П Р О Т О К О Л № 21
Днес, 30.05.2013 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.Милена Драгиева Полизанова
6.Мустафа Али Ибрям
7.Сечкин Халил Мехмед
8.Назик Назиф Кямил
9.Милена Иванова Драгнева
10.Марин Георгиев Маринов
11.Иво Райчов Гочев
12.Недка Манолова Пенева
13.Николай Маринов Ненов
14.Марин Пенчев Маринов
15.Кръстю Василев Кръстев
16.Димитър Георгиев Андреев
17.Станислава Шидерова Налбантова
Общинските съветници Диянка Александрова Добрева, Дияна Стоянова
Агностева, Христо Николаев Дянков и Радко Атанасов Костадинов не присъстват на
заседанието на ОбС Провадия.
Общинските съветници Мустафа Али Ибрям и Марин Георгиев Маринов
присъстват на заседанието съответно от 09.10 ч. и от 10.00 ч.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на
дейностите по социално подпомагане към община Провадия за 2012 год. /вх.№976
2.Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата
с увреждания в община Провадия за 2012 год. /вх.№977
3.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2012 год.
/вх.№978
4.Информация за дейността на Дом за възрастни с физически увреждания за
2012 год. /вх.№979
5.Докладни записки с вх.№951, 956, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 980, 982.
6.Питания и отговори на питания на общински съветници.
7.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?“
1

Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
От името на вносителя предлагам включването в точка пет докладни записка с
вх.№986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005. Голяма
част от тях бяха обсъдени в комисиите на ОбС. Не бяха вписани при раздаването на
материалите в поканата, за това сега държим да ви ги съобщим и да бъдат гласувани.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на
дейностите по социално подпомагане към община Провадия за 2012 год. /вх.№976
2.Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата
с увреждания в община Провадия за 2012 год. /вх.№977
3.Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2012 год.
/вх.№978
4.Информация за дейността на Дом за възрастни с физически увреждания за
2012 год. /вх.№979
5.Докладни записки с вх.№951, 956, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 980, 982, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992,
993, 994, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005.
6.Питания и отговори на питания на общински съветници.
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 15 с
15 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Отчет на Обществен съвет за упражняване контрол при
………………
осъществяване на дейностите по социално подпомагане към
община Провадия за 2012 год.
а/№976-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на
дейностите по социално подпомагане към община Провадия за 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносител? Няма. Ваши становища, колеги, изказвания
по докладната записка? Не виждам желаещи.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 399
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема отчет на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване
на дейностите по социално подпомагане към община Провадия за 2012 год.
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Втора точка - Информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна
…………….
възраст и лицата с увреждания в община Провадия за 2012 год.
а/№977-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и
лицата с увреждания в община Провадия за 2012 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, изказвания, мнения,
питания по докладната записка? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 400
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст
и лицата с увреждания в община Провадия през 2012 год.
Трета точка - Информация за дейността на Домашен соц. патронаж за 2012 г.
…………….
а/№978-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2012 г.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, изказвания, мнения,
питания по докладната записка с №978, колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 401
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2012 год.
Четвърта точка - Информация за дейността на Дом за възрастни с физически
………………... увреждания за 2012 год.
а/№979-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за дейността на Дом за възрастни с физически увреждания за
2012 год.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, мнения, питания по
докладна записка с №979, колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 15 с 15
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 402
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за дейността на Дом за възрастни с физически
увреждания за 2012 год.
Пета точка - Докладни записки
…………..
а/№951-Докладна записка от Валерий Иванов Радев-секретар на община
Провадия, относно одобряване на разходи за командировки
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Ваши питания по докладната записка, колеги? Няма такива.“
Кворум:16
Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства в залата /09.10 ч./
Поименно гласуване:
Кворум: 16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 403
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 01.01.2013 год. до 31.03.2013 год. в
размер на 170, 65 лв.
б/№956-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на комплексен проект за подробен устройствен
план-парцеларен план и за инвестиционен проект
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Такива бяха направени на комисиите.
Ваши становища, питания по докладната записка, колеги? Няма такива.“
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 404
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл. 124а, ал.1, ал. 5, чл. 124б, ал. 1, предложение 1 и чл. 150 от Закона
за устройство на територията, Общинският съвет Провадия:
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен
план за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура:
„Разпределителен газопровод за захранване с природен газ на „АСМ“ ЕООД, ПИ
000071 в землището на гр.Провадия“, като трасето на инженерната мрежа - газопровод
да премине през имоти: №000047-собственост на Държавата-Министерство на
околната среда и водите и №175020-собственост на Държавен поземлен фонд,
землище гр.Провадия.
2.Одобрява задание №1 Пр / 09.08.2012 г.
в/№957-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за съгласуване подробна схема за разполагане преместваем
обект на територията на с.Бозвелийско
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, колеги по докладна
записка №957? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 405
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 град Провадия, Общински съвет Провадия реши:
1.Съгласува подробна схема за разполагане върху общински поземлен имот,
съставляващ УПИ /парцел/ ІV-„за кметство“, квартал 38А по плана на с.Бозвелийско,
преместваем обект от 20,00 м2 за търговска дейност, при граници на парцела: улица,
парцел ІІІ-„за фурна с магазин“, канал и парцел І-„за магазин“, съгласно Приложение
№1.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
г/№958-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална продажна цена на
общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, в кв.29 по регулационния план на с.Староселец,
община Провадия с площ 1195,00 кв.м. /хиляда сто деветдесет и пет/, по Акт за
общинска собственост № 1555 от 16.04.2013 год.
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Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя няма. Те бяха направени на
комисиите. Ваши питания, колеги ? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 406
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот, находящ се в
село Староселец, община Провадия, област Варненска, представляващ: дворно
място, цялото с площ 1195 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № III-131
в квартал 29 по плана на селото, при граници и съседи: улица, имот № ІІ-130,
съгласно Акт за частна общинска собственост №1555 от 16.04.2013 г., вписан под
№105, том IV, дело №732, входящ регистър №1945/17.04.2013 г. в Служба по
вписванията към Агенция вписвания при Районен съд Провадия.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 4 849 /четири
хиляди осемстотин четиридесет и девет/ лева без ДДС.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
д/№959-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на начална продажна цена на
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот ХІV, с планоснимачен номер 280 с площ на имота 340 кв.м. /триста и
четиридесет квадратни метра/, в кв.24 по на гр.Провадия, община Провадия,
ул.“Ст.Караджа“ №55 по Акт за общинска собственост №1556 от 16.04.2013 год. на
Азис Алиосманов Азизов, който е собственик на жилищна сграда и навес изградени в
имота
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения и разяснения от страна на вносителя няма. Ваши питания, колеги
към докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 407
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава следния собствен на община Провадия, съгласно Акт за общинска
собственост № 1556 от 16.04.2013 г., вписан под №107, том IV, входящ регистър №
1949 от 17.04.2013 г., дело № №734 в Служба по вписванията към Агенция вписвания
при Районен съд Провадия, недвижим имот, находящ се в град Провадия, община
Провадия, област Варна, ул.“Стефан Караджа“ №55, а именно: дворно място с площ
340 кв.м., включено в урегулиран поземлен имот №14-280, в кв.24 по плана на
града, при граници: улица „Пирин“, улица „Стефан Караджа“, УПИ №15-294, 295 и
УПИ №13-281 на Азис Алиосманов Азизов, с постоянен адрес град Провадия,
община Провадия, област Варна, ул.„Велико Тьрново“ №3, в качеството му на
собственик на законно построени върху описаното дворно място сгради - жилищна
сграда със застроена площ 56 кв.м. и навес със застроена площ 30 кв.м., съгласно
Нотариален акт, вписан под №24, том 2, дело №234/2013 год. в Служба по вписванията
към Агенция вписвания при Районен съд Провадия.
2.Определя продажна цена за имота по т.1 в размер на 4 360,00 /четири
хиляди триста и щестдесет/ лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
е/№960-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на 1 бр.метален фургон, собственост на община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, колеги към
докладната записка? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 408
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
І.Приема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на метален
фургон на шейна с размери 8/3 м., намиращ се в двора на ДВФУ – гр.Провадия.
Произведен през 1980-1982 г. с четири прозореца и облицован с ламарина, поради
отпаднала необходимост от същия за нуждите на община Провадия.
ІІ.Определя начална тръжна цена за продажбата на вещта по т.І в размер на 200
/двеста/ лева без ДДС.
ІІІ.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
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ж/№962-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, въпроси, колеги? Няма
такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 409
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, Общинският съвет Провадия:
1.Разрешава изработването на проект за ПУП – ПЗ с обхват, следните имоти
собственост на „Дивес плюс” ООД, ЕИК 813043949, находящи се в землището на село
Блъсково, община Провадия, местност „ Кьой Чаир”, ЕКАТТЕ 04457, а именно:
поземлен имот № 009006, с площ 12.684 дка, категория пета, начин на трайно
ползване стопански двор, при граници: имот № 009007- стопански двор, собственост
на „Дивес плюс” ООД, имот № 000164 - път 4 клас, собственост на Община Провадия,
имот № 000258 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и поземлен имот № 009007, с площ 18.374
дка, категория пета, начин на трайно ползване стопански двор, при граници: имот №
009006 - стопански двор на „Дивес плюс” ООД, имот № 000164 - път 4 клас на
Община Провадия, имот № 009003 - полски път на Община Провадия, с цел
определяне на оптималните застроителни показатели, начин и характер на бъдещо
застрояване на имотите в контекста на съществуващите сгради и прецизиране
устройствения режим на стопанския двор.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.
з/№963-Докладна записка от Иво Гочев-зам.председател на ПК за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди, относно отпускане на еднократни
помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Корекции и допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, колеги?
Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 410
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
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1.Отпуска еднократна парична помощ:
1.1. На лицето Фатме Алиосманова Фикриева от гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“
№30 се отпуска парична помощ в размер на 310.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2. На лицето Севда Данаилова Александрова от гр.Провадия, ул.“Божур“ № 47
се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.3. На лицето Стефан Василев Габровски от гр.Провадия, ул.“Никола Вапцаров“ № 2А
се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4. На лицето Валентин Николаев Вълчев от гр.Провадия, кв.“Север“ бл.11, вх.А ,ет.2
ап.6 се отпуска парична помощ в размер на 310.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.5. На лицето Пламен Тошков Павлов от гр.Провадия, ул.“Христо Ганчев“ № 29 се
отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи,
1.6. На лицето Пенка Лазарова Вълчева от гр.Провадия, ул.“Св.Св.Кирил и
Методий“ № 94, вх.А, ет.4, ап.8 се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв.,
поради възникнал здравословен инцидент и приложени разходооправдателни
документи.
1.7. На Руска Андонова Параскевова от с.Бозвелийско, ул.“Първа“ № 9 се отпуска
парична помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент
и приложени разходооправдателни документи.
1.8. Биляна Иванова Стоянова от гр.Провадия, ул.“Стефан Боранов“ № 23 се
отпуска парична помощ в размер на 50.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.9. На Гено Иванов Демиров от с.Бозвелийско, ул.“Двадесет и трета“ № 8 се
отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.10. На Живка Куртева Драгиева от с.Равна, общ.Провадия, се отпуска парична
помощ в размер на 310.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.11. На Алиосман Азизов Алиосманов от гр.Провадия, ул.“Велико Търново“ № 3
се отпуска парична помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради не отговаряне на
критериите, приети с решение № 19-357 / 28.03.2013 г. на следните лица:
2.1.На лицето Марчо Асенов Радев от гр.Провадия, ул.“Детелина“ № 1 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 Мануш Манушев Шейтанов от гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ №
50 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 Диян Младенов Михалев от гр.Провадия, ул.“Янко Сакъзов“ № 21
бл.15, вх.В, ет.4, ап.4 не се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на
Критериите за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни нужди
9

