лесничейство/ДЛ/; 000314-залесена територия
Министерство на
земеделието и горите/МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 000310-горски път на
Министерство на земеделието и горите/МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 000309залесена територия Министерство на земеделието и горите/МЗГ/-Държавно
лесничейство/ДЛ/; 000313-залесена територия Министерство на земеделието и
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горите/МЗГ/-Държавно лесничейство/ДЛ/; 057001-нива на Община Провадия,
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1362 от 26.05.2011 г., вписан в Службата по вписванията под №90, том V, входящ
регистър 2277, дело №.886 от 27.05.2011 г. за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 г.
м/№928-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Петров дол, община Провадия
Кворум:21/Общинските съветници Милена Иванова Драгнева и Станислава
Шидерова Налбантова присъстват в залата. 10.14 ч./
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 392
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37 п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000047, представляващ земеделска земя с площ от
152,137 дка./сто петдесет и два дка сто тридесет и седем кв.м./ категория, Х, по
начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност „Памуклука“, находящ се в
землището на село Петров дол, ЕКАТТЕ 56143, Община Провадия, при граници и
съседи: имоти с №№000051-дере на община Провадия, 000042-полски път на
община Провадия, 000095-пасище мера, земи по чл.19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; 000040-полски път на община Провадия,
собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична общинска собственост
№1363 от 26.05.2011 г., вписан в Службата по вписванията под №85, том V, входящ
регистър 2272, дело №881 от 27.05.2011 г. за срок от пет години чрез публичен търг
с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
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3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 г.
н/№929-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Добрина, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища, изказвания, колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 393
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37 п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №036003, представляващ земеделска земя с площ от
326,842 дка. /триста двадесет и шест дка, осемстотин четиридесет и два кв.м./,
категория /Х-294,562;VІІ-32,280 дка./, по начин на трайно ползване „пасище, мера“,
местност „Канаричката“, находящ се в землището на село Добрина, ЕКАТТЕ 21484,
Община Провадия, при граници и съседи: имоти с №№000376-полски път на
община Провадия, 000034-полски път на община Провадия; 000030-полски път на
община Провадия; землищна граница; 000054-полски път на община Провадия;
000005-полски път на община Провадия, собственост на община Провадия, съгласно
Акт за публична общинска собственост №1235 от 21.04.2008 г., вписан в Службата
по вписванията под №172, том V, входящ регистър 2811, дело №1016 от 29.04.2008
г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м. септември 2013 г.
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о/№930-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и утвърждаване на начална тръжна
цена на земеделски недвижим имот-публична общинска собственост в землището на
село Добрина, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 394
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.37 п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №036005, представляващ земеделска земя с площ от
266,986 дка. /двеста шестдесет и шест дка. деветстотин осемдесет и шест кв.м./,
категория /Х-261,186;VІІ-5,800 дка./, по начин на трайно ползване „пасище, мера“,
местност „Канаричката“, находящ се в землището на село Добрина, ЕКАТТЕ 21484,
Община Провадия, при граници и съседи: имоти с №№000376-полски път на
община Провадия, 000034-полски път на община Провадия; 000030-полски път на
община Провадия, собственост на община Провадия, съгласно Акт за публична
общинска собственост №1276 от 08.05.2009 г., вписан в Службата по вписванията
под №156, том ІV, входящ регистър 3289, дело №749, партида №13296 от
11.05.2009 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6.00 лв./дка. годишно.
3.Участниците в търга могат да бъдат земеделските стопани, отглеждащи
пасищни животни или лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на горното решение.
Срок: м.септември 2013 г.
п/№931-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем на части от имот-публична
общинска собственост
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Питания, становища, изказвания, колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„за“- 21
„против“- 0
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„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 № 20 – 395
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот-публична
общинска собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична
общинска собственост №3/10.02.1997 г., вписан в Агенцията по вписванията при
Районен съд Провадия под №9, том V, входящ регистър №3793, дело №856 от
04.10.2001 г., находящ се в гр.Провадия, община Провадия, област Варна, целият с
площ от 10187 м2 / десет хиляди сто осемдесет и седем кв.м./, съставляващ УПИ II
/две/ - училище, спорт и гаражи, в квартал 117 /сто и седемнадесет/ по плана на
града при граници: улица, улица, улица, улица, а именно 9.000 м2 /девет кв.м./
обособени, като позиция №2 от схема №2 за поставяне на преместваеми
обекти,
съставляваща
част
от
приетата
с
Решение
№49678/08.06.2011 г. на ОбС Провадия, цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти на територията на град Провадия и одобрена на 30.06.2011
г. от гл.архитект на община Провадия за поставяне на павилион за търговска
дейност.
2.Отдаването на обекта по т.1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване, с начален месечен наем определен по тарифата за отдаване под наем
на общински терени, приета от Общинския съвет Провадия Решение №22-254
от 24.02.2009 г.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
р/№932-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно опрощаване на разходи за храна на бездомни хора по време на ниските
минусови температури през зимния период на 2012 / 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма.Ваши питания, становища, изказвания, колеги
по докладна записка с вх.№932? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 396
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за храна на бездомни лица в размер на 949,07
лв. и същия да бъде за сметка на бюджета на община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
с/№937-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно съфинансиране по програма „Коменски“ – договор №LLP2011-COM-RP
07/10.11.2011 –„Учение през целия живот“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от вносителя няма.Ваши питания, становища, изказвания, колеги
по докладна записка с вх.№937? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:21
„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 № 20 – 397
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия дава съгласие за:
1.Съфинансиране по програма „Коменски“ - договор № LLP2011-COM-RP
07/10.11.2011 - „Учение през целия живот“ в размер на 6115 лв. за 2013 год.
2.Временно финансиране по проекта, като вьзстановими разходи при финално
отчитане към 30.06.2013 год. в размер на 15 158 лв.
Средствата да се осигурят от бюджета на община Провадия - местна дейност
“Общинска администрация“.
Общински съвет гр. Провадия, възлага на кмета на община Провадия
изпълнението на настоящото решение.
т/№944-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство
село Славейково, община Провадия
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 № 20 – 398
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет Провадия:
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1.Определя размера на трудовото възнаграждение /основна месечна заплата/
на кмета на кметство Славейково, община Провадия, считано от 30.04.2013 год.,
както следва:
Кметство

