П Р О Т О К О Л № 22
Днес, 27.06.2013 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.Диянка Александрова Добрева
6.Милена Драгиева Полизанова
7.Мустафа Али Ибрям
8.Сечкин Халил Мехмед
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.Дияна Стоянова Агностева
18.Станислава Шидерова Налбантова
Общинските съветници Назик Назиф Кямил, Радко Атанасов Костадинов и
Христо Николаев Дянков не присъстват на заседанието на ОбС Провадия.
Общинският съветник Дияна Стоянова Агностева присъства на заседанието от
09.15 ч.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„В началото на заседанието ще връча два писмени отговора от кмета на
общината на инж.Марин Георгиев и г-жа Живка Костова. Заповядайте г-н Георгиев.
Г-жа Костова не присъства в залата.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за обхват и насоченост на програмите за временна трудова
заетост. /вх.№1030
2.Отчет за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства по
програми на европейските фондове. /вх.№1035
3.Докладни записки с вх.№1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1033, 1036.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.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?“
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Изказване на Валерий Радев-секретар на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Предлагаме в точка три докладни записка да бъде включена докладна записка с
вх.№1041. Искам да направя и едно пояснение. Към материалите, които имате ви е
дадено допълнение към докладна записка с вх.№1035. Това е като пояснение. Там са
посочени допълнително датите на стартирането и приключването на проектите в
докладната и съответно екипите на част от проектите. Благодаря.“
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Информация за обхват и насоченост на програмите за временна трудова
заетост. /вх.№1030
2.Отчет за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства по
програми на европейските фондове. /вх.№1035
3.Докладни записки с вх.№1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1033, 1036, 1041.
4.Питания и отговори на питания на общински съветници.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 17 с
17 гласа „за” , 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Информация за обхват и насоченост на програмите за временна
…………….. трудова заетост
а/№1030-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за обхват и насоченост на програмите за временна трудова
заетост разработени от община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, колеги, изказвания
по докладната записка? Няма.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с 17
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 439
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за обхват и насоченост на програмите за временна
трудова заетост, разработени от община Провадия.
Втора точка - Отчет за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени
…………….. средства по програми на европейските фондове
2

