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Кмет на Общината9 

       .инж- Иво Андонов. 

 

 

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë  ¹ 3 

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  Пепа Денева Георгиева , зам- , кмет „Общинска собстве,

ност+ икономика и международни програми” 

Секретар9  Боряна Николова Петрова , ст- експерт в Дирекция „Об,

щинска собственост! 

Членове9  Николай Михайлов Николов , ст- юрист в Община Силист,

ра+ 

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 „Земеде,

лие и гори”+ 

Иванка Никова Недева , Ангелова – секретар на кметство с- 

Проф- Иширково- 

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 подадена 0 'една( молба от малоимотни и бе,

зимотни граждани за наемане на земеделски земи в землището на с- Проф- 

Иширково+ жител на селото- Комисията констатира+ че молителят отговаря 

на условията по чл- 31 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 за нае,

мане на земеделски земи-  



Въз основа на гореизложеното комисията взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е9 

Предоставя под наем за стопанската 1//8. 1/0/ г-+ имот № /06/67+ 

кат- UH+ площ 1-435 дка и имот № /30/07+ кат- UH+ площ 3-/35 дка в землище,

то на с- Проф- Иширково+ на Ангел Благоев Огнянов+ с дължим годишен на,

ем общо в размер на 68-1/ лв- 

 

      

 

КОМИСИЯ9 

 

Председател9 ^^^^^^^^^^^^^^^^    Секретар9 ^^^в болничен^^^^ 

        .П- Денева.          .Б- Петрова. 

 

Членове9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

          .Н- Николов.    .инж- Сн- Неделчева.   .инж- М- Илева.  

 

       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

         .Кр- Неделчева.        .Цв- Лазаров.     .Ив- Ангелова. 
 


