ÎÄÎÁÐßÂÀÌ,
Кмет на Общината9
.инж- Иво Андонов.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹1
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+ 15-0/-1/0/ 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 „Икономика
и Общинска собственост”
Секретар9
Боряна Николова Петрова
, ст- експерт в Дирекция
„Общинска собственост!
Членове9
Николай Михайлов Николов
, ст- юрист в Община Си,
листра+
инж- Снежана Василева Неделчева – директор на Дирекция
„Общинска собственост”+
инж- Мариана Илева Станчева , началник отдел „Общин,
ска собственост”+
Кремена Пламенова Неделчева , гл- експерт в Дирекция
„Общинска собственост”+
Цветан Георгиев Лазаров
, зам- , началник на ОС
„Земеделие и гори”+
Костадин Димитров Иванов
, кмет на с- БабукПрисъстваха всички членове с изключение на Боряна Петрова – в
отпуск по майчинство+ като вместо нея участва Маргарита Иванова Минче,
ва+ която съгласно заповед № 0718 от 2/-0/-1//8 г- изпълнява функциите йВместо Николай Николов – служебно ангажиран+ присъства Мариана Чоба,
нова – гл- юрист+ а като представител на Общинска служба „Земеделие” в
работата на комисията взе участие Светлана Йорданова Симеонова – Сте,
фановаКомисията разгледа подадените 08 'деветнадесет( бр- молби от ма,
лоимотни и безимотни лица+ за наемане на земеделски земи в землището на
с- Бабук- Комисията констатира+ че 2 'трима( от молителите не отговарят на
условията за наемане на земеделски земи+ съгласно чл- 31+ ал- 2 от Наредба,

та 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 собственостВъз основа на гореизложеното комисията взе следното
Р Е Ш Е Н И Е9
0- Не удовлетворява искането на Стефан Йорданов Георгиев+ т- кне отговаря на условията на чл- 31+ ал- 2 от Наредбата за реда за придобива,
не на правото на собственост и на ограничени вещни права+ за предоставяне
за управление+ под наем и за разпореждане с имоти и вещи , общинска собс,
твеност + а именно – има задължения към общината и нейните бюджетни
звена:
1- Не удовлетворява искането на Йордан Великов Йорданов+ т- к- не
отговаря на условията на чл- 31+ ал- 2 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 собс,
твеност + а именно , има задължения към общината и нейните бюджетни
звена:
2- Не удовлетворява искането на Милан Иванов Александров+ т- кне отговаря на условията на чл- 31+ ал- 2 от Наредбата за реда за придобива,
не на правото на собственост и на ограничени вещни права+ за предоставяне
за управление+ под наем и за разпореждане с имоти и вещи , общинска собс,
твеност + а именно , има задължения към общината и нейните бюджетни
звена3- Предоставя под наем земеделски земи по КВС на землището на сБабук за стопанската година 1/0/. 1/00 г- на следните малоимотни и бези,
мотни граждани9
№
по

Наемател

Имот №

Кат-

ред

Площ
.дка.

Дължим
наем
.лв-.

0-

Валентина Василева Русева

част от /51/70

UH

4-631

57-8/

1-

Иван Иванов Иванов

част от /51/70

UH

4-631

57-8/

2-

Райна Георгиева Манолова

част от /51/70

UH

4-631

57-8/

3-

Димитър Георгиев Димитров

част от /51/70

UH

4-631

57-8/

4- Георги Атанасов Станев

част от /51/70

UH

4-631

57-8/

5- Георги Илиев Тодоров

част от /51/70

UH

4-631

57-8/

6- Симеон Атанасов Станев

част от /51/70

UH

4-631

57-8/

7- Данка Станчева Тодорова

част от /68/1/

UH

4-//3

5/-/4

UH

4-//2

5/-/3

/33//2

U

2-5//

46-5/

част от /73/12

U

3+1/5

56-2/

8- Гина АтанасоваСтефанова
0/- Пена Кунева Георгиева
00- Колю Русев Николов

част от /68/1/

01- Йордан Тодоров Тодоров

част от /73/12

U

3-1/6

56-20

02- Дена Николова Костадинова

част от /51/7/

U

3-2/1

57-72

03- Марийка Станчева Стойчева

част от /51/7/

U

3-2/2

57-74

04- Атанаска Йорданова Атанасова

част от /51/7/

U

3-2/1

57-72

/52/7/

UH

2-0/4

26-14

ОБЩО

67-117

0/27-25

05- Емил Димитров Димитров

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

Секретар9

^^^^^^^^^^^^^^
.М- Иванова.

Членове9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
.М- Чобанова.
.инж- Сн- Неделчева. .инж- М- Илева.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^
.Кр- Неделчева.
.Св- Симеонова.
.К- Иванов.