а/№1035-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за изготвени, приети, предстоящи проекти и усвоени средства по
програми на европейските фондове
Кворум: 16
Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в залата. /09.12 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„За ваша информация г-н Марин Пенчев има деклариран конфликт на интереси и
затова напуска залата. Няма да участва в обсъждането и гласуването на докладната
записка. Допълнения от страна на вносителя по докладната записка? Заповядайте, г-н
кмете.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
2013 год. е края на настоящия програмен период. В реализация са само
подписаните споразумения по различните оперативни програми, но и при тях има
поставени условия. Аз мисля, че на комисии съм казвал, че по проект „Светът на
предците“ имаме условие до средата на месец август да проведем всички обществени
поръчки и да сключим договори с изпълнителите без никакви обжалвания. Ако някои
от кандидатите обжалва някоя от процедурите, по всяка вероятност управляващият
орган ще прекрати финансирането на проекта. Така е винаги в края на програмния
период. По проектите, които са в процес на оценка вчера се обадиха от
Министерството на труда и социалната политика, че проектът за разкриване на
обществената трапезария е утвърден и до шест месеца ще се раздава обяд на
четиридесет човека, като потенциалните лица ще бъдат определени от Дирекция
„Социално подпомагане“. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря, г-н кмете. Ваши питания и становища по докладната записка,
колеги? Няма.“
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 № 22 – 440
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за изготвени и за приети проекти и усвоени средства по
Оперативни програми и други източници на финансиране.
Трета точка - Докладни записки
…………….
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а/№1012-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната продажна цена
на общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ XIII /тринадесети/, в кв. 34 /тридесет и четири/ по
регулационния план на с.Чайка, община Провадия с площ 1880,00 кв.м. /хиляда
осемстотин и осемдесет квадратни метра/, по АОС № 1295 от 02.03.2010 год.
Кворум:18
Общинските съветници Марин Пенчев Маринов и Дияна Стоянова Агностева
присъстват в залата. /09.15 ч./
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, изказвания, мнения,
питания по докладната записка с №1012, колеги? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 441
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС № 1295 от 02.03.2010 год., вписан
под №43, том II, дело №248, входящ регистър № 667/05.03.2010 г. в Служба по
вписванията към Агенция вписвания при Районен съд Провадия, находят се в село
Чайка, община Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ 1880 кв.м.,
включено в урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ-182 в кв.34 по плана на с.Чайка
при граници и съседи: УПИ XII-182, улица, улица, УПИ І-181.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 6 480 /шест хиляди
четиристотин и осемдесет / лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
б/№1013-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за продажба и утвърждаване на началната продажна цена
на общински недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот /парцел/ III /трети/, в кв.32 /тридесет и втори/ по
регулационния план на с. Чайка, община Провадия с площ 990,00 кв.м. /деветстотин и
деветдесет квадратни метра/, по АОС №950 от 12.09.2002 год.
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, мнения, питания по
докладна записка с №1013, колеги? Няма такива.“
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Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“-18
„против“-0
„възд.се“-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 442
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.Продава, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - частна
собственост на Община Провадия, съгласно АОС № 950 от 12.09.2002 год., вписан под
№ 41, том IIІ, дело №451, входящ регистър №1288/28.02.2005 г. в Служба по
вписванията към Агенция вписвания при Районен съд Провадия, находят се в село
Чайка, община Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ 990 кв.м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ в кв.32 по плана на с.Чайка при
граници и съседи: Улица,УПИ IІ-156, Улица, УПИ ІV-157.
2.Определя начална тръжна цена за имота по т.1 в размер на 3 450 /три хиляди
четиристотин и петдесет / лева без ДДС.
3.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
в/№1014-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, мнения, питания по
докладна записка, колеги? Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 443
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 №000024, представляващ земеделска земя с площ от
148,320 дка, категория III по начин на трайно ползване „пасище мера”, в землището на
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село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи:
имот № 000029 – полски път на Община Провадия; имот №200011 – полски път на
Община Провадия; имот №000027 – водостопанско съоръжение на държавата; имот
№200011 – полски път на Община Провадия; имот №000020 – храсти на Община
Провадия; имот №000005 – полски път на Община Провадия; имот №000032 – друга
селскостопанска територия на Община Провадия; имот №000031 – друга селско
стопанска територия на Община Провадия; имот №000087 – населено място с.Черноок;
имот №000039 – път III клас на държавата; имот №000030 – гробище на Община
Провадия; имот №000039 – път III клас на държавата; имот № 000025 – животновъдна
ферма на държавен поземлен фонд – министерство на земеделието и горите, с Акт за
общинска собственост №1614/03.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията при
Районен съд Провадия под №125, том VI, входящ регистър 2666, дело 1164 от
04.06.2013г., 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 трябва 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
г/№1015-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черковна, община Провадия
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, мнения, питания по
докладна записка, колеги? Няма.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 444
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 № 017003, представляващ земеделска земя с площ от
35,588 дка, /категория VI - 34,823; V – 0,765/, по начин на трайно ползване „пасище
мера”, в землището на село Черковна, ЕКАТТЕ 80710, Община Провадия, Област
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Варна, при граници и съседи: имот № 000298 – дере на Община Провадия; имот
№000603 – полски път на Община Провадия; имот №017001 – нива на
неидентифициран собственик; имот №017002 – нива на Тунчо Димитров Вълчев; имот
№017001 – нива на неидентифициран собственик;имот №000303 – полски път на
Община Провадия; имот №019200 – полски път на Община Провадия; №019001 – лозе