в община Провадия.
2.4.На лицето Надежда Стоянова Стоилова от гр.Провадия, ул.“Цар
Освободител“ № 80 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 Иван Борисов Иванов от с.Петров дол, 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.
и/№964-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно извършване на промяна в поименния списък за капиталови разходи на община
Провадия за 2013 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Разясненията бяха направени на комисиите. Промените са ясни. Ваши питания,
колеги? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 411
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските
бюджети , чл.12, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013
год., Общински съвет Провадия:
І.Променя решение №18-321/20.02.2013 год. в следния смисъл:
1.Одобрява извършените промени в поименния списък за капиталови разходи по
бюджета на Общината за 2013 год., съгласно приложение №1.
2.Задължава кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
за изпълнение на настоящото решение.
й/№965-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове,
Уважаеми съграждани,
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Докладни записки от №965 до №973 и от №986 до №994 са еднотипни и касаят
отдаване под наем на общинска земя – пасища, мери или пасища с храсти. Както и
предходния път, условията, при които ще бъдат отдадени имотите, са записани в
проектите за решения - Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до
наетия обект. Това е коментирано и във всяко едно населено място със
заинтересованите лица – населението. Няма възражения от населените места.
Предлагам да подкрепите предложените докладни записки. Освен свободното ползване
на имотите да има и някакъв паричен приход в община Провадия от тях. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на кмета. За разлика от неговото кратко експозе, аз ще ви чета
проектите за решения много дълго време. Ваши питания по докладната записка? Няма
такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 412
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 005018, представляващ земеделска земя с площ от
15,643 дка, /петнадесет декара и шестстотин четиридесет и три кв.м./ по начин на
трайно ползване „пасище, мера”, местност „Помпена Златина” в землището на село
Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна при граници и съседи: имот с
№005017 – полски път на Общински поземлен фонд, имот с № 005016 – полски път на
Общински поземлен фонд, имот № 000082 – автомагистрала държавата; имот №000085полски път на
Общински поземлен фонд, с Акт за общинска собственост
№1601/29.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№ 71, том VІ, вх.регистър 2584, дело №1110/30.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок : м.септември
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к/№966-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, ако някой иска думата по докладните, да ми даде знак. Запознавам ви с
предложението – проект за решение.“
Кворум:15
Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в залата./ 09.45 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“- 15
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 413
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1. Отдава под наем имот № 000086, представляващ земеделска земя с площ от
300,611 дка, категория Х по начин на трайно ползване „пасище, мера”, местност
„Помпена Златина” в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия,
Област Варна, при граници и съседи: имот № 000087 – дере на Общински поземлен
фонд; имот №000085 – полски път на Общински поземлен фонд; имот № 000082 –
автомагистрала на държавата; имот № 000059 – полски път на Общински поземлен
фонд, с Акт за общинска собственост №1599/28.05.2013 г., вписан в Службата по
вписванията при Районен съд Провадия под №61, том VІ, вх.регистър 2573, дело
№1100/29.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок :м.септември
л/№967-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
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Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“- 15
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 414
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под имот № 000084, представляващ земеделска земя с площ от 46,880
дка, / кат. Х – 43,367 дка, IV – 1,873дка, III -1,640 дка/, по начин на трайно ползване
„пасище, мера”, местност „Помпена Златина” в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ
10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот №000085 полски път на Общински поземлен фонд; имот №000082 - автомагистрала на държавата;
землищна граница; имот с № 005016 - полски път на Общински поземлен фонд; имот
№ 005017 - полски път на Общински поземлен фонд, с Акт за общинска собственост
№1598/28.05.2013 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под
№ 64, том VІ, входящ регистър 2576 /29.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок :м.септември
м/№968-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“- 15
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 415
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000081, представляващ земеделска земя с площ от
25,862 дка, категория Х по начин на трайно ползване „пасище, мера”, местност
„Помпена Златина” в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия,
Област Варна, при граници и съседи: имот № 000082 - автомагистрала на държавата;
имот №000078 - полски път на Общински поземлен фонд, с Акт за общинска
собственост №1597/28.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под №59, том VІ, входящ регистър 2571, дело №1098/29.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок :м.септември
н/№969-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“- 15
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 416
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000073, представляващ земеделска земя с площ от
41,547 дка, / категория Х- 31,036 дка; V- 10,511 дка/, по начин на трайно ползване
„пасище, мера”, местност „Помпена Златина” в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ
10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот № 004294 –
полски път на Общински поземлен фонд; имот №004217 – нива на Димка Янкова
Иванова; имот № 004216 – нива на Мария Колева Гроздева; имот №004215 – нива на
„СКАЙ-К“ АД; имот №004214 – нива на наследниците на Илия Христов Димитров;
имот №004213 – нива на наследниците на Атанас Алексиев Янев; имот №004212 – нива
на „Илкстон“ ЕООД; имот №000071-полски път на Общински поземлен фонд, с Акт за
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общинска собственост №1594/27.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при
Районен съд Провадия под №60, том VІ, входящ регистър 2572, дело №1099 от
29.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок :м.септември
Председателят на ОбС Провадия обяви 15 мин. почивка по искане на общински
съветник.
Кворум:16
Общинският съветник Марин Георгиев Маринов присъства в залата от 10.00 ч.
Почивка /10.00 ч. - 10.15 ч./
Кворум: 13
Общинските съветници Блага Калчева Петрова, Милена Драгиева Полизанова,
Назик Назиф Кямил не присъстват в залата.
о/№970-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум: 13
„за“- 13
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
13 с 13 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 417
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000007, представляващ земеделска земя с площ от
31,477 дка, / кат. IV- 30,492 дка; III – 0,985дка/, по начин на трайно ползване „пасище,
мера”, местност „Беклемето” в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община
Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот № 000018 – дере на Общински
поземлен фонд; имот № 000004 – полски път на Общински поземлен фонд; имот
№025017 – полски път на Общински поземлен фонд; имот № 000020 – иглолистна гора
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на Общината; имот №000019 – пасище, мера на Общински поземлен фонд, с Акт за
общинска собственост №1585/18.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при
Районен съд Провадия под № 184, том V, входящ регистър 2464, дело №1018 от
20.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок :м.септември
п/№971-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Кворум: 15
Общинските съветници Блага Калчева Петрова и Милена Драгиева Полизанова
присъстват в залата. / 10.20 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“- 15
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 418
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000053, представляващ земеделска земя с площ от
117,817 дка,/ категория Х- 12,876 дка; V- 3,349 дка; III – 101,592дка/, по начин на
трайно ползване „пасище, мера”, местност „Айраклъка” в землището на село Венчан,
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот №
000054 – полски път на Общински поземлен фонд; имот № 000094 – път IV клас на
Общински поземлен фонд; землищна граница; имот №000052 – полски път на
Общински поземлен фонд; землищна граница; имот № 000059 – полски път на
Общински поземлен фонд, с Акт за общинска собственост №1591/27.05.2013 г. , вписан
в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №54, том VІ, входящ
регистър 2566, дело №1093 от 29.05.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с
явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00лв. /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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок : м.септември
р/№972-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Кворум:16
Общинският съветник Назик Назиф Кямил присъства в залата. /10.25 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“-16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 419
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000058, представляващ земеделска земя с площ от
93,252 дка, / категория Х – 53,087 дка, IV – 40,165 дка/ по начин на трайно ползване
„пасище, мера”, местност „Помпена Златина” в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ
10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот № 000082 автомагистрала на държавата; имот №000059 - полски път на Общински поземлен
фонд; имот с №000057 - дере на Общински поземлен фонд, с Акт за общинска
собственост №1593/27.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под № 56, том VI, входящ регистър 2568, дело №1095/29.05.2013 г. за срок от
пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00лв./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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок : м.септември
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с/№973-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот – общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 420
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000055, представляващ земеделска земя с площ от
34,275 дка, /категория Х – 16,596 дка; V – 2,355 дка; III – 15,324 дка/, по начин на
трайно ползване „пасище, мера”, местност „Айраклъка” в землището на село Венчан,
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот с №
006056 - нива на Георги Йорданов Райнов, имот с № 006057 - нива на „КЕЙ-Г“АД, имот
№ 006058 - нива на „КЕЙ-Г“АД; имот №000089 - полски път на общински поземлен
фонд; имот №000054 - полски път на общински поземлен фонд; имот №000094 - Път IV
клас на Общински поземлен фонд; имот №006122 - полски път на Общински поземлен
фонд, с Акт за общинска собственост №1586/18.05.2013 г. вписан в Службата по
вписванията при Районен съд Провадия под № 185, том V, входящ регистър 2465, дело
№1019/20.05.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00лв. /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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок :м.септември
т/№974-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно попълване състава на постоянната комисия за отпускане и разпределение на
парични средства на граждани с неотложни нужди на територията на община
Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши питания, колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 421
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия реши:
1. Изменя свое решение №6-91/15.02.2012 год. в частта по т.2.1., като заличава
Лидия Николаева Димитрова и вписва на нейно място Мухамедин Мухидин Суфиянзам.-кмет на община Провадия.
у/№975-Докладна записка от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС
Провадия, относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия по реда на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Нямам допълнителни разяснения. Ваши питания, колеги? Няма такива.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 16 с 16
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 422
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия реши:
Не дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Джувана Янакиева Добрева, с постоянен адрес в село Житница,
община Провадия, област Варна по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7,
ал. 2, т.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
ф/№980-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
„Няма допълнения от вносителя. Ваши питания, колеги? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното

