№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

1 продажба

2 продажба

3 продажба

4

продажба

Дата на
договора

Населено
място

30.01.2015 г. Калипетрово

03.02.2015 г. Ветрен

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

поземлен имот с идентификатор № 41143.500.1025, с
ул. "Беласица"
площ 938 кв. м и начин на трайно ползване
№1
"Незастроен имот за жилижни нужди"

местност
"Лозята"

дата

5886 18.04.2013 г.

поземлен имот № 050330, с площ 0,600 дка и начин на
трайно ползване "Изоставени трайни насаждения",
5954 09.05.2013 г.
категория ІІІ
поземлен имот № 050189, с площ 0,602 дка и начин на
трайно ползване "Изоставени трайни насаждения",
5950 09.05.2013 г.
категория ІІІ

местност
09.02.2015 г. Поп Кралево
"Могилите"

едноетажна полумасивна сграда със ЗП 49 кв. м,
заедно с отстъпенот право на строеж върху поземлен
имот № 105008 - ДПФ

1101 15.12.2000 г.

Полк.
Ламбриново

урегулиран поземлен имот ХІ, отреден за имот кад. №
126, в кв. 7, с площ 1 030 кв. м

4609 10.02.2009 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.115.95, с
площ 1 800 кв. м, начин на трайно ползване "Нива",
категория ІV

7231 21.10.2014 г.

20.02.2015 г.

5 продажба

20.02.2015 г. Айдемир

местност "До
Деленките"

6 продажба

23.02.2015 г. Айдемир

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.9, с площ
местност
509 кв. м, начин на трайно ползване "Нива", категория
"Горните лозя"
ІV

7230 21.10.2014 г.

7 продажба

04.03.2015 г.

урегулиран поземлен имот ІХ, отреден за имот кад. №
128, в кв. 7, с площ 2 050 кв. м

4546 23.06.2008 г.

8 продажба

02.06.2015 г. Българка

местност "Сто- поземлен имот № 035004, с площ 1, 826 дка, начин на
пански двор"
трайно ползване "Изоставена нива", категория ІV

5902 22.04.2013 г.

Полк.
Ламбриново

1

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет
1

6115,80

5969,00

6115,80

6116,00

405,00

186,30

405,00

406,00

2

Начин на разпореждане

Насрещна страна

търг

Теодор Иванов Иванов

търг

Теодор Димитров Борисов

406,00

170,67

406,00

407,00

3

3060,00

942,90

3060,00

3060,00

търг

"Българска телекомуникационна компания" ЕАД

4

2698,60

2148,20

2698,60

2705,00

търг

Десислава Пламенова Стефанова

5

1830,00

267,03

1830,00

2001,00

търг

Енчо Савов Енчев

6

492,00

75,51

492,00

510,00

търг

Атанас Маринов Атанасов

7

5371,00

4275,50

5371,00

5376,00

търг

Милка Господинова Минчева

8

950,00

247,06

1278,20

1827,83

търг

Земеделска кооперация „Съгласие”
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№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

дата

9 продажба

03.06.2015 г. Калипетрово

ул. "Преображенска"

поземлен имот с идентификатор № 41143.500.244, с
площ 942 кв. м и начин на трайно ползване "Ниско
застрояване (до 10 м)"

6763 13.02.2014 г.

10 продажба

ул. "Преоб04.06.2015 г. Калипетрово
раженска"

поземлен имот с идентификатор № 41143.500.243, с
площ 1 017 кв. м и начин на трайно ползване "Ниско
застрояване (до 10 м)"

7351 25.02.2015 г.

11 продажба

28.07.2015 г. Срацимир

местност "До
село"

поземлен имот № 060014 с площ 0, 754 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ

6293 13.08.2013 г.

29.07.2015 г. Айдемир

местност
"Къркъма"

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.890, с
площ 919 кв. м, начин на трайно ползване "Лозе",
категория ІV

7434 02.04.2015 г.

12 продажба

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.34, с площ
2 946 кв. м, начин на трайно ползване "Изоставено
4781 29.11.2010 г.
трайно насаждение", категория ІV

13 продажба

14 продажба

30.07.2015 г. Айдемир

01.09.2015 г. Силистра

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.489, с
местност
площ 2 297 кв. м, начин на трайно ползване "Нива",
"Горните лозя" категория ІV

4782 29.11.2010 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.7074, с
площ 2 022 кв. м, начин на трайно ползване "Нива",
категория ІV

4784 29.11.2010 г.

поземлен имот с идентификатор № 66425.500.3493, с
площ 57 кв. м и начин на трайно ползване "Ниско
застрояване (до 10 м)"

7353 26.02.2015 г.

