
 
ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
 ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43  Факс:(086) 82 33 43 
7500 Силистра     E-mail: mayor@silistra.bg 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

на комисията за извършване на разпределение на свободните общински па-
сища и мери за индивидуално ползване от стопанската 2015 – 2016 година 

 
 

Днес, 26.08.2015 г., се събра комисия в състав: 
Председател:  Мирослав Ангелов Калинов - директор дирекция „Финанси”;  
Членове:  Николай Михайлов Николов - директор дирекция „Правна”; 

Боряна Николова Петрова - гл. експерт „Търгове и конкурси по 
ЗОС”; 
инж. Снежана Василева Неделчева - гл. експерт „Разпореждане с 
общинска собственост и управление на земеделски земи”; 
Денчо Стоянов Георгиев – кмет на с. Айдемир; 
Пеньо Недев Пенев - кмет на с. Калипетрово; 
Костадин Димитров Иванов - кмет на с. Бабук; 
Кинка Минчева Иванова - кмет на с. Проф. Иширково; 
Георги Иванов Иванов – кмет на с. Сребърна; 
Мемду Мехмед Али – кмет на с. Йорданово; 
Павлина Йорданова Романова - кмет на с. Смилец;  
Маринка Куртева Тодорова - кметски наместник на с. Богорово; 
Тодор Димитров Маринов - кметски наместник на с. Българка; 
Иван Димитров Савов - кметски наместник на с. Сърпово; 
Ангел Желев Желев - кметски наместник на с. Полк. Ламбриново; 
Йорго Славов Георгиев - кметски наместник на с. Срацимир; 
Неделчо Иванов Неделчев - кметски наместник на с. Ветрен; 
Стефан Николов Михов - кметски наместник на с. Ценович; 
Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт; 
Ивелина Веселинова Бакалова - мл. експерт в дирекция „Финанси”; 

  
която на заседание на 24.07.2015 г. с Протокол № 1 извърши разпределение на свободните 
общински пасища и мери за индивидуално ползване от стопанската 2015 – 2016 година.  

Председателят констатира, че отсъстват Мартин Давидов Караджов – кмет на с. 
Брадвари, Георги Иванов Колев - - кметски наместник на с. Казимир, Иван Минков Иванов - 
кметски наместник на с. Поп Кралево и Главан и обяви, че ще бъдат заместени от резервните 
членове Ивелина Бакалова и Константина Николова. След това членовете на комисията, кои-
то не са присъствали на заседанието на 24.07.2015 г. (Мемду Мехмед Али, Павлина Йордано-
ва Романова и Стефан Николов Михов) попълниха декларации до председателя. 

Гл. експерт „Разпореждане с общинска собственост и управление на земеделски 
земи” запозна комисията с работа по сключване на договорите с лицата, на които с Протокол 
№ 1 разпредели пасища, мери за ползване. Постъпили са заявления, както следва: 

1. От Галя Димитрова Маринова - ВхК – 6260 от 10.08.2015 г. за отказ от 
сключване на договор за следните разпределени й имоти: 

1.1. част от поземлен имот с идентификатор № 00895.42.507 по кадастралната кар-
та на с. Айдемир, находящ се в местността „Излаза”, с площ 54, 168 дка, категория V; 

1.2. поземлен имот с идентификатор № 00895.42.511 по кадастралната карта на с. 
Айдемир, находящ се в местността „Излаза”, с площ 122, 244 дка, категория ІV. 

2. От Ангел Стоянов Желев - ВхК – 6341 от 12.08.2015 г. за отказ от сключване 
на договор за следните разпределени му имоти: 
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2.1. поземлен имот № 001021 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Сърпово, находящ се в местността „Мартана”, с площ 13, 925 дка, категория ІV;  

2.2. поземлен имот № 001033 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Сърпово, находящ се в местността „Дерин”, с площ 4, 447 дка, категория V; 

2.3. поземлен имот № 010028 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Сърпово, находящ се в местността „Кованлък”, с площ 13, 127 дка, категория V. 

3. От Росен Ганев Атанасов - ВхК – 6534 от 20.08.2015 г. за отказ от сключване 
на договор за всички разпределени му имоти. 

Във връзка с това тези имоти следва да се считат за свободни и да се обявят за от-
даване под наем на търг, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. 