на Кирил Ангелов Кирчев, с Акт за общинска собственост №1616/03.06.2013 г., вписан
в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под № 127, том VI, входящ
регистър 2668, дело1166 от 04.06.2013г., 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 трябва 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
д/№1016-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черковна, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 445
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 № 052001, представляващ земеделска земя с площ от
328,411 дка, /категория Х – 1,500; VI - 276,661; V – 50,250/, по начин на трайно ползване
„пасище мера”, в землището на село Черковна, ЕКАТТЕ 80710, Община Провадия,
Област Варна, при граници и съседи: имот №000066 – полски път на Община
Провадия; имот №000072 – полски път на Община Провадия; имот № 052200 – полски
път на Община Провадия; имот №000058 – дере на Община Провадия; имот №000083
– предпазна дига, държавна собственост; имот №000082 – овраг. промойна, селищен
кадастър; имот №000083 – предпазна дига, държавна собственост; имот №000058 – дере
на Община Провадия; имот №000233 – полски път на Община Провадия; имот №000169
- дере на Община Провадия; имот №018007 – лозе на Балин Неделчев Балинов; имот
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№018050 – лозе на неидентифициран собственик; имот №018004 – лозе на Димитър
Йорданов Костов; имот №018095 – лозе на Венко Атанасов Вичев; имот №000062 –
дере на Община Провадия; имот №0000 81 – овраг. промойна, селищен кадастър, с Акт
за общинска собственост №1615/03.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията при
Районен съд Провадия под № 126, том VI, входящ регистър 2667, дело 1165 от
04.06.2013г., 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 трябва 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
е/№1017-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 446
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 № 000074, представляващ земеделска земя с площ от
28,260 дка, /категория Х – 0,654; III – 27.607/ по начин на трайно ползване „пасище
мера”, в землището на село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна,
при граници и съседи: имот № 000076 – полски път на Община Провадия; имот
№010010 – нива на Свилен Стоянов Маринов; имот №010009 – нива на Община
Провадия; имот №000072 – пасище, мера на Община Провадия; имот №000073 – храсти
на Община Провадия; имот №000066 – водно течение на Община Провадия; имот №
000087 – населено място с.Черноок; имот № 200068 – полски път на Община Провадия,
с Акт за общинска собственост №1612/03.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията
при Районен съд Провадия под № 123, том VI, входящ регистър 2664, дело 1162 от
04.06.2013 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 трябва 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
ж/№1018-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 447
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 № 000088, представляващ земеделска земя с площ от
19,388 дка, категория III по начин на трайно ползване „пасище мера”, в землището на
село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи:
имот №200068 – полски път на Община Провадия; имот № 000087 – населено място
с.Черноок; имот № 000091 – полски път на Община Провадия; имот № 000095 –
полски път на Община Провадия, с Акт за общинска собственост №1611/03.06.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията при Районен съд Провадия под № 121, том VI,
входящ регистър 2662, дело 1160 от 04.06.2013 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 трябва 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
з/№1019-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение за отдаване под наем и определяне на начална тръжна цена
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на земеделски недвижим имот – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 448
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 № 000040, представляващ земеделска земя с площ от
40,302 дка, категория III по начин на трайно ползване „пасище мера”, в землището на
село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи:
имот № 000048 – полски път на Община Провадия; имот №011010 – нива на Община
Провадия; имот №011036 – нива на Мехмед Бекир Чауш; имот №000029 – полски път
на Община Провадия; имот №000039 – път III клас на държавата, с Акт за общинска
собственост №1613/03.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под № 124, том VI, входящ регистър 2665, дело 1163 от 04.06.2013г., 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 трябва 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
и/№1020-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 449
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 № 000090, представляващ земеделска земя с площ от
27,053 дка, /категория V – 0,282 дка; IV – 1,270 дка; III – 25,501дка/ по начин на трайно
ползване „пасище,мера“, в землището на село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община
Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот №000145 – друга селско
стопанска територия, земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи; имот №000148 – водно течение на Община Провадия; имот
№000094 – полски път на Община Провадия; №000091 – полски път на Община
Провадия; №000095 – полски път на Община Провадия; №000068 – полски път на
Община Провадия; №000097 – полски път на Община Провадия; имот №013001 - нива
на Ремзи Ахмед Ахмед; имот №013002 – нива на Ремзи Ахмед Ахмед; имот № 013003
– лозе на Садула Алиев Герджиков; имот №013006 – нива на Ахмед Мустафов Алиев;
имот №013138 - лозе на Кирил Маринов Киров; имот №013007 – лозе на Кирил Панчев
Киров; имот №013008 – лозе на „Адванс терафонд- Адсиц“; имот №013012 – нива на
Нихал Муталибова Адилова; имот №013013 – нива на Айше Хюсеин Хюсеин; имот
№013141 – нива на наследниците на Реджеб Юсрефов Юсеинов; имот №013015 – нива
на Фикрет Ахмед Юзайдънлъ; имот №013016 нива на Нихал Муталибова Адилова;
имот№013017 – нива на наследниците на Димитър Колев Недев; имот №013020 – нива
на Костадин Жечев Дочев; имот №013021 – лозе на Ахмед Мехмед Хасан; имот
№013023 – лозе на Йордана Семов Калчев; имот №013024 – лозе на Община Провадия;
имот №013142 – лозе на Ахмед Бекир Чауш; имот №013027 – нива на Назие Осман
Насуф и др.; имот №013143 – нива на наследниците на Юнуз Хюсеин Реджебов; имот
№013028 – нива на наследниците на Ахмед Мустафов Мустафов; имот № 013144 – нива
на Ибрахим Край Османов; имот № 013133 – нива на наследниците на Ибрям Ахмедов
Пехливан; имот № 013031 – нива на Али Исмаилов Краев; имот №013032 – нива на
Хюсеин Али Хюсеинов ; имот №013134 – нива на Община Провадия; имот №013035 –
нива на наследниците на Слави Катилов Жеков; имот №013036 – нива на Община
Провадия; имот №013038 – лозе на наследниците на Курти Петров Иванов; имот
№013107 – пасище, мера на Община Провадия; имот №013109 - нива на наследниците