поименно и от

Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 423
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия реши:
1.Отдава под наем, за срок от пет години част от имот №000172-публична
общинска собственост на Община Провадия, съгласно Акт за публична общинска
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собственост № 410/07.03.2000 г., вписан в Агенцията по вписванията при
Районен съд Провадия под №20, том V, вх.регистър №1728, дело №858 от 11.07.2002
г., находящ се землището на гр.Провадия, Община Провадия, Област Варна,
представляващ „гробищен парк“ с площ от 31,225 дка. /тридесет и един дка двеста
двадесет и пет кв.м./, местност „Суок – су“, находящ се в землището на гр.Провадия,
Област Варна при граници и съседи: имот № 000173- полски път на Общински
поземлен фонд; имот №000166 - пасище ,мера Общински поземлен фонд; имот №
000168 – полски път на Общински поземлен фонд; имот № 000175- храсти, Общински
поземлен фонд, а именно 20.000 м2 /двадесет кв.м./ по приетата с Решение № 19 - 365/
28.03.2013 г. на ОбС Провадия, подробна схема за разполагане на преместваем обект за
търговия и услуги - цялостна организация на тъжни ритуали, одобрена на 25.04.2013
г.от гл.архитект на Община Провадия за поставяне на преместваем обект - 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.
х/№982-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно опрощаване на разходите за електрическа енергия и вода на бездомни хора по
време на минусовите температури през зимния период на 2012/2013 год.
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 424
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия:
1.Одобрява извършения разход за електрическа енергия и вода на бездомни лица
в размер на 70, 96 лв., като 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.
ц/№986-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот-общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Стигнахме до докладните записки с идентичен характер по отношение на
отдаване под наем на земеделски недвижими имоти в землището на с.Венчан. Кметът
направи необходимите разяснения. Предлагам на вашето внимание проект за решение.“
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Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 425
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000033 представляващ земеделска земя с площ от
293,011дка,/ категория Х-176,550 дка; VII-89,532 дка; VI - 26,444 дка; V
0,005 дка; ІІІ - 0,480 дка/, по начин на трайно ползване „пасище с храсти“,
местност „Чардак баир“ в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, община
Провадия, област Варна, при граници и съседи: имот № 000108 - пасище, мера
на Община Провадия;
имот №000113-пасище, мера на
Недялко
Калчев
Кючуков; имот №07049-пасище, мера на Недялко Калчев Кючуков; имот
№008001-нива на „Омега агро инвест“ ЕООД; имот № 000109 - дере на Общински
поземлен фонд; имот № 000110 - пасище ,мера на Общински поземлен фонд; имот №
029005-полски път на Общински поземлен фонд; имот №029004-нива на Недялка
Николова Христова;имот №029003-нива на наследниците на Вълкан Петков Митев;
имот № 029002 - нива на „Адванс терафонд – адсиц“; имот № 029001 - нива на „Омега
агро инвест“ ЕООД; имот № 000029 - полски път на Общински поземлен фонд; имот №
000046 - полски път на Общински поземлен фонд; имот №027171 - полски път на
Общински поземлен фонд, Акт за общинска собственост №1588/18.05.2013 г., вписан в
Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №187, том V, входящ
регистър 2467, дело №1021от 20.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок :м.септември
ч/№987-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот-общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
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„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 426
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000038 представляващ земеделска земя с площ от
13,236 дка, /тринадесет декара двеста тридесет и шест кв.м./ , категория VІІ, по начин на
трайно ползване „пасище, мера“, местност „Чардак баир“ в землището на село Венчан,
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот №
000042 – полски път на Общински поземлен фонд; имот № 000039 – полски път на
Общински поземлен фонд; имот № 001002 – полски път на Общински поземлен фонд;
имот №001001 - нива на държавата, с Акт за общинска собственост №1589/27.05.2013
г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №53, том VІ,
входящ регистър 2565, дело №1092 от 29.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок : м.септември
ь/№988-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот- общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 427
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000051, представляващ земеделска земя с
площ от 7,673 дка, / категория V- 7,368 дка; III - 0,305дка/,
по начин на трайно
ползване „пасище, мера“, местност „Чардак баир“ в землището на село Венчан,
ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна,
при граници и съседи: имот
№ 000094 - път IV клас на Общински поземлен фонд; имот № 000046 - полски път на
Общински поземлен фонд; имот №003032- полски път на Общински поземлен фонд;
имот № 003022 - нива на Желязко Янчев Йорданов; имот № 003021- нива па „К-ЕЙ-Г“
АД; имот № 003033 - полски път на Общински поземлен фонд, с Акт за общинска
собственост №1590/27.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под №55, том VІ, входящ регистър 2567, дело №1094от 29.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок :м.септември
ю/№989-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот- общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 428
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000075, представляващ земеделска земя с площ от
94.277 дка./ кат. X- 89,166 дка; IV- 5,111 дка/, по начин па трайно ползване „пасище,
мера“, местност „Помпена Златина“ в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663,
Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот № 000076 – полски път
па Общински поземлен фонд; имот № 000078 – полски път на Общински поземлен
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фонд; имот № 000082 - автомагистрала на държавата, имот № 004293 – полски път на
Общински поземлен фонд; имот №004189 - нива на Виолета Варчева Янева; имот №
004188 - нива на Руска Лазарова Ташева; имот №004187 - нива на наследниците на
Желязко Марков Чанков; имот №004186 - нива на Гена Николова Николова; имот
№004185 - нива на Радка Стоянова Станкова; имот №004184 - нива на Стоян Йорданов
Стоянов; имот №004183 - нива на Добромир Станков Гроздев; имот №000071- полски
път на Общински поземлен фонд, с Акт за общинска собственост №1595/27.05.2013 г.
вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под № 57, том VІ, входящ
регистър 2569, дело №1096 от 29.05.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с
явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00лв/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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок : м.септември
я/№990-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот-общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 429
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000077, представляващ земеделска земя с площ от
148,670 дка. / категория X-140.254 дка, ІV-8.416 дка/ по начин па трайно ползване
„пасище, мера“, местност „Помпена Златина“ в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ
10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот № 004297 - полски
път на Общински поземлен фонд; имот № 000076 - полски път на Общински поземлен
фонд; имот № 000078 - полски път на Общински поземлен фонд, с Акт за общинска
собственост №1596/28.05.2013 г. вписан в Службата по вписваният при Районен съд
Провадия под № 62, том VІ, входящ регистър 2574/ 29.05.2013 г. за срок от пет години
чрез публичен търг с явно наддаване.
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2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00лв./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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок :м.септември
а/№991-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот- общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 430
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000096, представляващ земеделска земя, е площ от
99,478 дка. /категория Х - 22,654 дка; V - 3,091 дка; IV - 73,532 дка; III - 0,201 дка/, по
начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност „Айраклъка“ в землището на
село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи:
имот с № 006103 - нива на Бойка Накова Георгиева; имот с № 006102 - нива на Атанас
Николов Илиев; имот № 006101 - нива на наследниците на Пенка Йорданова Стоянова;
006100 -нива на Борислав Красимиров Бориславов; 006099 - нива на Вълчо Сидеров
Стоянов; 006096 - нива на Диан Иванов Чернев; 006095 - нива па Данко Атанасов
Перперов; 006094 - нива на наследниците на Петко Гочев: 006093 - нива на Димитър
Живков Барбов; имот №000085 - полски път на Общински поземлен фонд; землищна
граница; имот №000116 - дере на Общински поземлен фонд; имот №009010 - полски
път на Общински поземлен фонд; имот №000099 - храсти на Общински поземлен фонд;
006114-нива на Димо Колев Чолаков; 006113 -нива на Емил Тодоров Агностев; 006112 нива на „СКАЙ -К“АД; 006111 -нива на Светослав Любенов Дойчев: 006110- нива на
„Адванс терафонд - адсиц“, 006108-нива на Стефан Вълков Вълков, 006107 - нива на
Николай Минков Димитров: 006106 -нива на Ганка Вълканова Иванова; 006105 - нива
на Иванка Накова Митева; 006126 - полски път на Общински поземлен фонд; 006104 нива на Андрей Даков Андреев, с Акт за общинска собственост №1604/29.05.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №74, том VI,
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входящ регистър 2587, дело №1113/30.05.2013 г. за срок от пет години чрез публичен
търг с явно наддаване.
2.Определя начална тръжна цена по т. 1 - 6,00лв./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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок :м.септември
б/№992-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот-общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното

поименно и от

Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 431
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава
под наем
имот №000102 представляващ земеделска земя с
площ от 14,345 дка, / четиринадесет дка триста четиридесети пет кв.м./, категория /VI13,887 дка, V-0,458 дка/, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, местност
„Чардак баир“ в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия,
Област Варна, при граници и съседи: имот №027179 - полски път на Общински
поземлен фонд; имот № 000094 - път IV клас на Общински поземлен фонд; имот №
007010 - нива на наследниците на Вълчо Янев Стоянов; имот №007042 - нива на
неидентифициран собственик; имот №000103-полски път на Общински поземлен фонд;
имот №007005-лозе на Станка Панайотова Иванова; имот № 007004 - лозе на
неидентифициран собственик; имот № 007003 - лозе на неидентифициран собственик;
имот № 007002 - лозе на неидентифициран собственик; имот № 000108 - пасище храсти
на Община Провадия, с Акт за общинска собственост №1603/29.05.2013 г. вписан в
Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №73, том VІ, входящ регистър
2586, дело №1112 от 30.05.2013 г. за срок от пет години чрез публичен търг с явно
наддаваме.
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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок :м.септември
в/№993-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот-общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 432
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот №000108 представляващ земеделска земя с
площ от 241,224 дка, / категория VII- 99,937 дка; VI-141,287 дка/, по начин па трайно
ползване „пасище с храсти“, местност „Чардак баир“ в землището на село
Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област Варна, при граници и
съседи: имот №027179 - полски път на Общински поземлен фонд; имот № 027171 полски път на Общински поземлен фонд; имот №000033 - пасище с храсти на
Общински поземлен фонд; имот №000113-пасище мера на Недялко Калчев Кючуков;
имот № 007033 - нива на неидентифициран собственик; имот № 007045 - пасище с
храсти на Общински поземлен фонд; имот № 007034 - нива на неидентифициран
собственик; имот № 007035 - нива на „Златна котва консулт“ ООД; имот № 007036
- нива на наследниците на Иван Гроздев Бинев; имот № 007037 - нива на „Златна котва
консулт“ ООД; имот № 007038 - лозе на „Омега агро инвест“ ЕООД; имот № 007039лозе на неидентифициран собственик; имот №007001-лозе на неидентифициран
собственик; имот № 000102 пасище, мера на Община Провадия,
Акт
за
общинска
собственост №1602/29.05.2013 г. вписан в Службата по вписванията при
Районен съд Провадия под №72, том VІ, входящ регистър 2585, дело №1111 от
30.05.2013 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
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земеделско и екологично състояние, за което представят документ или декларация
представляваща част от тръжната документация.
4.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението
на горното решение.
Срок :м.септември
г/№994-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
на земеделски недвижим имот-общинска собственост в землището на село Венчан,
община Провадия
Кворум:15 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев не присъства в
залата./11.21 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:15
„за“- 15
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 15 с 15 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 433
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Провадия:
1.Отдава под наем имот № 000031, представляващ земеделска земя с площ от
99,995 дка, категория VII по начин на трайно ползване „пасище с храсти“, местност
„Чардак баир“ в землището на село Венчан, ЕКАТТЕ 10663, Община Провадия, Област
Варна, при граници и съседи: имот № 002009 - полски път на Общински поземлен фонд,
имот № 000005-пасище мера на Общински поземлен фонд; имот № 026158 -нива на
Стоянка Георгиева Йорданова; имот № 026035 - нива на „К-ЕЙ-Г“ АД; имот № 026155 нива на Костадинка Стоянова Дойчева; имот № 026154-нива на Янчо Стоянов Станков;
имот № 026037 - нива на Стоян Йорданов Стоянов; имот № 026041 - нива на Държавен
поземлен фонд; имот № 026042 - нива на „Омега агро инвест“ ЕООД, Акт за общинска
собственост №1587/18.05.2013 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под № 186, том V, входящ регистър 2466, дело №1020 от 20.05.2013 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.Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп за паша до наетия обект.
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5.Възлага на кмета на община Провадия организацията по изпълнението на
горното решение.
Срок : м.септември
д/№1000-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на Еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “Многопрофилна
болница за активно лечение „Царица Йоанна“ ЕООД град Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Докладна записка с №1000 и докладна записка с №1001 са взаимно свързани и аз
ще ги коментирам с това си изказване. Ще започна от месец март. На осми март, след
моя среща и на екипа ми в болницата с персонала на дружеството, аз инициирах една
среща на ръководството на ОбС и председатели на комисии, ръководството на
общината, представените политически сили в нашия ОбС, представените политически
сили от Провадия, тези, които имат тук структури, в парламента на България, както и на
няколко граждански сдружения, относно състоянието на болницата. Там в рамките на
два часа и половина - три бяха обсъдени всички аспекти: задълженията, незабавната
изискуемост на средствата, за бъдещето на болницата, ако до края на годината не бъдат
изградени трите лаборатории от самото дружество или от друга фирма на територията
на град Провадия. Това беше петък вечерта. В понеделник, на единадесети, на мен ми се
наложи да постъпя в нашата болница в Провадия, а в последствие бях приведен в
болница „Св.Марина“ град Варна. В същият ден – единадесети, г-жа Лилкова е
депозирала в деловодството на община Провадия заявление, което ще ви прочета.
„Заявление от Елена Лилкова-управител на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“
ЕООД град Провадия
Уважаеми инж.Филев,
Моля ви, поради не доброто ми здравословно състояние да бъда освободена от
възложения ми договор за управление на „МБАЛ Царица Йоанна Провадия“ ЕООД
град Провадия, съгласно условията на договора.
С уважение,
Елена Лилкова“
Изходящият номер е от осми март. Това заявление ми беше предоставено от моя
заместник след като дойдох на работа. Това, което аз изпитах беше, че съм изправен до
ъгъла. Започнах да мисля за изход. Първото, което си помислих е да мисля за трима
бивши директори на дружеството и още един човек от Провадия, който отговаря на
условията да заеме временно длъжността. Директорите по реда на управлението на
болницата са : д-р Иво Гочев, д-р Светослав Неделчев и д-р Ангел Иванов. Другият
доктор, който отговаря на условията е д-р Антоанета Георгиева.
Ще ви обясня, първо, защо предложих на д-р Неделчев. С моя екип обсъдихме
възможността длъжността да бъде заета от д-р Гочев с моя заповед. Оказа се, че това е
невъзможно, че решението е от компетентността на Общото събрание, което е ОбС
Провадия. Д-р Гочев автоматично попада в сериозен конфликт на интереси и като
общински съветник, и като собственик и работещ в дружество, което е най-големия
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наемател в болницата в Провадия. Същото се отнася и за д-р Антоанета Георгиева – тя е
ръководител и собственик на същото дружество, което е най-големия наемател в
болницата. Там теоретично съществува възможността. Не теоретично, а фактически
дяловете им в дружеството и управлението да бъдат прехвърлени на други лица. Но те
двамата са персоналът, който остава да работи в това дружество. Конфликтът на
интереси не може да бъде избегнат.
Другият евентуален кандидат, д-р Иванов, при подаването си на заявлението за
освобождаване в началото на моя мандат каза, че желае да се развива и като лекар, и
като ръководител в град Варна. Ние имахме дълъг, обстоен разговор, който си е между
нас. Това е реалността. В този момент аз предложих на д-р Неделчев. Това стана малко
след като излязох от болницата. Самият той не беше готов да ми отговори и каза, че
иска малко време. По-скоро се колебаеше и отговорът сякаш беше – не. Такова беше
моето усещане. В тази ситуация аз издирих списъците на завършилите здравен
мениджмънт лекари и икономисти. Бях набелязал няколко имена, за да се срещна с тях,
но не се стигна до тази среща. По-нататъшното развитие на ситуацията стана на десети
май. Г-жа Лилкова поиска среща с мен и ми каза, че желае да оттегли заявлението си. Аз
й обясних, че вече съм отправил предложение, от което чакам отговор. Ако се стигне до
разглеждане на нейното второ заявление, аз ще предизвикам среща преди заседанието
на ОбС в същия формат, какъвто беше и на осми март, при пълна публичност и
прозрачност, защото основният мотив беше здравословното й състояние. Когато й