ул. „Дунав” №
17

3

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

Начин на разпореждане

Насрещна страна

9

6782,40

5994,40

6782,40

6850,00

търг

Геновева Илиева Димитрова

10

7322,40

7272,60

7322,40

7400,00

търг

Илия Димитров Станчев

11

794,00

127,46

794,00

850,00

търг

Станислав Дончев Янков

12

968,00

247,30

968,00

1100,00

търг

Стефана Петрова Леонова

3102,00

436,89

3102,00

3203,00

2418,00

340,61

2418,00

2455,00

търг

Атанас Маринов Атанасов

2130,00

299,96

2130,00

2160,00

4326,36

1141,40

4326,36

4400,00

търг

Силвия Красимирова Стоилова

13

14

4

№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

15 продажба

Дата на
договора

Населено
място

01.09.2015 г. Срацимир

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

местност "До
село"

поземлен имот № 033001 с площ 1, 329 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033003 с площ 0, 490 дка, начин на
трайно ползване "Гора в зем. земи", категория ІІІ
поземлен имот № 033004 с площ 0, 765 дка, начин на
трайно ползване "Гора в зем. земи", категория ІІІ
поземлен имот № 033005 с площ 0, 487 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033006 с площ 0, 490 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033008 с площ 0, 490 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033009 с площ 0, 722 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033010 с площ 0, 725 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033012 с площ 0, 490 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033013 с площ 0, 436 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033014 с площ 0, 424 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033015 с площ 1, 960 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033016 с площ 0, 980 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033017 с площ 0, 961 дка, начин на
трайно ползване "Нива", категория ІІІ
поземлен имот № 033018 с площ 0, 980 дка, начин на
трайно ползване "Гора в зем. земи", категория ІІІ
поземлен имот № 033020 с площ 1, 913 дка, начин на
трайно ползване "Овощна градина", категория ІІІ

дата

6280 12.08.2013 г.
6297 14.08.2013 г.
6298 14.08.2013 г.
6281 12.08.2013 г.
6282 12.08.2013 г.
6283 12.08.2013 г.
6284 12.08.2013 г.
6285 12.08.2013 г.
6286 12.08.2013 г.
6287 12.08.2013 г.
6288 12.08.2013 г.
6289 12.08.2013 г.
6290 12.08.2013 г.
6291 12.08.2013 г.
6296 14.08.2013 г.
6292 13.08.2013 г.
5

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет
1400,00

205,13

1400,00

1851,00

753,00

138,92

753,00

754,00

1176,19

216,59

1176,19

1177,00

513,00

75,17

513,00

701,00

516,00

75,63

516,00

701,00

516,00

75,63

516,00

701,00

760,00

111,44

760,00

991,00

764,00

111,90

764,00

991,00

516,00

75,63

516,00

701,00

459,00

67,30

459,00

701,00

447,00

65,44

447,00

601,00

2064,00

302,53

2064,00

2701,00

1032,00

151,26

1032,00

1351,00

970,00

142,16

970,00

1311,00

1506,75

277,83

1506,75

1507,00

2015,00

542,34

2015,00

2521,00

15

Начин на разпореждане

търг

Насрещна страна

Земеделска кооперация „Съгласие”
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№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

дата

16 продажба

07.09.2015 г. Брадвари

поземлен имот № 000453, с площ 0, 517 дка, начин на
местност "З-ще
трайно ползване "Друга селищна територия", категория 6454 13.09.2013 г.
с. Брадвари"
ІІІ

17 продажба

26.11.2015 г. Калипетрово

ул. "Красна
поляна"

18 продажба

30.11.2015 г. Йорданово

19 продажба

поземлен имот с идентификатор № 41143.46.33, с
местност "Край
11.05.2015 г. Калипетрово
площ 49 999 кв. м и начин на трайно ползване "Друг
село"
вид земеделска земя", категория VІ

сграда с идентификатор № 41143.500.215.13, със ЗП 62
5235 20.12.2011 г.
кв. м и предназначение "Сграда за търговия"
урегулиран поземлен имот ІХ-общ, в кв. 21, с площ 1
2459 04.03.2002 г.
350 кв. м
7227 21.10.2014 г.

26.02.2015 г. Силистра

поземлен имот с идентификатор № 66425.500.7009, с
ул. "Хаджи
площ 1248 кв. м и начин на трайно ползване "Ниско
Димитър" № 77
застрояване (до 10 м)", заедно с едноетажна паянтова
А
жилищна сграда с № 66425.500.7009.1 със ЗП 52 кв. м

21 продажба

17.04.2015 г. Айдемир

самостоятелен обект с идентификатор №
ж.к. "Север" №
00895.502.2017.1.17, представляващ апартамент № 17, 290 20.02.1998 г.
38
ет. 6 със ЗП 62, 52 кв. м и изба № 17 с площ 3, 74 кв. м