на Калоян Железов Паскалев; имот №013099 – нива на Селиймя Хасан Мустафа; имот
№013110 – нива на Христа Борисова Великова; имот №013136 – нива на наследниците
на Хамид Хасанов Халилов; имот №013112 – нива на Ремзи Ахмед Ахмед; имот
№013148 – нива на Община Провадия; имот №013114 – Овощна градина на Община
Провадия; имот №013115 – нива на Борис Панчев Симеонов; имот №013118 – нива на
Исмаил Вели Мехмед; имот №013119 – нива на Петър Трифонов Трифонов; имот
№013120 – Овощна градина на Герчо Димитров Георгиев; имот №013137 – нива на
Мехмед Хасанов Хюсеинов; имот №000097 – полски път на Община Провадия; имот
№000098 – гробище на Община Провадия; имот №000099 – гробище на Община
Провадия; имот №000097 – полски път на Община Провадия; имот №200066 – полски
път на Община Провадия; ; имот №200065 – полски път на Община Провадия, с Акт за
публична общинска собственост №1610/03.06.2013 г. вписан в Службата по
вписванията при Районен съд Провадия под № 122, том VI, входящ регистър 2663, дело
1161 от 04.06.2013 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 трябва 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
й/№1021-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Кворум:16 Общинските съветници Марин Пенчев Маринов и Недка Манолова
Пенева не присъстват в залата. /09.54 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 № 22 – 450
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 №000133, представляващ земеделска земя с площ от
69,817 дка, /категория IX – 0,389; V – 40,149; III – 29,278/, по начин на трайно ползване
„пасище,мера“, в землището на село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия,
Област Варна, при граници и съседи: имот № 000183 – пасище, мера на Община
Провадия; имот №000181 – друга селско стопанска територия, земи по чл.19 от Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи; имот №000137 – полски път на
Община Провадия; имот №000087 – населено място с. Черноок; имот № 000129 – път
IV клас на Община Провадия; имот №000130 – друга селско стопанска територия,
земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; имот
№017023 - нива на Община Провадия; имот №017022 – нива на Михаил Йорданов
Железов; имот № 017021 – нива на Никола Стоянов Йорданов; имот №017020 – нива на
Слави Железов Краев и други; имот №017019 - нива на Стойка Митева Семова; имот
№017031- нива на Община Провадия; имот №017018 – лозе на Богдан Драгоев Драгнев;
имот №017017 – нива на Недка Маринова Темелкова; имот №017016 – нива на Ремзе
Ахмед Ахмед; имот №017015 – Овощна градина на Павел Георгиев Джуров; имот
№017014 – нива на Борис Панчев Симеонов; имот №017013 – нива на Борис Тодоров
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Златев; имот №017011 – нива на Стефан Маринов Митев; имот №017009 – полски път
на Община Провадия; имот №017089 – нива на Община Провадия; имот №017005 – лозе
на наследниците на Желез Милков Славов; имот № 017090 – лозе на Тодор Стоянов
Недялков; имот № 017004 – нива на наследниците на Давид Попов Якимов; имот №
017003 – нива на наследниците на Атанас Дяков Атанасов; имот №017002 – лозе на
наследниците на Тодор Железов Атанасов; ; имот №017001 – нива на наследниците на
Тодор Железов Атанасов ; имот №017062 – нива на наследниците на Тодор Железов
Атанасов; имот №017063 – нива на Община Провадия; имот №017066 – нива на Желез
Славов Върбев; имот №017067 – нива на Дочо Димов Дочев; имот №017078 – лозе на
Дочо Димов Дочев; имот №017079 – лозе на наследниците на Димо Димов Павлов;
имот №017080 - нива на Вела Станева Георгиева; имот №017023 – нива на Община
Провадия, с Акт за публична общинска собственост №1609/03.06.2013 г. вписан в
Службата по вписванията при Районен съд Провадия под № 119, том VI, входящ
регистър 2660, дело1158 от 04.06.2013 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 трябва 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
к/№1022-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Кворум:18 Общинските съветници Марин Пенчев Маринов и Недка Манолова
Пенева присъстват в залата. /09.58 ч./
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 451
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:
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1.Отдава под наем имот №000154, представляващ земеделска земя с площ от
36,685 дка, категория III, по начин на трайно ползване „пасище, мера“, в землището
на село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна, при граници и
съседи: имот № 000155 – нива на Община Провадия; имот №200072 – полски път на
Община Провадия; имот №200062 – полски път на Община Провадия; имот №000153
– пасище, мера на Община Провадия; имот №000160 – нива на Община Провадия;
имот №200061 – полски път на Община Провадия, с Акт за публична общинска
собственост №1608/03.06.2013 г. вписан в Службата по вписванията при Районен съд
Провадия под № 120, том VI, входящ регистър 2661, дело 1159 от 04.06.2013 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 трябва 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/№1023-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 452
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 № 000158, представляващ земеделска земя с площ от
2,087 дка, категория III, по начин на трайно ползване „пасище,мера“, в землището на
село Черноок, ЕКАТТЕ 81195, Община Провадия, Област Варна, при граници и
съседи: имот № 043001 – пасище мера на Община Провадия; имот № 000155 – нива на
Община Провадия; имот №200061 – полски път на Община Провадия, с Акт за
публична общинска собственост №1607/03.06.2013 г. вписан в Службата по
вписванията при Районен съд Провадия под № 117, том VI, входящ регистър 2658,
дело1156 от 04.06.2013 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 трябва 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/№1024-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 – публична общинска собственост в землището на село
Черноок, община Провадия
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 453
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 № 000173, представляващ земеделска земя с площ от
130,736 дка, / категория IХ - 9,148 дка; V - 100,042 дка; IV - 0,162 дка; III - 21,384 дка/,
по начин на трайно ползване „пасище, храсти”, в землището на село Черноок, ЕКАТТЕ
81195, Община Провадия, Област Варна, при граници и съседи: имот № 000181 – друга
селско стопанска територия, земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи; имот № 000180 – полски път на Община Провадия; имот №00174 –
полски път на Община Провадия; имот № 200050 – полски път на Община Провадия;
имот №000181 – друга селско стопанска територия, земи по чл.19 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи; имот №000178 – дере на Община
Провадия, с Акт за публична общинска собственост №1606/03.06.2013 г. вписан в
Службата по вписванията при Районен съд Провадия под №118, том VI, входящ
регистър 2659, дело 1157 от 04.06.2013 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 трябва 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