Славейково

Име, презиме, фамилия

Михаил Георгиев Терзиев

ОМЗ
от - до
373 373 - 834 лв.

Трудово
възнаграждение
/ОМЗ/
500 лв.

2.Възлага на кмета на община Провадия да определи допълнително
възнаграждение за прослужено време на лицето по т.1, съобразно действащата
нормативна уредба.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
у/№938-Информация от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно
финансово обезпечаване на дейностите по обезвреждане на отпадъци, чрез
депониране
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Информацията, която искам да представя е свързана с един, мога да го нарека,
тежък финансов проблем за населението на нашата община. Той е относно таксите,
размера на таксите за битови отпадъци и за плащаните отчисления.
В началото на месеца областният управител на област с административен
център Варна събра „Сдружение за изграждане на депо с район Провадия“. Там
беше прието прединвестиционното проучване за площадка с.Войводино, община
Вълчи дол и резервна площадка с.Венчан, община Провадия, както и доклада за
оценка въздействието на околната среда и беше внесен в РИОС Варна. Три месеца е
срока за процедиране на доклада за оценка въздействието върху околната среда. Но,
същественото е друго. На нас ни бе прочетено едно писмо от Министъра на
околната среда и водите, че пет региона в България няма да получат финансиране по
ОП „Околна среда”, тъй като тя приключва 2013 год. Държавата ще финансира
изграждането на депата в степента им клетки за обезвреждане на битови отпадъци
чрез Предприятието за управление на дейностите по околната среда или държавния
бюджет. Това автоматично измества пускането на бъдещото регионално депо не порано от края на 2016 год., защото старта му може да бъде средата на 2014 год. В тази
връзка е това, което искам да ви кажа и да ви запозная. Ако тази година, общините,
които ползват регионално депо плащат 15 лв. на тон отчисления, ние плащам 30 лв.
по единия член и 20 лв. по другия - 19.12 лв. От следващата година тези отчисления
рязко скачат за общините, ползващи регионално депо ще бъдат 35 лв. на тон и до
2020 год. ще скачат с по 10 лв., като ще достигнат 95 лв. на тон. За нас това е двойно
- 70 лв. на тон и 20 лв. по другия член. С една дума, догодина ние трябва да съберем
579 000 лв. по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и да ги преведем
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на Министерството на околната среда и водите. В момента общината я чистим със
средства между 580 000 и 590 000 лв. плащаме средно по 97 лв. на тон за
сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане, а догодина трябва да плащаме и 90
лв. отчисления. Искам да ви кажа, че плащаме 97 лв. на тон вследствие намалението
на цената за сметосъбиране и сметоизвозване. При започване изпълнението на
договора с фирма „Технокар” средно месечно през 2009 год. са плащани 47 000 лв.
за сметопочистване, сметоизвозване и обезвреждане в общината. Сега плащаме
36 000 лв. Направете сметка. Но са си така или иначе 97 лв. на тон в момента и
догодина следва да завишим размера на таксата за битови отпадъци не по-малко от
33%. И това е при 100% събираемост и събиране на старите задължения. Тежкото
от следващата година е, че са въведени и санкции. При две последователни
неплащания на отчисленията два месеца по ред санкцията за общината е от 30 000
до 100 000 лв., а повторната е от 60 000 до 200 000 лв. Тези средства няма да се
вземат от таксата за битови отпадъци, а от собствените приходи. Сами разбирате, че
това автоматично ще блокира местните дейности - детски градини, социален
патронаж, общинска администрация. Моята информация е внесена на 23 април, а
днес във вестник „Труд”, в електронното му издание, има статия „такса смет скача”.
Точно това е нашата непотвърдена информация и донякъде потвърдена, че от 2015 г.
по 10 лв. на тон и до 95 лв. на тон през 2020 г. Това е шесткратно увеличение. Този
разход се калкулира от кметствата в размера на данък смет, който плащат
гражданите и фирмите. Няма официални данни какъв процент от таксата се плаща за
отчисленията. Парите се събират за изграждане на нови клетки или цели депа за
боклук, както и на съоръжения за оползотворяване на сметта. По всяка вероятност
тези пет региона, включително и регион Провадия, ще бъдат финансирани от
средствата, събирани от всички общини в България. Нашата задача и моята
информация има за цел общинска администрация, ОбС, неправителствените
организации, обществеността на Провадия да намерим за тези две, три години,
докато се изгради регионалното депо начин за обезвреждане на отпадъците, който
ще е по-евтин на провадийци, защото съгласете се 600 000 лв. догодина и 700 000
лв. за 2015 год. за мен е непосилно при сегашната икономическа обстановка. Това е
едната информация.
Искам да ви запозная с още една, тъй като съм взел думата, тя е свързана с
пасарелката на ул.”Васил Коларов” срещу ІІ ОУ, която е демонтирана и
изпълнителите на проекта за реконструкция и модернизация на ПСОВ Провадия и