22 продажба

21.04.2015 г. Силистра

ул. "Н. Й.
Вапцаров" №
11

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.501.8932.6.25, представляващ апартамент № 25, 554 28.12.1998 г.
ет. 7 със ЗП 66, 96 кв. м и изба № 25 с площ 3, 33 кв. м

04.06.2015 г. Силистра

ул. "Пеликан"
№3

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.501.1256.1.4, представляващ жилище със ЗП 57, 334 24.03.1998 г.
98 кв. м и изба с площ 18, 60 кв. м

15.06.2015 г. Силистра

бул. "В.
самостоятелен обект с идентификатор №
Търново" № 15, 66425.501.8924.23.7, представляващ апартамент № 7,
вх. В
ет. 3 със ЗП 51, 96 кв. м и изба № 5 с площ 8, 32 кв. м

20 продажба

23 продажба

24 продажба

252 06.02.1998 г.

504 28.10.1998 г.

7

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

Начин на разпореждане

Насрещна страна

16

545,00

160,53

545,00

550,99

търг

Али Мухарем Нури

17

5240,00

5124,50

5240,00

5280,00

търг

"НАСИСТРОЙ" ЕООД

18

3982,50

2818,80

3982,50

4000,00

търг

Атче Гюрсел Таир

19

28999,00

4657,41

28999,00

29100,00

конкурс

20

9230,00

4695,50

9230,00

21

20630,00

4256,40

20630,00

Решение № 992/ 27.03.2014 г. Антоанета Димитрова Николова и Георги Петров
на ОбС Силистра
Симеонов

22

20600,00

11337,50

20600,00

Решение № 1243/ 30.10.2014 Боряна Маринова Асенова, Симона Николаева
г. на ОбС Силистра
Стоянова и Елка Иванова Станчева

23

10670,00

4300,30

10670,00

Решение № 1372/ 26.03.2015
Бинко Северинов Узунов и Гюлчинар Ахмед Узунова
г. на ОбС Силистра

24

19840,00

8853,60

19840,00

Решение № 1372/ 26.03.2015 Пенка Йорданова Димитрова, Димитър Михайлов
г. на ОбС Силистра
Димитров и Михаела Димитрова Димитрова

СНЦ "Ловно рибарско дружество "Сокол-1"
Силистра"

Решение № 1243/ 30.10.2014 Добринка Михайлова Караиванова и Марин Иванов
г. на ОбС Силистра
Караиванов

8

№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

дата

08.06.2015 г. Силистра

самостоятелен обект с идентификатор №
ул. "Добруджа"
66425.500.3071.5.54, представляващ апартамент № 54, 475 19.10.1998 г.
№ 24
ет.10 със ЗП 64, 72 кв. м и изба № 54 с площ 13, 50 кв м

26 продажба

17.06.2015 г. Силистра

ул. "Одеса" №
10, вх. Б

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.501.1176.2.11, представляващ апартамент № 11, 481 19.10.1998 г.
ет. 4 със ЗП 70, 97 кв. м и изба № 3 с площ 3, 65 кв. м

27 продажба

24.06.2015 г. Силистра

ул. "Одеса" №
4, вх. Б

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.501.3270.2.41, представляващ апартамент № 41, 547 28.12.1998 г.
ет. 6 със ЗП 61, 61 кв. м и изба № 40 с площ 3, 42 кв. м

28 продажба

24.06.2015 г. Силистра

ул. "Дим.
Енчев" № 10,
вх. Б

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.501.1321.4.36, представляващ апартамент № 36, 357 04.05.1998 г.
ет. 5 със ЗП 37, 50 кв. м и изба № 16 с площ 3, 57 кв. м

29 продажба

01.07.2015 г. Силистра

ул. "Дим.
Енчев" № 12

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.501.1321.5.4, представляващ апартамент № 4,
ет. 2 със ЗП 37, 50 кв. м и изба № 1 с площ 5, 06 кв. м

30 продажба

09.07.2015 г. Силистра

ул. "Васил
Левски" № 6

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.500.2296.1.14, представляващ апартамент № 14, 141 07.10.1997 г.
ет. 4 със ЗП 74, 31 кв. м и изба № 8 с площ 8, 26 кв. м

31 продажба

11.08.2015 г. Силистра

ул. "Лебед" №
20

самостоятелен обект с идентификатор № 66425.501.
1255.1.3, представляващ жилище със ЗП 61, 40 кв. м

25 продажба

358 04.05.1998 г.

341 25.03.1998 г.

