ÎÄÎÁÐßÂÀÌ,
Кмет на Общината9
.инж- Иво Андонов.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹2
îò çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà ïî ÷ë. 38 îò Íàðåäáàòà çà ðåäà çà
ïðèäîáèâàíå íà ïðàâîòî íà ñîáñòâåíîñò è íà îãðàíè÷åíè âåùíè
ïðàâà, çà ïðåäîñòàâÿíå çà óïðàâëåíèå, ïîä íàåì è çà ðàçïîðåæäàíå
ñ èìîòè è âåùè – îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò

Днес+ 1/-0/-1//8 г-+ се състоя заседание на комисията+ назначена със
заповед № 0832 от /4-00-1//7 г- на Кмета на Община Силистра+ в състав9
Председател9
Секретар9
Членове9

Пепа Денева Георгиева , зам- , кмет „Общинска собственост+
икономика и международни програми”
Боряна Николова Петрова , ст- експерт в Дирекция „Общин,
ска собственост!
Николай Михайлов Николов , ст- юрист в Община Силистра+
инж- Снежана Василева Неделчева – директор на Дирекция
„Общинска собственост”+
инж- Мариана Илева Станчева , началник отдел „Общинска
собственост”+
Кремена Пламенова Неделчева , мл- експерт в Дирекция
„Общинска собственост”+
Цветан Георгиев Лазаров , зам- , началник на ОС „Земеделие
и гори”+
Димитър Марков Русев , кметски наместник на с- Богорово-

Присъстваха всички членове с изключение на Боряна Петрова – в
болничен- В работата на комисията участие взе и Маргарита Иванова Мин,
чева – гл- специалист „Регистри и отчетност на ОС”Комисията разгледа подадени 5 'шест( бр- молби от малоимотни и
безимотни лица+ за наемане на земеделски земи в землището на с- БогоровоКомисията констатира+ че 1 'двама( от молителите не отговарят на условията
за наемане на земеделски земи+ съгласно чл- 31+ ал- 0 от Наредбата за реда за
придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права+ за пре,
доставяне за управление+ под наем и за разпореждане с имоти и вещи – об,
щинска собственостВъз основа на гореизложеното комисията взе следното
Р Е Ш Е Н И Е9
0- Не удовлетворява молбите на Николай Атанасов Атанасов и Ста,
нислав Атанасов Стойков+ т- к- не отговарят на условията на чл- 31+ ал- 0 от

Наредбата за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени
вещни права+ за предоставяне за управление+ под наем и за разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост+ а именно , лицата нямат настоящ ад,
рес в с- Богорово1- Не удовлетворява молбите на Росица Иванова Русева+ Магдалена
Димитрова Русева и Александър Димитров Русев за предоставяне под наем на
земеделски земи с площ 0/-/// дка на всеки от молителите+ т- к- комисията
установи+ че лицата са членове на едно домакинство 'регистрирани са на един
и същ настоящ адрес в с- Богорово(- Съгласно чл- 31+ ал- 0 от Наредбата за
реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права+
за предоставяне за управление+ под наем и за разпореждане с имоти и вещи ,
общинска собственост на всяко безимотно домакинство може да бъде отдаде,
на под наем до 0/-/// дка земя2- Не удовлетворява молба от Александър Димитров Русев за предос,
тавяне под наем на имот № 0/2/42+ т- к- зам- , началника на ОС „Земеделие и
гори” , Цветан Лазаров уточни+ че имота е с начин на трайно ползване „изос,
тавени трайни насаждения”+ а не „нива”- Предвид на това предоставя под на,
ем земеделски земи по чл- 08 от ЗСПЗЗ в землището на с- Богорово за стопан,
ската година 1//8. 1/0/ г- на следните малоимотни и безимотни граждани9
№
по

Наемател

Имот №

Кат-

ред

Площ

Дължим

.дка.

наем
.лв-.

0-

Александър Димитров Русев

част от /05//0

U

6-722

014-22

1-

Боян Пенев Тодоров

част от /05//0

U
ОБЩО

6-723

014-24

04-556

1/4-57

КОМИСИЯ9
Председател9 ^^^^^^^^^^^^^^^^
.П- Денева.

Секретар9 ^^^в болничен^^^^
.Б- Петрова.

Членове9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
.Н- Николов.
.инж- Сн- Неделчева. .инж- М- Илева.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
.Кр- Неделчева.
.Цв- Лазаров.
.Д- Русев.