Констатирана е и следната техническа грешка: в т. 2 на решенията общата площ на 
имотите, разпределени на Господин Илиев Семов, е посочена в размер на 142,051 дка, а 
следва да се чете 158,704 дка, както и че има части от имоти, които са разпределени за полз-
ване, но съгласно заповед № РД 46 – 288 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и 
храните за одобряване на окончателен слой „Постоянно затревени площи” за кампания 2015 
г. не са включени в него. Разликите са за следните имоти:, разпределени с Протокол № 1 от 
24.07.2015 г. на: 

1. Младен Желев Енев: 
1.1.  в т. 1.5. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 

вместо 51, 646 дка да се чете 48, 816 дка; 
1.2. в т. 1.6. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 

вместо 139, 991 дка да се чете 120, 450 дка; 
1.3. в т. 1.7. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 

вместо 514, 836 дка да се чете 492, 449 дка; 
1.4. в т. 1.8. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 

вместо 17, 180 дка да се чете 15,3 66 дка; 
1.5. в т. 1.9. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 

вместо 9, 377 дка да се чете 6, 391 дка; 
1.6. в т. 1.10. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 

вместо 40, 157 дка да се чете 38, 826 дка; 
Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1006, 500 дка, а с корекци-

ята разпределените му в съседното землище на с. Сърпово площи са общо 812,701 дка, т. е. 
има недостиг от 193, 799 дка, на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ комисията предоставя на 
Младен Желев Енев и останалите свободни пасища, мери в съседното землище: 

1.7. част от поземлен имот № 001093 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Сърпово, находящ се в местността „Ерека”, с площ 8, 482 дка, категория VІ; 

1.8. част от поземлен имот № 001021 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Сърпово, находящ се в местността „Мартана”, с площ 10,967 дка, категория 
ІV; 

1.9. част от поземлен имот № 001033 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Сърпово, находящ се в местността „Дерин кулак”, с площ 4,275 дка, катего-
рия V; 

1.10. част от поземлен имот № 010028 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Сърпово, находящ се в местността „Кованлък”, с площ 13,127 дка, категория 
V; 

1.11. поземлен имот № 010033 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Сърпово, находящ се в местността „Кованлък”, с площ 20,892 дка, категория ІІІ; 

1.12. поземлен имот № 015020 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Сърпово, находящ се в местността „Кюмюр кулак”, с площ 33,254 дка, катего-
рия VІ; 

2. Господин Илиев Семов: 
2.1. в т. 2.1. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 

вместо 64, 138 дка да се чете 63, 576 дка; 
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2.2. в т. 2.7. вместо „поземлен имот” следва да се чете „част от поземлен имот” и 
вместо 40, 005 дка да се чете 36, 771 дка; 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 158, 500 дка, а с корекцията 
разпределените му площи са общо 154, 908 дка, т. е. има недостиг от 3, 592 дка, на основание на 
37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ комисията предоставя на Господин Илиев Семов и следното пасище, мера: 

2.3. поземлен имот № 057017 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Главан, находящ се в местността „Мера”, с площ 3, 159 дка, категория VІ. 

Във връзка с горните констатации комисията взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е: 

Предлага на кмета на Община Силистра, след сключване на договорите с всич-
ки лица, на които с Протокол № 1 от 24.07.2015 г. на комисията са разпределени имоти, 
на основание и при условията на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ да организира публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на останалите ненаети имоти. 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените 
имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – Силистра, на основание чл. 37и, ал. 8 от 
ЗСПЗЗ. 

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди 
друго. 

 

 

КОМИСИЯ: 
Председател:  ________________ 
                             / М. Калинов/            
 
Членове: _____________       _________________                     ___________________ 
                  /Н. Николов/  /Б. Петрова/         /инж. Сн. Неделчева/    
       
 ______________             ______________              _____________ _____________ 
   /Д. Георгиев/                   /П. Пенев/                       /К. Иванов/  /К. Иванова/ 
            
______________             ______________              _____________ _____________ 
  /П. Романова/                   /Г. Иванов/                      /М. Али/       /М. Тодорова/ 
 
______________             ______________              _____________ _____________ 
  /Т. Маринов/                   /Иван Савов/                   /Ангел Желев/       /Й. Славов/ 
 
______________             ______________              _____________ _____________ 
  /Н. Неделчев/                   /К. Николова/                /Ив. Бакалова/       /Ст. Михов/ 