9

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

Начин на разпореждане

Насрещна страна

25

26380,00

26218,20

26380,00

Решение № 1372/ 26.03.2015 Павлина Николова Петрова, Анастас Атанасов
г. на ОбС Силистра
Петров и Мадлена Анастасова Атанасова

26

22100,00

9094,60

22100,00

Решение № 1372/ 26.03.2015
Зюлейха Шаиб Мехмед и Тунай Ахмед Мехмед
г. на ОбС Силистра

27

21400,00

9521,80

21400,00

Решение № 1372/ 26.03.2015 Татяна Димова Калева, Димитър Иванов Иванов и
г. на ОбС Силистра
Виктор Бисеров Добрев

28

14460,00

8457,40

14460,00

Решение № 1372/ 26.03.2015 Красимира Георгиева Станева и Георги Минчев
г. на ОбС Силистра
Йорданов

29

14480,00

6783,40

14480,00

Решение № 1372/ 26.03.2015
Теодора Георгиева Кесимова
г. на ОбС Силистра

30

26860,00

22970,60

26860,00

Решение № 1372/ 26.03.2015
Корина Иванова Славова
г. на ОбС Силистра

31

13360,00

4553,90

13360,00

Решение № 1476/ 25.06.2015 Левен Борянов Янакиев и Севназ Неджатин
г. на ОбС Силистра
Янакиева

10

№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

32 продажба

33 продажба

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

дата

19.08.2015 г. Силистра

поземлен имот с идентификатор № 66425.500.2205, с
бул.
площ 132 кв. м и начин на трайно ползване "Ниско
"Македония" № застрояване (до 10 м)", заедно с едноетажна паянтова
43
жилищна сграда с № 66425.500.2205.1 със ЗП 53 кв. м
и склад - срада № 66425.500.2205.2 със ЗП 5 кв. м

28.08.2015 г. Силистра

ул. "Ал.
самостоятелен обект с идентификатор №
Стамболийски" 66425.500.3077.7.17, представляващ апартамент № 17, 553 28.12.1998 г.
ет. 6 със ЗП 40, 78 кв. м и изба № 17 с площ 3, 44 кв. м
№ 21

34 продажба

17.09.2015 г. Силистра

35 продажба

05.10.2015 г. Силистра

36 продажба

02.11.2015 г. Силистра

37 продажба

24.11.2015 г.

38 продажба

30.11.2015 г. Силистра

39 продажба

12.12.2015 г. Силистра

Силистра

самостоятелен обект с идентификатор №
66425.501.884.2.9, представляващ апартамент № 9, ет.
3 със ЗП 38, 37 кв. м и изба № 20 с площ 4, 78 кв. м
поземлен имот с идентификатор № 66425.500.2290, с
площ 77 кв. м и начин на трайно ползване "Ниско
ул. "Хаджи
застрояване (до 10 м)", заедно с едноетажни
Димитър" № 81
полумасивни жилищни сгради с № 66425.500.2290.1
със ЗП 41 кв. м и № 66425.500.2290.2 със ЗП 7 кв. м
самостоятелен обект с идентификатор №
ул. "Одеса" № 3 66425.501.8709.7.1, представляващ апартамент № 1,
ет. 1 със ЗП 65, 62 кв. м и изба № 1 с площ 3, 38 кв. м
самостоятелен обект с идентификатор №
ул. "Рила" № 6 66425.501.8719.4.20, представляващ апартамент № 20,
ет. 6 със ЗП 31, 73 кв. м и изба № 19 с площ 1, 08 кв. м
самостоятелен обект с идентификатор №
ул. "Одеса" №
66425.501.1176.2.42, представляващ апартамент № 42,
10, вх. А
ет. 7 със ЗП 46, 47 кв. м и изба № 3 с площ 3, 65 кв. м
самостоятелен обект в сграда с идентификатор №
ул. „Зорница”
66425.501.1110.2.1, със застроена площ 55, 80 кв. м,
№ 29
състоящ се от две стаи, коридор, кухня, дневна
ул. "Иван
Василев" № 4

594 12.01.1999 г.

161 10.10.1997 г.

3454 29.08.2005 г.

955 20.07.2000 г.

362 05.05.1998 г.

482 19.10.1998 г.

346 26.03.1998 г.

11

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

Начин на разпореждане

Насрещна страна

32

10720,00

5042,00

10720,00

Решение № 1372/ 26.03.2015 Йордан Стефанов Алексиев и Симеон Георгиев
г. на ОбС Силистра
Алексиев

33

16040,00

14006,30

16040,00

Решение № 1372/ 26.03.2015 Георги Пламенов Димитров и Силвина Александрова
г. на ОбС Силистра
Ризова

34

11460,00

6883,20

11460,00

Решение № 1476/ 25.06.2015
Елка Димитрова Йорданова
г. на ОбС Силистра

35

8240,00

5042,00

8240,00

36

23480,00

7624,00

23480,00

Решение № 1372/ 26.03.2015 Илхан Зекериев Шукриев, Инджихан Исуфова
г. на ОбС Силистра
Шукриева и Еда Илханова Зекериева