изграждането на водопроводите и канализацията по ул.”Дунав” са готови да я
монтират, но ние възложихме конструктивно становище и ще ви зачета част от
конструктивното становище. „Части от конструкцията са силно пострадали от
корозията, като пораженията са до 30% от сеченията на профилите и до 60 - 80%
сеченията на заваръчните шевове. При това тези поражения не са концентрирани на
едно или две места, а са сравнително равномерно разпределени по цялата
конструкция. От това следва, че поради корозия носимоспособността на
конструкцията е силно намалена в сравнение с носимоспособността, която тя е
имала след нейното производство. В тази връзка с посоченото по-горе считам, че
стоманената конструкция не трябва да се монтира обратно на мястото си, тъй като в
сегашното състояние тя би могла да представлява сериозна опасност за
преминаващите по нея. Към използването на тази стоманена конструкция може да се
пристъпи само след основен ремонт и предхождащи го конструктивни изчисления.
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Препоръчвам на възложителя да не използва тази стоманена конструкция по
нейното предназначение, поради неоправдано високата степен на риск от авария. С
оглед на изводите от по-горните точки, мисля, че вместо основен ремонт на
сегашната конструкция ще бъде по-целесъобразно да се пристъпи към
проектирането и изпълнението на нова конструкция, която ще отговаря на сега
действащите норми за проектиране на строителни конструкции.“ В тази ситуация
независимо от желанието на гражданите и това, че ще ни излезе много евтино,
защото само машиносмяната на крана е 700 лв. на ден, сега конструкцията ние
можем да я сложим, но риск такъв нито аз, нито вие бихте оправдали. Проблемът не
е само в тази конструкция, защото тя я няма, няма да се ползва. Проблемът вече
настъпва и с другите, на които следва да направим обследване и евентуално да
ремонтираме на място. Чак тогава да видим кога, как и каква конструкция да
монтираме на ул.”Васил Коларов”. Това е реалното положение с пасарелката.
Нашите съграждани и децата им трябва да ползват новите пешеходни зони, които
сега ще се направят и моста по ул.”Георги Димитров”, а не по ул.”Сергей
Румянцев”, защото той е натоварен и движението там е голямо. Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените две важни информации за
информиране на общинските съветници, както и населението.”
Петата точка - Изказвания, питания, становища и предложения на
........................
граждани
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма при мен отговори на питания на общински съветници. Ваши питания за
тази сесия, колеги? Няма такива.”
Шеста точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
…………….
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, ще ви връча отговора на вашето питане от предното заседания на
ОбС Провадия. Г-н кмета ще ви отговори на микрофон.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Отговор на питане на г-н Ивайло Илиев, поставено на заседание на
Общински съвет Провадия на 28.03.2013 г.
Уважаеми г-н Илиев,
Съгласно договор №9118/25.09.2006 г. между община Провадия и
„Електроразпределение“ - Варна АД за прехвърляне на включените в активите си,
функциониращи съоръжения за външно изкуствено осветление (УО) на улици,
площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска
собственост, находящи се на територията на общината по приложение № 1, кабелна
мрежа, улично осветление, стълба до Н = 9.5 м. - 297 бр. и стълб до Н = 3.5 м. - 940
бр. са собственост на община Провадия.
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Съгласно Наредба №17 от 03.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни
далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях, издадена от Министъра на
транспорта и съобщенията и Министъра на регионалното развитие (обн. ДВ. бр.53
от 28.06.2005 г., в сила от 28.06.2005 г.), чл.32, ал.1 на подалите до община Провадия
разрешения за изграждане на оптична преносна мрежа и разполагане на интернет
трасета по стълбовете за улично осветление в град Провадия „Рутил“ ООД - Варна и
„Алекс Ескейп“ с. Цонево не бе издадено.
„Булсатком“ АД не е изискало необходимото разрешение от собственика,
община Провадия за разполагане на оптични кабели в посочения от Вас случай и
участък.
До офиса им бе изпратено писмо, с което се приканват да представят пред
община Провадия налични документи за разполагане на съответните кабели или в
противен случай-следва тяхното премахване / от този, който ги е поставил или от
община Провадия – за сметка на нарушителя/. До момента изисканите документи не
са представени. В срок до 30.05.2013 год. проблемът ще има окончателно решение,
за което отново ще ви информирам.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. Г-н Илиев искате ли думата? Заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми дами и господа,
Благодаря за отговора, но не стана ясно само - кога е изпратено писмото?
Мисля, че преди около пет месеца. Пет месеца не е отстранено нарушението. Устно