казах, че съм разговарял с д-р Неделчев самата тя ми каза на срещата –„Да, нормално е,
ако той се съгласи, млад човек е той да поеме.“ В последствие на двадесет и трети
имахме среща с д-р Неделчев, преди първите комисии, той каза „Още няколко дни.“
Преди първите две комисии на двадесет и пети на срещата ни потвърди съгласие да
поеме управлението на дружеството. Тогава аз извиках заместниците си и секретаря,
помолих ги да подготвят материалите за заседанието на комисиите. Пет минути след
това извиках д-р Гочев-като председател на комисията по здравеопазване и г-жа
Лилкова да им кажа моето решение. Казах им каква е ситуацията, помолих дружеството
да остане във формата - в смисъл такъв да не изчезне информация или нещо друго. Това
беше.
Сега на вашето внимание са двете мои докладни записки – за освобождаване на гжа Лилкова-като управител и за възлагане управлението на д-р Неделчев до
провеждането на конкурс. Ситуацията по отношение на договорът, който е неразделна
част. Разликата между договорът, който е на вашето внимание и договорът, който е с
Елена Лилкова е възможността, която предлагам да бъде дадена на д-р Неделчев да
работи със Здравната каса по договор, да работи в самото лечебно заведение и
включително, ако прецени да дава и дежурства. Договорът е идентичен с този, който
имаше д-р Иванов.
Няколко думи ще ви кажа за самото дружество. Последните финансови резултати
не съм ги виждал. Предполагам, че към края на тримесечието ще ми бъдат дадени, но
края на годината е близо, ако държавата не се намеси сериозно в сектора „Общинско
здравеопазване-болнична помощ“, ние няма да можем да се справим. Ако държавата не
промени критериите и изискванията на Здравната каса, за трите лаборатории, които са
необходими от догодина на територията на града, ние няма да имаме договор със
Здравната каса. Надеждата ни е, както заяви премиерът Орешарски, единият от
приоритетите да бъде болничното здравеопазване в сектор общини. Това е, което мога
да ви кажа. Благодаря.“
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Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Колеги, имате думата за изказвания по първата докладна с №1000. Питания,
становища? Заповядайте, колега.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Дами и господа,
Искам да взема отношение по докладната, поради няколко причини. Едната, от
която е следната: Става въпрос за общинско дружество, което е много важно за нашата
община. Най-вече става въпрос за болницата. Има общински съветници, които
докладната не са я разглеждали в комисии. Един от тях съм аз. Докладната я получих
вчера следобед и в комисиите, в които бях не беше разглеждана. Не можах да си задам
въпросите и естествено да си изразя мнението, но това не пречи сега да го направя. От
вчера следобед, четейки докладната за себе си не можах да намеря сериозен мотив и
аргумент за освобождаването на управителя на болницата. Ще се опитам да изразя
моето виждане, не много по-различно от това на г-н кмета. Но все пак, аз се опитвам да
гледам на нещата от няколко страни. Управителката е подала заявление по
здравословни причини, което е така, но може и да не е така. На повечето от нас е ясно.
Спирам се в момента на мотива, че наистина причините са здравословни, обаче какво
следва. Явно в порядъка от два месеца въпросната управителка е оздравяла, щом подава
второ заявление да си оттегли заявлението за напускане. След като е оздравяла и няма
здравословни причини, аз не виждам друга причина да я освободим. Оздравяла жената,
променила си мнението. Явно, докато изчаква да я освободим, се е излекувала. Няма
лошо даден човек да си промени мнението, особено в порядъка от два месеца. Подавам
заявление, отказвам се от предишното намерение. Аз познавам хора, които на ден поне
по три пъти си менят мнението.
Другият ми аргумент, над който се замислям. Всички знаем, въпросът за
болницата и управлението на дружеството много отдавна стои на дневен ред. Много
срещи е имало по тази тема било за отчет на болницата, било продиктувани срещи от
страна на ОбС, от страна на администрацията. Това довежда до напрежение, според
мен, на ръководството на болницата, най-вече в лицето на управителя на болницата. Аз
бях на последната среща, за която даде пример г-н кмета и смея да твърдя, че тази
последна среща повлия много сериозна на управителя на болницата. Допускам тогава тя
да е взела подобно решение, след като постоянно чува – „Няма спасение за болницата.
Болницата постоянно трупа задължения. Увеличават се задълженията. Филиал ли ще
става? Ще се затваря ли?“ Губи се стимула за работа. Нормално е, човешко е, всеки
един може да направи такава крачка, да направи такъв ход. На десети май, явно до
десети май, виждайки какво става в страната, най-вероятно, й се дава възможност да се
замисли и да прецени, че някаква светлинка в тунела може би се явява, може би се
получава. Преценява, решава да си промени решението. Подала заявление за изтегляне
на предишното. Здрава жената, мотив няма. За мен сериозен мотив, който е описан в
докладната е несериозно. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Благодаря на колегата. Други изказвания и становища, колеги? Заповядайте г-н
кмет.“
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Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н зам.-председател на ОбС,
Това, което ще кажа, решението на г-жа Лилкова не е в резултат на моята критика
по отношение на нейната работа на осми март. То е подадено и изходирано на осми
март преди срещата. Всички деловодни системи приключват преди края на работното
време. На срещата на осми март аз си казах забележките такива каквито ги имам. Не
коментирам здравословното състояние. Аз вярвам на това, което е написано е било така.
Това, което искам да кажа е, че в заявлението за оттегляне пише само „Оттеглям
заявлението.“ Там също няма мотиви. Смятам, че за дружеството не следва неговия
ръководител, как да кажа, да променя мнението си в рамките на два месеца, три. На нас
ни трябва боец. Човек, който да може и да търпи критиките на собственика – на Общото
събрание на дружеството. Голяма част от вас са били ръководители на търговски
дружества и знаят какво е да бъдат извикани от собственика или от акционерите, меко
казано, на червеното килимче. И аз съм бил такъв. Аз не оспорвам качествата на Елена
Лилкова, но в момента, както и тя самата на мен ми каза на срещата, която беше между
нас двамата само, че е нормално, ако млад човек пожелае в икономически активна
възраст той да заеме длъжността. Всичко е въпрос на ваша преценка. Аз съм входирал
моите докладни.“
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Други изказвания и становища по докладната, колеги? Заповядайте.“
Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги,
Един кратък въпрос – Поканена ли е г-жа Лилкова на днешното заседание?
Благодаря.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници, хубавото е това, че на последната ми среща,
когато аз уведомих г-жа Лилкова в понеделник за моето решение, присъстваше и д-р
Гочев. Казах, че ще бъдат входирани докладните и разгледани на комисиите в
понеделник и във вторник, че заседанието на ОбС ще е в четвъртък. Ръководителите на
търговски дружества не получават специални покани за заседанията на ОбС. Те са
отворени за тях и всеки един момент те имат възможността да се явят. Това, което аз
направих е най-редно. Пет минути след моето решение аз първо нея и д-р Гочев
извиках. Смятам, че е поканена и за комисиите и за заседанието.“
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Колега, чисто процедурно, ще ви дам думата и после ще изразя моето мнение по
същество. Наистина няма практика да бъдат канени, освен изрично упоменатите лица. В
този връзка, всички материали, както и графика за заседанията на комисиите и
заседанието на ОбС, се качват своевременно на страницата на общината и всеки наш
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съгражданин може да се чувства поканен във всеки един момент на всяко заседание на
комисия или заседание на ОбС.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмете,
Колеги,
Искам да поправя кмета, защото той ме покани като зам.-председател на
комисията. Не покани г-н Станков, защото в комисията по здравеопазване аз съм
лекарят, а и аз пряко работя в болницата. Трябва да ви кажа, че разговорът беше
изключително коректен. Г-жа Лилкова няма никакви претенции за поста си, като
управител на дружеството. На последната среща, аз личната среща не мога да
коментирам, но на последната среща, на която аз присъствах тя беше категорична, че ще
се съобрази с мнението на кмета, няма никакви претенции. Потвърди, че тя е доста
отдавна пенсионер, че е хубаво млад човек да стане. Нейното мнение, д-р Неделчев е
бил вече управител на болницата, наясно е с нещата. Няма някаква трагедия горе в
болницата, мога да ви гарантирам, че няма никакви проблеми с това. Благодаря.”
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Благодаря на д-р Гочев. Колеги, ще ми разрешите да изразя оттук моето мнение.