37

12200,00

3684,90

12200,00

Решение № 1372/ 26.03.2015
Светла Георгиева Гюженова
г. на ОбС Силистра

38

15470,00

5818,90

15470,00

Решение № 1372/ 26.03.2015
Лорета Несторова Иванова и Калин Евелинов Енев
г. на ОбС Силистра

39

11550,00

2744,20

11550,00

Решение № 1372/ 26.03.2015
Гюлхан Реджеб Кадир и Бирсел Айдън Садулова
г. на ОбС Силистра

Решение № 1476/ 25.06.2015
Ноян Наимов Рахимов и Зорница Михнева Радева
г. на ОбС Силистра

12

№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

дата

11.03.2015 г. Йорданово

20/ 1150 ид. части от урегулиран поземлен имот VІІІ,
отреден за имот кад. № 192 в кв. 15 по плана на
селото, целия с площ 1150 кв. м, която част се предава
към собствения му поземлен имот № 192 от улица

17.04.2015 г. Сърпово

1003/ 1283 ид. части от урегулиран поземлен имот ХІІІ,
отреден за имот кад. № 75 в кв. 13 по плана на селото, 6953 09.06.2014 г.
целия с площ 1283 кв. м

42 продажба

06.08.2015 г. Калипетрово

поземлен имот № 41143.500.2436, с площ 24 кв. м,
трайно предназначение на територията „Урбанизирана”
и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 7470 11.05.2015 г.
м)”, който с плана за регулация е придаден към
собствения му поземлен имот № 41143.500.1025
поземлен имот № 41143.500.2437, с площ 154 кв. м,
трайно предназначение на територията „Урбанизирана”
и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 7469 12.05.2015 г.
м)”, който с плана за регулация е придаден към
собствения му поземлен имот № 41143.500.1026

43 продажба

17.12.2015 г. Сребърна

630/ 1720 ид. части от урегулиран поземлен имот IX661 в кв. 24 по плана на селото

44 продажба

28.04.2015 г. Ценович

45 продажба

05.06.2015 г. Българка

46 продажба

18.03.2015 г. Бабук

40 продажба

41 продажба

местност „Под
новите лозя”

7634 25.11.2015 г.

урегулиран поземлен имот V, отреден за имот кад. № 7
1489 08.10.2001 г.
в кв. 1, с площ 1 120 кв. м
урегулиран поземлен имот ХХVІІІ, отреден за имот кад.
5873 17.04.2013 г.
№ 90 в кв. 10 по плана на селото, с площ 1 250 кв. м
поземлен имот № 091038, с начин на трайно ползване
„Местен път”, площ 0, 113 дка и категория „Пета”

13

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет
40

62,80

Начин на разпореждане

Насрещна страна

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във
62,80 връзка с чл. 33 от ЗС, чл. 76, Борис Димитров Йорданов
ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2 от НОС.

45,90

Решение № 1160/ 31.07.2014
г. на ОбС Силистра и чл. 36,
2316,90 ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка Кямиле Кадир Мехмед
с чл. 33 от ЗС, чл. 76, ал. 1, т.
2 от НОС.

41

2316,90

2286,80

42

1181,92

1132,08

43

1990,80

1512,00

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във
1990,80 връзка с чл. 33 от ЗС, чл. 76, Кольо Иванов Иванов
ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2 от НОС.

44

2968,00

2247,20

2968,00

чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Мирослава Красимирова Червенкова

45

2460,00

3000,00

3000,00

чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Тодорка Жекова Цанкова, Павлин Цанков Павлов и
Детелин Цанков Павлов

46

51,98

1181,92

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във
1181,92 връзка с чл. 33 от ЗС, чл. 76, Теодор Иванов Иванов
ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2 от НОС.

51,98

чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, по
Земеделска кооперация „Мотор 93”
аналогия с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ

14

№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

№

47 продажба

21.07.2015 г. Айдемир

48 продажба

11.08.2015 г. Силистра

49 продажба

19.11.2015 г. Ценович

50 дарение

26.02.2015 г. Калипетрово

ул. "Красна
поляна" № 6

51 дарение

24.04.2015 г. Калипетрово

ул. "Илинден"
№ 33

52 дарение

11.11.2015 г. Калипетрово

ул. "Илинден"
№ 33

53 право на строеж 29.05.2015 г. Йорданово
54 право на строеж 29.05.2015 г. Силистра