е сигнализирано. Продължава и казвам, че се работи събота и неделя, когато
общинска администрация не работи. Просто нямам думи. Това означава, че до края
на месеца ще бъде решен въпроса. Така ли да го разбирам? Така е съгласен съм.
Само да кажа. Знаете, че всичко е подземно. Защо според вас не се прекарват
кабелите под земята? Защото се плащат такси. Община Провадия не е взела един
лев, защото те незаконно са ги поставили. Все едно аз да тръгна, да направя една
рекламна агенция и по всички стълбове да сложа рекламни материали.
Ще позволите ли един въпрос? Така и така съм тук. Добре, благодаря.
Въпросът ми е по Наредба №1 опазване на обществения ред и сигурността на
гражданите. Искам да ви информирам. Страшно неприятно е и аз снощи го разбрах
това. Лицето, което предния път нарушаваше тук реда, Камен Костадинов е с пукнат
череп и с множество фрактури в болницата във Варна. Побой на 20 метра до
полицията пред дискотеката. Не в дискотеката, казвам, че касае община Провадия,
защото по тази наредба хората, които би следвало да опазват обществения ред и
сигурността на гражданите са кмета и полицията. Нямам никакви лоши чувства към
това. Разбира се, кметът не може да стои в три часа да варди, но това не е извършено
в дискотеката, за да се затвори дискотеката. Извършено е на площада. Какъв ми е
въпросът? Ще направи ли нещо общината в Провадия? Защото днес е Камен утре,
г-н кмете, вашия син, в други ден моя син може да е. Това го казвам от такава гледна
точка. Това е недопустимо. Последната ми информация, Камен Костадинов след два
часа е изведен от охраната пред дискотеката и повече не се е върнал. Няма да
коментирам от там вече, заключения, всеки да си направи. Това е недопустимо.
Човекът е с опасност за живота. Не се знае дали ще оцелее. Благодаря.”
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н кмете, въпреки че ще ви бъде трудно да дадете отговор.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Илиев,
Аз не знам какъв коментар да направя. Трагичен инцидент е. Наистина не
трябва да се случва това в нашия град. Охраната на публичните места е сериозно
нещо. Тя наистина е ангажимент основно на Министерството на вътрешните работи
и после на община Провадия, защото ние нямаме общинска полиция. Има
образувано досъдебно производство по случая. Дано Камен Костадинов да бъде
излекуван и да няма последствия от нанесения побой. Да се разбере какво се е
случило и виновните лица да си понесат наказанията. Аз не знам какво друго мога
да кажа в момента.”
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 10.55 часа.

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

Протоколчик:
......................................... /Галина Тунчева/
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №920
решение №20-379
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №895
решение №20-380
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №911
решение №20-382
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №919
решение №20-384
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №921
решение №20-385
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №922
решение №20-386
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №923
решение №20-387
№

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.

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №924
решение №20-388
№

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.

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V
V

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

С П И С Ъ К
34

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №925
решение №20-389
№

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.

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №926
решение №20-390
№

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.

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

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

Против

Възд.
се

V

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

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №927
решение №20-391
№

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.

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

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №928
решение №20-392
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №929
решение №20-393
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №930
решение №20-394
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

С П И С Ъ К
40

за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №931
решение №20-395
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева

41

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №932
решение №20-396
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №937
решение №20-397
№

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.

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

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/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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