Аз подобно на кмета ще се върна малко назад, само че малко по-назад. Вие всички си
спомняте положението, в което беше болницата. На всяка сесия преди около две години
и половина обсъждахме и на всяка комисия нейното състояние, нейните нужди и т.н.
След напускането на болницата на голяма част от състава, така и на неговия управител,
пред общинското ръководство тогова стоеше въпроса да намери управител. Тогава в
него момент нямаше желаещи и нямаше хора, които да отговарят и да имат т. нар.
здравен мениджмънт, за да могат да управляват такъв тип общинско дружество. Общо
взето, всички запознати си спомнят, че тогава поканата към Елена Лилкова беше, като
един спасителен вариант, поради невъзможност на други, тъй като тя и тогава беше на
пенсионна възраст. Беше съвсем доброволно напуснала, същата тази болница в момент,
в който тя е пожелала. Никой не я е гонил, нито насилвал в някаква посока. Тя прие
поканата, тъй като аз разглеждам двете докладни самостоятелно една от друга, считам,
че направи каквото можа за този труден период за болницата. Вместо да задълбаваме
нещата, за мен в неправилната насока, би следвало да благодарим на г-жа Лилкова за
това, което направи за болницата през периода, в който управляваше, втория период,
защото тя е участвала в управлението на болницата и преди. Да остане в нашите
спомени и в спомените на обществото, като един човек, който е помогнал на болницата
и в даден момент е преценил да се оттегли самичък без натиск, без никакъв вид
въздействие върху нея от всякакъв характер. Не считам, че трябва двете докладни да
бъдат разглеждани една с друга и да бъдат обвързвани по някакъв начин. Към осми
март, тогава кметът шеговито каза, в най-неподходящия момент, насрочвайки тази
среща, абсолютно нищо не беше ясно за бъдещето, както за мен не е ясно и сега. Който
и да е следващият управител на болницата, той ще вземе образно казано, не по-малко
горещ картоф от г-жа Лилкова от преди две години и половина, тъй като чували сме за
съжаление на нашите, вашите и всякакви други политически обещания за реформи в
здравната система. Досега успешни такива, като изключим около две хилядната година,
не сме наблюдавали. Не мисля, че освен едни декларирани добри намерения между
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състоянието 30 юни и 8 март няма, за да има някаква драматична разлика в ситуацията,
за да може някой да си променя мнението на базата на това, че когато болницата е
нямала перспектива е било хубаво да се откаже, а пък сега, когато болницата има
перспектива е хубаво да не се отказва. Благодаря ви за вниманието. Извинявам се, че тук
от място взех думата.“
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Други становища, колеги?”
Изказване на Сечкин Мехмед
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги,
Аз знаех какъв е отговора, който вие казахте. Знам, че така стоят нещата. Питах и
бях толкова кратък не за друго, а просто за да разбера. Друго е когато един човек е
официално поканен. Друго е, когато той има или няма желание да присъства в тази зала.
Друго е, когато присъства и присъствайки на комисии да му се зададат някои други
въпроси от колегите общински съветници, за да има по-голяма яснота по дадения казус.
Това имах предвид. Благодаря на председателя, че малко улеснява нещата, в смисъл
такъв, да изразя своето мнение. Действително г-жа Лилкова пое болницата в не много
лек период. Издържа, мисля, че и още ако малко беше издържала, нещата щяха да се
случат. Затова моето виждане и моето гласуване, което евентуално ще бъде е да не се
съглася с вас, г-н кмете. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Други становища и питания, колеги. Няма повече коментари. Предлагам на
вашето внимание проекта за решение. Г-н кмете, трябва да допълните датата, защото
при мен я няма предложена. Считано от 12 юни. Благодаря ви.“
Кворум:16 Общинският съветник Кръстю Василев Кръстев присъства в залата./
11.30 ч.
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 12
„против“- 2
„възд.се“- 2
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 12 гласа „за”, 2 -„против” и 2 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 434
На основание чл.62, ал.3 и чл.64, ал.1, т.1 от Закон за лечебните заведения, връзка
с чл.21, ал.1 т.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация:
1.Общински съвет Провадия прекратява договор за възлагане на управлението на
Еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество“Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ ЕООД град Провадия,
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рег.№63 от 23.03.2012 год., сключен между кмета на община Провадия, в качеството му
на „доверител“ и Елена Лилкова Овчарова, в качеството й на управител, считано от 12
юни 2013 год.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия в
посочения в т.1 срок.
е/№1001-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно избор на управител на Еднолично дружество с ограничена отговорност с
общинско имущество - “Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“
ЕООД град Провадия
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Г-н кмете, ще правите ли допълнения? Г-н кмета направи разяснения. Той каза
своето становище и на комисиите. Ваши становища и мнения, колеги. В залата
присъства д-р Неделчев. Познат е на всички. Доказан специалист, ръководил болницата
също в не лек период. Оценка няма да му поставям. Нямате изказвания. Искате ли да му
даваме думата на д-р Неделчев? Не, добре. Предлагам на вашето внимание проекта за
решение.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 12
„против“- 0
„възд.се“- 4
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 12 гласа „за”, 0 -„против” и 4 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 435
На основание чл.62, ал.3 от Закон за лечебните заведения, връзка с чл.21, ал.1, т.9
от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Провадия:
1.Избира за управител на Еднолично дружество с ограничена отговорност с
общинско имущество - “Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“
ЕООД град Провадия – д-р Светослав Неделчев Неделчев, ЕГН ….., с постоянен адрес
: град Провадия, община Провадия, област Варна, ул.“Александър Стамболийски“ №6,
считано от 12 юни 2013 год. до сключване на договор с управител, в резултат на
проведен конкурс.
2.Утвърждава „Договор за възлагане управлението на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ Царица Йоанна“ ЕООД град
Провадия.
3.Възлага на кмета на община Провадия да сключи договор за възлагане на
управлението с избрания управител, в посочения в т.1 срок.
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Да честитим на д-р Неделчев новата му стара длъжност и да му пожелаем успех,
както и евентуално заемането на поста по регламентирания от държавата начин.“
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ж/№1003-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и на вида
собственост на поземлен имот находящ се в землището на село Градинарово, община
Провадия
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Първо, ще се извиня на г-н Станков, че се обърках.
Тези три докладни не сте ги разглеждали в комисии. Дадени ви бяха вчера –
1003,1004, и 1005. Целта на докладните записки е следната: Има едни имоти, които
отдавна са престанали да бъдат пасища, разположени около селскостопански сгради и
др.стопански сгради в с.Градинарово, за да бъде извършено върху тях каквото и да е
строителство те трябва да бъдат актувани реално такива каквито са. Аз назначих
комисия. Комисията е огледала имотите и по реда на закона следваме процедурата по
промяна на предназначението, като нашата цел е, освен средства при евентуално
бъдещо разпореждане с имотите, да се разкрият и работни места. Тук е кметът на
Градинарово. Там се знае, че безработицата е изключително голяма и всеки две, три,
пет работни места са от съществено значение. На следващо заседание на ОбС, ако сега
гласувате тези докладни записки, ще обсъдим евентуалният начин за разпореждане,
който може да бъде продажба или продажба на право на строеж, каквито са
практиките. Като при продажба на строеж е ясно, че трябва да има подробен
устройствен план предварително. Моята молба към вас е да ги разгледате, да ги
подкрепите, за да имаме възможност да разкрием работни места и да получи общината
някакви доходи. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Колеги, предполагам, че нямате нищо против. Това се прави или при
форсмажорни обстоятелства или да се спести минимум два месеца време, даже с
влизането в сила - три. Преди да завърша, бих искал да кажа, че за това гласуване са
необходими мнозинство от 14 гласа. Точно колкото сме в момента. Малко се
увеличихме.“
Кворум: 16 Общинските съветници Недка Манолова Пенева и Милена Иванова
Драгнева присъстват в залата. /12.00 ч.
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Колеги, имате думата. Имате ли становища по докладната? Аз смятам, че
достатъчно ясно беше казано.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
36

Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 436
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи и чл. 45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя предназначението на следния недвижим имот, собственост на Община
Провадия, съгласно АОС № 1554 от 15.04.2013 г., вписан под №100, том ІV,
вх.регистър 1931, дело 727 от 16.04.2013 г. в Служба вписвания при Районен съд
Провадия, находящ се в землището на село Градинарово, Община Провадия, Област
Варна, ЕКАТТЕ 17508, съставляващ имот № 000072, с площ от 25,000 дка, при граници
и съседи: имот № 000071 – пасище мера на Община Провадия; имот № 000053–
животновъдна ферма Министерство на земеделието и горите-Държавен поземлен фонд,
имот № 000045 – път ІІІ клас на държавата от пасище, мера в „изоставена нива”,
съгласно скица-проект с № Ф00287 от 28.05.2013г, съставляваща неразделна част от
настоящото решение.
2. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот, собственост
на Община Провадия, съгласно АОС № 1554/ 15.04.2013 г., вписан под №100, том ІV,
вх.регистър1931, дело727 от 16.04.2013 г. в Служба вписвания при Районен съд
Провадия, находящ се в землището на село Градинарово, Община Провадия, Област
Варна, ЕКАТТЕ 17508, съставляваш имот № 000072, с площ от 25,000 дка, при
граници и съседи: имот № 000071 – пасище мера на Община Провадия; имот №
000053– животновъдна ферма Министерство на земеделието и горите-Държавен
поземлен фонд, имот № 000045 – път ІІІ клас на държавата.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на Община Провадия.
з/№1004-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и на вида
собственост на поземлен имот находящ се в землището на село Градинарово, община
Провадия
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Колеги, имате ли изказвания? Не.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 437
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи и чл. 45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
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ползуването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя предназначението на следния недвижим имот, собственост на Община
Провадия, съгл. АОС № 1522/ 04.02.2013 г, вписан под №163, том І, вх.регистър 455,
дело172 от 05.02.2013 г. в служба вписвания при Районен съд Провадия, находящ се в
землището на село Градинарово, Община Провадия, Област Варна, ЕКАТТЕ 17508,
съставляващ имот № 000056, с площ от 1,430 дка, при граници и съседи: имот №
034006 – полски път на Община Провадия; имот № 000053– животновъдна ферма
Министерство на земеделието и горите-Държавен поземлен фонд, имот № 000045- път
ІІІ клас на държавата; имот № 0034007 – полски път на Община Провадия от пасище,
мера в „изоставена нива”, съгласно скица-проект с № Ф00286 от 28.05.2013г.,
съставляваща неразделна част от настоящото решение.
2. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот, собственост
на Община Провадия, съгласно АОС №1522/ 04.02.2013 г., вписан под №163, том І,
вх.регистър 455, дело 172 от 05.02.2013 г. в Служба вписвания при Районен съд
Провадия, находящ се в землището на село Градинарово, Община Провадия, Област
Варна, ЕКАТТЕ 17508, съставляващ имот № 000056, с площ от 1,430 дка, при граници
и съседи: имот № 034006 – полски път на Община Провадия; имот № 000053–
животновъдна ферма Министерство на земеделието и горите-Държавен поземлен
фонд,имот № 000045- път ІІІ клас на държавата; имот № 0034007 - полски път на
Община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на Община Провадия.
и/№1005-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за промяна на начина на трайно ползване и на вида
собственост на поземлен имот находящ се в землището на село Градинарово, община
Провадия
Изказване на Мустафа Али
„Вслушах се много внимателно в решенията. Вземам отношение не заради друго,
а дали сме помислили да избегнем същата ситуация, която беше в Блъсково, да не се
повтори. В решението се чете „пасище и мери“. Да не стане така хората да няма къде да
си пасат животните. Това помислено ли е? Да не стане така да останат без пасища.
Добре. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-предсетател на ОбС Провадия
„Колеги, г-н кмета даде положителен отговор от място.“
Поименно гласуване:
Кворум:16
„за“- 16
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 16 с 16 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 – 438
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
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собственост, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи и чл. 45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет Провадия, реши:
1.Променя предназначението на следния недвижим имот, собственост на Община
Провадия, съгласно АОС № 1523/ 04.02.2013 г., вписан под №164, том І, вх.регистър
456, дело 173 от 05.02.2013 г. в Служба вписвания при Районен съд Провадия, находящ
се в землището на село Градинарово, Община Провадия, Област Варна, ЕКАТТЕ 17508,
съставляващ имот № 000054, с площ от 14,405 дка, при граници и съседи: имот №
000037 – напоителен канал на Министерство на земеделието и горите-ХМС; имот №
000053 – животновъдна ферма на Министерство на земеделието и горите-Държавен
поземлен фонд, имот № 0034006 – полски път на Община Провадия от пасище, мера в
„изоставена нива”, съгласно скица-проект с № Ф00285 от 28.5.2013г., съставляваща
неразделна част от настоящото решение.
2. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот, собственост
на Община Провадия, съгл. АОС № 1523/ 04.02.2013 г., вписан под №164, том І,
вх.регистър 456, дело 173 от 05.02.2013 г. в Служба вписвания при Районен съд
Провадия, находящ се в землището на село Градинарово, Община Провадия, Област
Варна, ЕКАТТЕ 17508, съставляваш имот № 000054, с площ от 14,405 дка, при граници
и съседи: имот № 000037 – напоителен канал на Министерство на земеделието и
горите-ХМС; имот № 000053 – животновъдна ферма на Министерство на земеделието и
горите-Държавен поземлен фонд, имот № 0034006 – полски път на Община Провадия.
3.Възлага изпълнението на настоящото решението на кмета на Община Провадия.
Шеста точка - Питания и отговори на питания на общински съветници.
…………….
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма отговори на питания на общински съветници. Ваши питания за тази сесия,
колеги? ”
Изказване на Марин Георгиев
„Уважаеми г-н Филев, моето питане е във връзка с приключилата, може би преди
месец, ликвидация на общинското дружество „Овеч“ ЕООД. Докато трае процедурата
за ликвидация на това дружество, мисля между три и четири години, доколкото имам
информация, ликвидаторът е дал под наем лавандуловите насаждения в с.Кривня и
с.Градинарово. Предполагам сроковете за предоставяне под нам на тези площи са
съпоставими с ликвидацията на самото дружество. Нямам информация каква е била
съдбата и кой е стопанисвал инвентара, който е влизал в капитала на това търговско
дружество. Въпросът ми към ръководството на общината и към вас, инж.Филев, е : Как
в бъдеще ще менажирате тези създадени лавандулови насаждения в землището на
с.Градинарово и с.Кривня ? Каква ще бъде съдбата на инвентара, който е бил капитала
на търговското дружество? Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Георгиев ще получи отговор на следващото заседание. Други питания,
колеги? Няма такива.“
39