Описание на имота - предмет на сделката

ул. „Н. Й. Вапцаров” № 39

поземлен имот с идентификатор № 00895.502.4372 с
площ 193 кв. м, трайно предназначение на територията
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „За
второстепенна улица”, участващ в урегулиран
поземлен имот VІІ, отреден за автосервиз и жилищно
застрояване в кв. 3 по ПР на ЖК „Деленки – Юг”
поземлен имот с идентиф-катор № 66425.500.7307, с
площ 31 кв. м, трайно предназначение на територията
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „За второстепенна улица”, участващ в урегулиран поземлен имот
ХХХ, отреден за имот № 6016 и за производствена
дейност в кв. 1 по плана на ЦГЧ на града
част от улица с площ от 184 кв. м, разположена на
източната улично – регулационна линия на собствения
му урегулиран поземлен имот ХІ, отреден за имот №
144 в кв. 5 по плана на селото, която участва в
урегулиран поземлен имот ХІ, отреден за имот № 144 в
кв. 5 по плана на селото
самостоятелен обект с идентификатор №
41143.500.215.9.9, представляващ апартамент № 9, ет. 3
със ЗП 66, 96 кв. м и изба № 9 с площ 4, 33 кв. м
самостоятелен обект с идентификатор №
41143.500.213.1.8, представляващ апартамент № 8, ет. 3
със ЗП 59, 22 кв. м и изба № 8 с площ 5, 38 кв. м
самостоятелен обект с идентификатор №
41143.500.213.1.11, представляващ апартамент № 11, ет.
4 със ЗП 59, 22 кв. м и изба № 11 с площ 5, 42 кв. м
272 кв. м в/у урегулиран поземлен имот ІV, отреден за
джамия и за поземлен имот № 278 в кв. 9, за изграждане
на джамия, ритуална сграда и второстепенна постройка
60 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
66425.501.6269 за изграждане на гараж

дата

164 10.10.1997 г.

179 15.10.1997 г.

179 15.10.1997 г.

3493 24.11.2005 г.
1459 29.08.2001 г.
15

Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

47

48

1235,20

3153,00

1228,20

697,50

1235,20

3153,00

Начин на разпореждане

Насрещна страна

чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл.
Стефка Борисова Петкова
15, ал. 3 от ЗУТ

чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл.
15, ал. 3 от ЗУТ и Решение №
3153,00
„Сладост” ЕООД
1213/ 25.09.2014 г. на ОбС
Силистра

чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл.
15, ал. 3 от ЗУТ и Решение №
697,36
Иво Георгиев Димов
1075/ 29.05.2014 г. на ОбС
Силистра

49

697,36

512,30

50

20861,29

3398,80

Решение № 1319/ 29.01.2015 Вълчан Маргаритов Нонкинов и Калинка Христова
г. на ОбС Силистра
Николова

51

19358,21

3007,30

Решение № 1355/ 26.02.2015
Куна Илиева Русева
г. на ОбС Силистра

52

19150,72

3008,10

Решение № 441/ 31.01.2013 г.
Мариян Весков Русев и Елена Иванова Миткова
на ОбС Силистра

53

677,28

626,20

677,28

677,28

Решение № 1432/ 30.04.2015
Джамийско настоятелство с. Йорданово
г. на ОбС Силистра

54

1015,80

630,90

1015,80

1015,80

Решение № 1431/ 30.04.2015
Мюсюлманско настоятелство - Силистра
г. на ОбС Силистра
16

№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

Дата на
договора

Населено
място

55 право на строеж 01.06.2015 г. Силистра

Акт за
собственост
Адрес

№
ул. „Цар
Шишман” № 5

56 право на строеж 30.10.2015 г. Калипетрово ул. „Боровец”

26.02.2015 г. Силистра

ул. "Синчец" №
11

право на
58
пристрояване

25.03.2015 г. Силистра

бул.
„Македония” №
119

59

право на
пристрояване

21.05.2015 г. Силистра

ул. "Тича" № 2

60

право на
пристрояване

15.06.2015 г. Силистра

61

право на
пристрояване

29.06.2015 г. Силистра

57

право на
пристрояване

право на
62
пристрояване

Описание на имота - предмет на сделката

ул. "Вихър" №
13
ул.
„Маргаритка” №
7

ПЗ
20.07.2015 г. Калипетрово "Калипетрово изток"

32,25 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
66425.500.3700 за изграждане на на резервоар за нафта и
комин
69, 20 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
41143.500.2445 за изграждане на 2 последователно
свързани стоманобетонни резервоари и 3 броя каскадни
ревизионни шахти
17 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
66425.501.1088 за изграждане на пристройка към
собствения й апартамент
13 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
66425.500.7040 за изграждане на пристройка към
собствената й сграда – магазин за цветя
20 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
66425.501.427 за изграждане на жилищна пристройка
към собствения обект
21 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
66425.501.674 за изграждане на гараж
32 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор №
66425.501.664 за изграждане на жилищна пристройка –
лятна кухня към собствената им жилищна сграда
452, 35 кв. м в/ у поземлен имот с идентификатор №
41143.502.26, за изграждане на пристройки за
административно – битова сграда на два етажа с
разгъната застроена площ 354 кв. м, разширение на
ремонтна работилница със застроена площ 83, 35 кв. м
и котелно за твърдо гориво със застроена площ 15 кв.
м към собствената му сграда с идентификатор №
41143.502.26.1

дата

3298 21.03.2005 г.