н/№1025-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост за
нуждите на политическите партии
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Няма допълнения от страна на вносителя. Ваши становища, мнения, питания по
докладна записка, колеги? Няма. Решението по тази докладна записка е разделено на
две.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 454
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 и ал.7 от Закона за
общинската собственост и чл.31 от Закона за политическите партии, Общински съвет
Провадия:
I.Отдава под наем за срок до края на мандата на 42-рото Народно събрание на
Република България, следните части от имот-публична общинска собственост,
находящи се в сградата на ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №31 А /бивш Младежки
дом/ цялата със застроена площ 254.30 кв.м., изградена в дворно място цялото с
площ от 470 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № ІІІ-1360 в квартал 59 по
плана на гр.Провадия, при граници за имота: УПИ ІI-1361, улица; улица; улица,
съгласно Акт за публична общинска собственост №1265 от 23.03.2009 г., вписан в
Агенция по вписвания при Районен съд Провадия под №72, том III, входящ регистър
№ 2307 от 24.03.2009 г., а именно:
1.На първия етаж : помещение № 1 с площ от 37,44 кв.м. и помещение №2 с
площ от 24,44 кв.м.
2.На втория етаж : помещение № 1 с площ от 14,04 кв.м., помещение №2 с площ
от 13,98 кв.м., помещение №4 с площ от 14,19 кв.м., помещение №7 с площ от 20,80
кв.м.
II.Отдаването под наем на частите от имота по т.І.1 и т.І.2 да се извършва
само на общинските ръководства на политическите партии.
ІІІ.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото
решение.
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
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„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 455
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Провадия:
1.След сключването на договорите по т.І от решение №22-454 / 27.06.2013 год.
на ОбС Провадия да се отдадат под наем за нуждите на общинските ръководства на
политическите партии, извън обхвата на чл.31, ал.1 и ал.2 от Закона за политическите
партии, свободните помещения от описания в цитираното решение недвижим имот за
срок до края на мандата на 42-рото Народно събрание на Република България чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване за всяко помещение, при начален
размер на месечен наем, определен съгласно тарифата за отдаване под наем на
общински имоти.
2.Възлага изпълнението на горното решение на кмета на община Провадия.
о/№1026-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-изпълняващ длъжността кмет
на община Провадия, съгласно заповед №1000/30.05.2013 год., относно разрешение за
изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Ваши становища, мнения, питания по
докладна записка с вх.№1026, колеги? Няма.“
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 456
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет Провадия реши:
1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване за поземлен имот №000153, собственост на ЕТ Найд 62-Найден
Мавров, находящ се в землището на гр.Провадия, област Варненска, ЕКАТТЕ 58503,
целият с площ 2 753 дка, трета категория, местност „До прелеза“ при граници – имот
№003100-жилищна територия на гр.Провадия, имот №000132-път ІІІ клас на държавата,
имот №000156-пасище, мера на Веселин Станимиров Йорданов, за промяна
предназначението му от „пасище, мера“ в „за производствено складови дейности“.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
п/№1027-Докладна записка от Мухамедин Суфиян-изпълняващ длъжността кмет
на община Провадия, съгласно заповед №1000/30.05.2013 год., относно разрешение за
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изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 457
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.5 във връзка с ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет Провадия реши :
1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен
план по картата на възстановената собственост /КВС/ на с. Петров дол, община
Провадия, ЕКАТТЕ 56143 за прокарване на трасе на подземен електрически кабел 20
кV с дължина 129.8 метра с обхват - имот № 002023 - стопански двор, собственост на
Държавата – Министерство на земеделието и горите, имот № 002026 - път, собственост
на Община Провадия, имот № 002011 - оранжерии с трайни конструкции, собственост
на Оранжерии Петров дол ООД, имот №002013 - други територии, заети от
производствени бази и селско стопански земи, собственост на „Оранжерии Петров дол“
ООД, имот №002027 - път на Община Провадия, за присъединяване към
електропреносната мрежа на предвидената за изграждане от „Оранжерии Петров дол“
ООД в поземлен имот №002019 по плана за земеразделяне на с. Петров дол, община
Провадия, област Варненска, когенераторна инсталация за комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия чрез използване на природен газ за нуждите на
оранжерийния комплекс.
2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за устройство на
територията.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
р/№1029-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно информация за подписан договор за сътрудничество между община Провадия
– България и община Рокишкис – Литва
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 458
На основание чл.21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА, Общински съвет
Провадия:
1.Приема информация за подписан договор за сътрудничество между община
Провадия – България и община Рокишкис – Литва.
с/№1033-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно одобряване на изработен проект за подробен устройствен план-парцеларен
план
Кворум: 17 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов не присъства в залата.
/10.24 ч./
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 17 с 17
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 459
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
Провадия:
1.Одобрява подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план с обхват, следните
недвижими имоти, находящи се в землището на град Провадия, община Провадия,
област Варна, ЕКАТТЕ 58503, а именно: поземлен имот № 160006 - собственост на
Вълкан Вълканов, поземлен имот № 160008 - собственост на Вълкан Вълканов, с цел
изграждане на електропровод за присъединяване към МТТ „ Айкъна“ от електропровод
„Храброво - килия Храброво“ на обект „Фотоволтаична инсталация до 30 кW“,
изградена в електроразпределителната мрежа на обект „Независим производител на
електрическа енергия за поземлен имот № 160007“, по картата на възстановената
собственост /КВС/ на гр. Провадия, находящ се в землището на град Провадия, община
Провадия, област Варна, ЕКАТТЕ 58503, местност „Айкъна“ собственост на Вълкан
Вълканов, с площ 0.161 дка.
2.Одобрява приложеното задание по чл. 125 от Закона за устройство на
