ПРОТОКОЛ
Днес 27.05.2015г.в 10.00 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.Росица Димитрова Василева – Кметски наместник на с.Равна
Заседанието е свикано за разпределение на имоти пасища, мери и ливади собственост на
Община Провадия за индивидуално ползване в землището на село Равна.
До 20.05.2015г. са постъпили в администрацията на Община Провадия заявление с
вх.№СД -104/17.02.2015г. от Бисерка Живкова Недева с постоянен адрес село Равна, Община
Провадия, Област Варна. От приложените към заявленията документи е видно, че госпожа
Недева е собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни регистрирани
в Интегрираната информационна система на БАБХ в село Равна –животновъден обект №92350292 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 Бисерка Живкова Недева, която посочи че
имотите с№№ 026001, 026004, 027009 027013, 042001 и 043001са подходящи за пашуване на
селскостопански животни – говеда.
В предвид горе изложеното комисията реши:
Разпределя за индивидуално ползване на Бисерка Живкова Недева следните имоти собственост
на Община Провадия по начин на трайно ползване пасище мера в землището на село Равна:
Масив
Площ
землище
НТП
парцел
дка
Равна
026001
72.408 пасище,мера
Равна
026004
258.641 пасище,мера
Равна
027009
44.108 пасище,мера
Равна
027013
83.191 пасище,мера
Равна
042001
233.489 пасище,мера
Равна
043001
52.708 пасище,мера
Общо
744.545
До закриване на заседанието на г-жа Недева не изрази претенции относно
разпределението на площите.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра и следва да бъде обявен
в кметство с.Равна 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 Бисерка Живкова Недева
Комисия:
Председател………/п/…………..
/Г.Габровски/
1………/п/………….
/Б.Боев/

2…………/п/…………….
/Р.Василева/