7571 10.09.2015 г.

6997 25.06.2014 г.

4496 18.02.2008 г.

6585 14.11.2013 г.
6862 02.04.2014 г.
4583 15.09.2008 г.

7255 26.11.2014 г.
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Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

Начин на разпореждане

Насрещна страна

55

1025,80

безвъзмездно

Решение № 1423/ 30.04.2015
Националния осигурителен институт
г. на ОбС Силистра

56

404,20

безвъзмездно

Решение № 1559/ 24.09.2015 Държавна агенция „Държавен резерв и
г. на ОбС Силистра
военновременни запаси”

57

1205,00

58,50

1205,00

чл. 38, ал. 2 от ЗОС

Красимира Христова Павлова

58

1598,00

1485,40

1598,00

чл. 38, ал. 2 от ЗОС

Едноличен търговец с фирма „Иванка Костова”

59

975,42

819,30

975,42

чл. 38, ал. 2 от ЗОС

Севим Кязим Алейдинова

60

355,53

157,90

355,53

чл. 38, ал. 2 от ЗОС

Георги Иванов Неделчев и Гергана Николаева
Неделчева

61

541,76

283,10

541,76

чл. 38, ал. 2 от ЗОС

Руси Милев Стоянов и Ганка Драгнева Стоянова

62

2980,99

2969,10

2980,99

чл. 38, ал. 2 от ЗОС

„Агромаш” ЕООД

18

№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

Дата на
договора

Населено
място

63

право на
ползване

04.03.2015 г. Силистра

64

право на
ползване

07.07.2015 г. Силистра

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

ул. "Хр. Смирненски" № 2

дата

самостоятелни обекти с идентификатори № 66425.500.
4015.2.4, със ЗП 402, 29 кв. м - концертна зала със
сцена, 66425.500.4015.3.3 и 66425.500.4015.3.1, със ЗП
по 44 кв. м - четири стаи и санитарни възли към кон3292 14.03.2005 г.
цертна зала, 66425.500.4015.4.1, със ЗП 47, 88 кв. м съблекалня към концертна зала и 66425.500.4015.4.2,
със ЗП 29, 74 кв. м - офис към концертна зала, за срок
от 10 години
поземлен имот с идентификатор № 66425.501.6275, с
площ 492 кв. м, за срок от 5 години

7323 11.02.2015 г.

21.07.2015 г. Айдемир

местност
"Излаза"

поземлен имот с идентификатор № 00895.41.11, с
начин на трайно ползване „Нива”, площ 61 377 кв. м и
категория ІV, за срок от 10 години

4920 25.02.2011 г.

12.08.2015 г. Силистра

ул. "Москва"

западната част от сграда № 66425.500.3468.5 с площ
78, 20 кв. м, цялата със ЗП 96 кв. м, за срок от 10
години

4683 11.12.2009 г.

21.08.2015 г. Казимир

част от поземлен имот № 000528, с начин на трайно
местност
ползване "Пасище, мера", с площ 1 дка, за срок от 10
„Калбурджията”
години за пчелин

5488 06.08.2012 г.

право на
68
ползване

01.10.2015 г. Айдемир

местност
„Кълнежа”

право на
ползване

02.11.2015 г. Айдемир

ул. „София” №
107

право на
65
ползване

66

право на
ползване

право на
67
ползване

69

част от поземлен имот с идентификатор №
0095.47.116, с начин на трайно ползване "Изоставена
орна земя", с площ 1 дка, за срок от 10 години за
пчелин
сграда с идентификатор № 00895.502.688.1,
представляваща масивна едноетажна сграда - бивш
Младежки дом със ЗП 237 кв. м, за срок от 10 години

4998 16.03.2011 г.

2877 08.04.2003 г.
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Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

Начин на разпореждане

Насрещна страна

Решения № 1004/ 27.03.2014
г. и 1317 от 09.01.2015 г. на Народно читалище „Дръстър 2012”
ОбС Силистра

63

152876,40

безвъзмездно

64

7773,60

безвъзмездно

Решение № 1350 от
СНЦ с обществено полезна дейност „Спортен клуб
26.02.2015 г. на ОбС Силистра по баскетбол Доростол”

65

9893,01

безвъзмездно

Решение № 1454 от
СНЦ „Волейболен клуб „Доростол – 2014”
28.05.2015 г. на ОбС Силистра

66

10101,16

безвъзмездно

Решение № 1455 от
Сдружение „Съюз на ветераните от войните в
28.05.2015 г. на ОбС Силистра България”