територията.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Провадия.
Кворум: 18 Общинският съветник Марин Пенчев Маринов присъства в залата.
/10.26 ч./
т/№1036-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-председател на
постоянната комисия за отпускане на еднократни помощи на граждани с неотложни
нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя няма. Колеги, ваши становища и изказвания.
Няма такива.“
Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 460
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Отпуска еднократна парична помощ:
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1.1.На лицето Мария Горанова Лозанова от гр.Провадия, ул.“Цар Освободител“
№55 се отпуска парична помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал
здравословен инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.2.На Тодор Георгиев Банчев от с.Житница, общ.Провадия се отпуска парична
помощ в размер на 100.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и
приложени разходооправдателни документи.
1.3.На лицето Иванка Маринова Атанасова от с.Житница, общ.Провадия се
отпуска парична помощ в размер на 300.00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
1.4. На лицето Юсния Али Бекир от с.Черноок, общ.Провадия се отпуска парична
помощ в размер на 200.00 лв., поради възникнал здравословен инцидент и приложени
разходооправдателни документи.
1.5.На лицето Адрияна Диянова Стоянова от с.Снежина, общ.Провадия се отпуска
парична помощ в размер на 50.00 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 Антоанета Минчева Иванова от с.Кривня, общ.Провадия не се
отпуска парична помощ, поради неотговаряне на критериите за отпускане на
еднократни помощи на граждани с неотложни нужди в община Провадия.
2.2.На лицето Михаил Николаев Ников от гр.Провадия, ул.“Скобелев“ № 2 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.
у/№1041-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно сключване на договор за наем
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Историята на уличния обръщач на ул.“Инж.Петър Моллов“ е сигурно от времето
на Иво Сеферов, два мандата при Марин Георгиев и един при Георги Янев. Много
съдебни и всякакви процедури. Платихме всичко, което общината трябваше да плати,
съгласно съдебните решения, но натискът към общината продължава. Сигурно в
рамките на два месеца сме отговорили на двуцифрен, а вече може да е и на трицифрен
брой запитвания по Закона за достъп до обществена информация. Само вчера са три.
Един човек работи за осигуряване информация на заинтересованото лице. В тази
ситуация моето предложение е в рамките на тази година, докато видим какво ще правим
да платим тези 480 лева и в рамките на този период дано да успеем да намерим
разрешение на въпроса. Благодаря ви.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета за направените разяснения. Ваши становища и питания
колеги? Разбрахте за какво става въпрос. Няма въпроси.“
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Поименно гласуване:
Кворум:18
„за“- 18
„против“- 0
„възд.се“- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
18 с 18 гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22 – 461
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия, реши:
1.Наема следния недвижими имот, находящ се в град Провадия, община
Провадия, област Варна, ул. „Инж.Петър Моллов” собственост на Димо Иванов Петров,
съгласно Нотариален акт №33, том І, дело 63 от 1996 год., а именно 215 кв. м. от
асфалтираната част на урегулиран поземлен имот №ХVІ, в кв. 126 по плана на град
Провадия за срок от 12 месеца, считано от 01.08.2013 г., при месечен наем в размер на
40 лева, като същият бъде използван за уширение, осигуряващо обръщането на
автомобилите в обратна посока на ул. „Инж. Петър Моллов”.
2. Възлага на кмета на Община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Четвърта точка - Питания и отговори на питания на общински съветници.
………………..
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, ще ни запознаете ли с отговора на въпроса на г-н Георгиев?
Заповядайте.“
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„ Отговорът е до г-н Георгиев.
Уважаеми г-н Георгиев,
Вашето питане е във връзка с приключилата ликвидация на общинското
дружество „Овеч“ ЕООД. Въпросът ви: „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 в капитала на
търговското дружество? Благодаря.“
Г-н Георгиев,
С моя заповед №1118 от 07.06.2013 г. комисия прие от ликвидираното дружество
„Овеч“ ЕООД движимите и недвижими активи. С протокол от 11.06.2013 г. това е факт.
Състоянието им при приемане от дружеството е следното:
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№
Активи
по
ред
1.
Нива в землището на с.Блъсково от 165,222дка -силно
заплевеляла с многогодишни плевели и охрастена.Трайните
насаждения закържавели и изсъхнали.
2.
Нива в землището на с.Градинарово от 49,226 дка - силно
заплевелена.
3.
Пасище, мера в землището на с.Кривня от 197,509 дка частично засята с лавандула във фаза цветен бутон.
4.
МПС - вид „Болгар“, ТК-80 рег.№ ВЕЕ 0335 - спрян от
движение, без акумулатор
5.
МПС - трактор модел Т-40 с рег. № ВАЕ 0345 - спрян от
движение, без акумулатор и други липсващи части
6.
Плуг ПН-3-25М
7.
Плуг ПН-3-35
8.
Брана дискова БД-3
9.
Валяк комплект „Кембридж“ - със скъсани оси
10. Фреза ФН-1,6
11. Зъбна брана комплект от 3 секции - негодна за използване
12. Фреза ФН-1,25 - негодна за използване
За техниката, за двата трактора, идеята е на единия от тях да се монтира гребло и
през зимата да можем да чистим по-малките улици, в които има и паркирали
автомобили. Нивата в село Кривня. За лавандулата се погрижихме, като я поръсихме и
сега с наши средства ще оберем лавандулата и ще продадем цвета. За нивата в село
Градинарово и насажденията в село Блъсково още веднъж ще изпратя комисия. Ако
качеството им е такова, че са негодни за по-нататъшно отглеждане ще бъдат бракувани.
След като тази година приключим с нивата в село Кривня, говоря за лавандуловите
насаждения, ще потърсим начин догодина да ги дадем под наем, ако има
заинтересовани лица. Естествено с търг. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Филев за отговора на питането. Ваши питания за тази сесия,
колеги? Няма такива. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред ще ви
запозная на този етап устно със следното: В деловодството на ОбС Провадия и до кмета
на община Провадия преди около двадесетина дни постъпи подписка подписана от над
4 700 граждани на община Провадия, която е в подкрепа на общинската болница – за
запазването й. Това е единственото й съдържание. По този начин провадийци изказват
еднозначното си мнение по отношение на съществуването на болничното заведение. По
този въпрос, както и по въпросът, който беше поставен преди около няколко месеца с
друга подписка за преминаването на гражданите през двойната жп линия, общинското
ръководство в лицето на инж.Филев, както и аз, дотолкова доколкото имаме касателство
с това, правим възможното. В момента, за съжаление, знаете всички обществено22

