ПРОТОКОЛ
Днес 26.05.2015г.в 14.00 часа се проведе заседание на комисията назначена със Заповед
№1290 на Кмета на Община Провадия от 20.05.2015г. в състав:
Председател: Георги Атанасов Габровски – зам.кмет на Община Провадия
Членове: 1.Бойчо Николов Боев – гл.експерт“УТЕОС“
2.Александра Нанева Симеонова – Кмет на с.Храброво
Заседанието е свикано за разпределение на имоти пасища, мери и ливади собственост на
Община Провадия за индивидуално ползване в землището на село Храброво.
До 20.05.2015г. са постъпили в администрацията на Община Провадия заявление с
вх.№СД -157/17.03.2015г. от Кудрет Сами Ахмед с постоянен адрес село Храброво Община
Провадия, Област Варна.
От приложените към заявленията документи е видно, че господин Ахмед е собственик
на животновъден обект с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ в село Храброво –животновъден обект№9242 - 0100 от което
следва че е правоимащо лице на основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ и Решение № 42 – 834 от
28.04.2015г. на Общински съвет Провадия.
На заседанието на комисията присъства Кудрет Сами Ахмед, който посочи че имот с
№000452, и част от имот № 000450 с граници и съседи имот №011014 - нива, имот №011015
нива, имот №000404 –населено място и имот №000287 -ПП и имот №450, са подходящи за
пашуване.
В предвид горе изложеното комисията реши:
Разпределя за индивидуално ползване на Кудрет Сами Ахмед следните имоти собственост на
Община Провадия по начин на трайно ползване пасище мера в землището на село Храброво:
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До закриване на заседанието на г-н Ахмед не изрази претенции относно
разпределението на площите.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра и следва да бъде обявен
в кметство с.Храброво и на интернет страницата на общината.
Протоколът може да бъде обжалван в 14 дневен срок по отношение на площта на
разпределение на имотите пред Районния съд.
В случай, че протокола не бъде обжалван да се сключи договор за наем между Община
Провадия и Пламена Манолова Маринова с минимален срок пет стопански години считано от
стопанската 2014 -2015г.
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