67

660,00

14,20

660,00

660,00

68

1370,00

37,83

1370,00

1370,00

69

9411,10

безвъзмездно

Решение № 1507 от
Илияна Неделчева Ангелова
30.07.2015 г. на ОбС Силистра

Решение № 1533 от
Георги Николов Маринов
27.08.2015 г. на ОбС Силистра
Решение № 1456 от
Народно читалище „Паисий Хилендарски - 2006”
28.05.2015 г. на ОбС Силистра
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№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

70

71

право на
ползване

право на
ползване

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

№

обособен обект от масивна едноетажна сграда със
УПИ ХІ-110 в
Полк.
самостоятелен вход, представляваща зала за
16.12.2015 г.
кв. 10 по плана
Ламбриново
провеждане на събития със застроена площ 68, 65 кв.
на селото
м

16.12.2015 г. Айдемир

ул. „София” №
90

ул. „Старо
село”
72 замяна

Описание на имота - предмет на сделката

14.05.2015 г. Силистра

ул. „Старо
село” № 20-24

дата

7572 10.09.2015 г.

сграда с идентификатор № 00895.502.1614.1, находяща
се на ул. „София” № 90, представляваща масивна
двуетажна сграда – читалище със ЗП 482 кв. м,
3735 16.06.2006 г.
състояща се от два етажа, сутерен с вход от сградата
със ЗП 87 кв. м и сутерен с външен вход със ЗП 93, 80
кв. м
поземлен имот с идентификатор № 66425.500.7301, с
площ 105 кв. м и поземлен имот с идентификатор №
66425.500.7304, с площ 9 кв. м, начин на трайно
ползване „За второстепенна улица”, находящи се на ул.
„Старо село”, които съгласно плана за регулация на
урегулиран поземлен имот ХLІІ, отреден за имоти №
3536, 3547 и 5038 в кв. 1 по плана за регулация на ЦГЧ,
се придават към поземлени имоти с идентификатори №
66425.500.3536 и 66425.500.3547
поземлен имот с идентификатор № 66425.500.7302, с
площ 11 кв. м и поземлен имот с идентификатор №
66425.500.7303, с площ 27 кв. м, начин на трайно
ползване „Ниско застрояване (до 10 м)”, които съгласно
по плана за регулация на ЦГЧ са отредени за ул.
„Старо село”
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Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

Начин на разпореждане

Насрещна страна

70

1226,90

безвъзмездно

Решение № 46 от 26.11.2015 г.
Народно читалище „Ламбриново – 2013”
на ОбС Силистра

71

103160,30

безвъзмездно

Решение № 1456 от
Народно читалище „Родолюбие - 2006”
28.05.2015 г. на ОбС Силистра

6572,10

2282,28

6572,10

6572,10
чл. 40, ал. 1, във връзка с чл.
21, ал. 4 от ЗОС и т. 2 от
решение № 1376 от
26.03.2015 г. на ОбС Силистра

72

2192,70

760,76

2192,70

2192,70

Валерий Иванов Марков и Росица Неделчева
Маркова

Община Силистра
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№
Вид
по разпоредителна
ред
сделка

73 замяна

Дата на
договора

Населено
място

Акт за
собственост
Адрес

Описание на имота - предмет на сделката
№

05.11.2015 г. Силистра

ул. „Х. Димитър” № 23-25

дата

поземлен имот с идентификатор № 66425.500.7310 с
площ 16 кв. м и поземлен имот с идентификатор №
66425.500.7312 с площ 48 кв. м, начин на трайно
ползване „За второстепенна улица”, начин на трайно
ползване „За второстепенна улица”, които съгласно
плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХХVІ,
отреден за имоти № 3322 и 3323 в кв. 26 по плана на
ЦГЧ, се придават към поземлени имоти с
идентификатори 66425.500.3322 и 66425.500.3323
поземлен имот с идентификатор № 66425.500.7308 с
площ 16 кв. м, поземлен имот с идентификатор №
66425.500.7309 с площ 17 кв. м и поземлен имот с
идентификатор № 66425.500.7311, с площ 2 кв. м,
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10
м)”, които съгласно по плана за регулация на ЦГЧ са
отредени за ул. „Х. Димитър” и второстепенна улица
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Оценка на имота или вещното право без ДДС
(лв.)
№
по
определена
ред пазарна данъчна от Общинския
крайна
съвет

7449,60

1794,56

7449,60

Начин на разпореждане

Насрещна страна

Аркадий Аркадиев Пехливанов и Шермин Мехмед
Пехливанова

7449,60
чл. 40, ал. 1, във връзка с чл.
21, ал. 4 от ЗОС и т. 2 от
решение № 1532 от
27.08.2015 г. на ОбС Силистра

73

4074,00

981,40

4074,00

4074,00

Община Силистра
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