политическата ситуация, за съжаление общинските, местните власти нямат реален
контрагент, с който да преговарят, към който да поставят конкретни искания за
решаването по конкретен начин на съответните въпроси. Въпреки това, има преговори и
разговори по единия и по другия въпрос. За съжаление, предполагам, че на всички е
ясно, че на този етап, не че не получаваме категорични отговори, не получаваме почти
никакви отговори. Да се надяваме, че в краткосрочен план ще бъдат решени тези
проблеми, за да можем да поставим по съответния начин и двата въпроса за решаването
на проблема за запазването на общинската болница и с осигуряване на нормален начин
на преминаване на двойната жп линия в град Провадия. Преминавам към следващата
точка от дневния ред.“
Пета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
…………….
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Има постъпило заявление в деловодството на ОбС Провадия от Ивайло Илиев
Илиев с желание за изказване по отношение на промяна на „Правилник за реда за
използване на спортните обекти и съоръжения за нуждите на физическото възпитание и
спорта“. Г-н Илиев е в залата. Заповядайте, г-н Илиев за становище, изказване, питане,
каквото вие прецените.“
Изказване на Ивайло Илиев Илиев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Бях взел решение след „успешното решаване на въпросите“, които съм поставял
на предни заседания, повече да не идвам, за да губя вашето време и моето. Една случка,
която засегна мен и се оказа, че засяга и много граждани, ме накара да наруша това свое
решение и ще ви досадя още веднъж. Накратко, за да разберете защо предлагам промяна
в „Правилника за използване на спортните обекти…“. Това е молба. Молба към
общинското ръководство, ако то не предприеме такава промяна, обръщам се към
общинските съветници, пак с молба, да го направят. Защото този правилник е влязъл в
сила през 2009 год. в началото, според мен, е в ущърб точно на гражданите на града,
които плащат данъци, а е в полза на определени организации и НПО, които спортуват.
Накратко. По една или друга причина се наложи малко да се въздържам от спортни
занимания и реших да започна малко спортна подготовка. Става въпрос за стадиона.
След ползване на пистата реших да седна на тревната площ, за да направя малко
упражнения. Много обидно беше за мен, бях направо изгонен от тази тревна площ.
Оказа се, че „шефът“ така ми казаха, предполагам някои от вас знаят, защото съм го
пуснал тук-там, е наредил да не се стъпва на тревната площ от граждани и единствено
само от футболисти. Израснал съм на този стадион. Може би десет, единадесет годишен
съм стъпвал на него. Такова нещо е нямало. След този инцидент изразих възмущението
си в социалните мрежи и се оказа, че страшно много хора по същия начин са отвратени
и са се отказали повече да стъпват на стадиона, поради това отношение. След не повече
от седмица имах посещение и дълъг разговор около един час, г-н Красимир Киров пое
ангажимент, въпреки че в правилника е казано, че няма никой право от гражданите да
стъпва на стадиона, той все пак ще разреши извън очертанията и в някой ъгъл да се
23