Седма точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
…………….
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма желаещи граждани. Имам да връчвам писмен отговор на г-жа Живка
Костова, която беше за кратко в залата. Поради физическото й отсъствие, не мога да й
го връча.“
Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на
дневния ред в 12.15 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 №951
решение №21-403
№

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

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №958
решение №21-406
№

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

Против

Възд.
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Бисер Денев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №959
решение №21-407
№

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

Против

Възд.
се

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

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

43

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №960
решение №21-408
№

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

Против

Възд.
се

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

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

44

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №963
решение №21-410
№

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

Против

Възд.
се

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

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

45

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №964
решение №21-411
№

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

Против

Възд.
се

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

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

46

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №965
решение №21-412
№

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

Против

Възд.
се

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

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

47

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №966
решение №21-413
№

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

Против

Възд.
се

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

48

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №967
решение №21-414
№

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

Против

Възд.
се

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

49

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №968
решение №21-415
№

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

Против

Възд.
се

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

50

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №969
решение №21-416
№

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

Против

Възд.
се

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

51

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №970
решение №21-417
№

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

Против

Възд.
се

V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

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

52

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №971
решение №21-418
№

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

53

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №972
решение №21-419
№

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

Против

Възд.
се

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

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

54

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №973
решение №21-420
№

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

Против

Възд.
се

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

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

55

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №980
решение №21-423
№

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

Против

Възд.
се

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

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

56

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №982
решение №21-424
№

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

Против

Възд.
се

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

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

57

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №986
решение №21-425
№

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

Против

Възд.
се

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

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

58

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №987
решение №21-426
№

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

Против

Възд.
се

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

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

59

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №988
решение №21-427
№

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

Против

Възд.
се

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

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

60

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №989
решение №21-428
№

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

Против

Възд.
се

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

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

61

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №990
решение №21-429
№

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

Против

Възд.
се

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

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

62

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №991
решение №21-430
№

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

Против

Възд.
се

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

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

63

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №992
решение №21-431
№

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

Против

Възд.
се

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

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

64

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №993
решение №21-432
№

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

Против

Възд.
се

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

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

65

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №994
решение №21-433
№

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

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

66

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1000
решение №21-434
№

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

Против

Възд.
се

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

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

67

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1001
решение №21-434
№

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

Против

Възд.
се

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

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

68

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1003
решение №21-436
№

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

Против

Възд.
се

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

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

69

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1004
решение №21-437
№

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

Против

Възд.
се

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

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

70

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1005
решение №21-438
№

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

Против

Възд.
се

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

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