ползва. Преди няколко дни ходих. По същия начин преди да стъпя на тревата реших да
попитам охраната, която е там и категорично ми бе отказано да стъпя на тревата.
Питам : Кой плаща данъците в община Провадия? С какви пари се издържа този
стадион? С парите на отбора на Красимир Киров или на гражданите на града?
Съответно в тази връзка в този правилник е посочено в чл. 2 – „Имотите със спортно
предназначение общинска собственост се управляват в интерес на населението.“
Какво става? Защо г-н Красимир Киров се държи така? В чл.21, ал.3 изрично е
казано „Не се допуска за използване на индивидуални и неорганизирани спортни
занимания на футболния терен на градския стадион „Бойчо Желев“. Т.е. никой няма
право да стъпи на тревната площ. Много правилно. Точно така. Направих проверка и
знаете ли? Оказа се, че ние сме с уникален правилник и уникална глава в правилника. В
цяла България няма глава, в която да е уреден реда и условията за ползване на спортни
обекти от граждани за индивидуални и неорганизирани спортни занимания. Единствено
община Провадия има такава глава. Другото, в цяла България няма член, който да
забранява на гражданите да влизат в спортните съоръжения, съответно и в тревната
площ. В цяла България единствени община Провадия имат такава забрана. Никой нито
аз, нито хората искат. Съгласен съм да не се влиза, но да има условия, а то няма никакви
други условия. Знаете, че извън тревната площ – игрището, всичко е в буренаци до
кръста. След като няма такива условия, за да не съм толкова краен да искам отмяна на
тази алинея, предлагам да се направи промяна в тази алинея, като се допълни – „Не се
допуска използване за индивидуални и неорганизирани спортни занимания на
футболния терен на градски стадион „Бойчо Желев“ в рамките на очертанията на
игрището.“ Т.е. извън очертанията на игрището, краищата да могат да се ползват.
Разберете не може, трябва ли аз да създавам НПО, да идвам при вас да го регистрирам и
всеки желаещ да стъпи на тревната площ да идва и да ми става член. Неправилно е. Това
за мен е неправилно. Първият ми въпрос е: Общинска администрация ще инициира ли
тази промяна? Това е въпрос към нея. Ако не, имам молба към общинските съветници.
Лично отправена и към г-н Боев, защото той се занимава със спорт и знае за какво става
въпрос. Ако прецени, ако община Провадия не внесе тази поправка, имам молба да я
направите вие. Това е основният въпрос, по който исках.
Само да вметна, ще се възползвам, така и така съм дошъл, надявам се повече да не
идвам. Това е отговорът връчен ми в края на април месец. За въпроса за кабелите на
кабелен оператор, които минават през целия град по стълбовете. Уважавам хората,
които като кажат нещо си удържат на думата. Не уважавам тези, които особено на
такова ниво, особено в писмен отговор, не си държат на думата. Предполагам, че моят
въпрос, който го зададох и искането ми за спазване на закона поне аз го разбирам в
много по-дълбок смисъл. Какво имам предвид. Ако община Провадия беше спазила
закона и беше го приложила, говорим винаги за свежи пари, работа, работни места,
община Провадия можеше да принуди кабелния оператор да си свали кабелите и да ги
вкара под земята. За това е необходима инвестиция. Тогава кабелният оператор щеше да
наеме работници, щяха да се плащат пари. Съответно можеше да се направи
предложение всички тротоари, под които се прекарват кабелите да бъдат възстановени
сто процента. Съответно щяхме да имаме допълнително и нови тротоари, но явно не
искате да спазвате закона, не искате да работите. Случайно, снощи преди да дойда се
разрових из компютъра, знаете ли, оказа се, че сигналът ми към, няма да казвам към
кого от ръководството, е подаден на 22 септември 2012 год. Тогава съм подал сигнал в
момента, в който опъват няколко коли кабелите пред дома ми. Два месеца и половина
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остават, за да стане една година, а община Провадия не иска да прилага закона. Просто
не мога да го разбера това. Не искам писмен отговор, понеже разбирам, че ангажираме
хора, които могат да свършат по-полезна работа, просто искам с няколко думи да ми се
отговори от г-н кмета, ако е възможно. Ще бъде ли направена тази промяна? Говорим за
правилника. Ще бъде ли решен въпросът с тези кабели на кабелния оператор? Като
последно. Предишният зам.-кмет, който напусна, беше казал, че ще има създаден
електронен регистър за НПО. Питам – Ще има ли такъв регистър? Защото след като се
ползват общински, публични средства гражданите са длъжни да знаят кое НПО с какви
средства се финансира. Ще има ли създаден? Създаването на електронен регистър на
един програмист може би ще отнеме между половин и един час. Това е едно меню за
създаването, на което ще му отнеме не повече от час. Благодаря. “
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н Илиев. Г-н кмете, заповядайте.“
Изказване на инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Илиев,
Аз във всичките си действия се старая да се ръководя точно от интересите на
гражданите. Първо, за ползването на стадиона. Преди два дни имаше искане от втори
футболен клуб в Провадия с наличие на всички възрастови групи вътре за ползване на
градския стадион. Общо взето с двата клуба и с останалите, които са на територията на
Общината, една част, от които ние подпомагаме с решене на ОбС, говорим за 250
ползвателя на стадиона - всички са деца. Изключвам представителните отбори. До утре
трябва да се проведе предварителна среща между всички ръководители на клубове и
треньори. Първо, как ще осигурим масовия спорт за децата. За правилника - сега чувам
въпроса. Ще се обсъди.
По отношение на кабелите. Пак ще повторя, че всичките ми действия искам да
бъдат в интерес на хората. Отрязването на всички кабели ще доведе до липсата на
интернет у голяма част на населението на град Провадия. Това, което вие казвате
донякъде е само истина, защото от миналата година има възможност за разполагане на
кабели по инфраструктурата, собственост на общините. Говорим за стълбовете. Факт е,
обаче, че такъв договор между нас и в случая „Булсатком“ няма, но техни
представители дойдоха и поискаха да бъде сключен такъв договор. Когато поискат
официално, аз ще направя необходимата процедура. В случая, как да кажа, сляпото
прилагане на закона до какво ще доведе. Каква е вашата щета или тази, която аз съм
нанесъл на някого? Да, факт е, че някой се облагодетелства. Това ще бъде прекратено,
но трябва да бъде прекратено във взаимен интерес. Грубото мачкане на мен не ми е
присъщо. Надявам се „Булсатком“ да удържат на думата си. Да поискат сключването на
договор. Ако постигнем споразумение, постигнем. Ако не постигнем, тогава ще бъдат
предприети необходимите принудителни мерки, защото най-лесното е да се отиде, да се
отрежат кабелите. С какво това ще помогне на ползвателите, които в момента сигурно
нямат друг доставчик? Те при сключването на договор не са знаели, че кабелната
мрежа на този оператор е незаконно разположена върху стълбовете за улично
осветление или другите, собственост на община Провадия. Вашите питания, въпроси и
предложения ние ги обсъждаме много внимателно, но не искаме с груби действия да
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доведем до това да има увредени интереси на наши съграждани. В случая снабдяването
с интернет. Благодаря.“
Изказване на Бисер Денев-председател на ОбС Провадия
„Благодаря на г-н кмета. С желанието и намерението да не спре контакта между
гражданското общество, ОбС Провадия и общинска администрация, поради изчерпване
на дневния ред, закривам заседанието.“

Председателят на ОбС Провадия закри заседанието поради изчерпване на дневния
ред в 10.50 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 №1012
решение №22-441
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1013
решение №22-442
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1014
решение №22-443
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1014
решение №22-443
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1015
решение №22-444
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1016
решение №22-445
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1017
решение №22-446
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1018
решение №22-447
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V

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

34

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1019
решение №22-448
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V

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

35

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1020
решение №22-449
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V

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

36

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1021
решение №22-450
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против

Възд.
се

V
V
V

V
V
V
V

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

37

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1022
решение №22-451
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V

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

38

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1023
решение №22-452
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1024
решение №22-453
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1025-1
решение №22-454
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V

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

41

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1025-2
решение №22-455
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V

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

42

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1036
решение №22-460
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

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 №1041
решение №22-461
№

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

За

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

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

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

Против

Възд.
се

V
V
V
V
V

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

44

45

