ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43
Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ №2
на комисията за извършване на разпределение на свободните общински пасища
и мери за индивидуално ползване от стопанската 2016 – 2017 година
Днес, 27.05.2016 г., се събра комисия в състав:
Председател:
Мирослав Великов Тодоров - зам.-кмет „Финанси и икономика”
Зам.-председател:
Мирослав Ангелов Калинов - директор дирекция „Финанси”
Членове:
Николай Михайлов Николов - директор дирекция „Правна”;
Боряна Николова Петрова - гл. експерт „Търгове и конкурси по ЗОС”;
Тюркян Юлми Ахмед - мл. експерт „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;
Стойчо Димитров Нечев - кмет на с. Проф. Иширково;
Георги Иванов Иванов – кмет на с. Сребърна;
Мартин Давидов Караджов – кмет на с. Брадвари;
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;
Георги Костадинов Петров - кмет на с. Срацимир;
Иванка Дойчева Славова - кмет на с. Ветрен;
Ведат Сали Сали - кмет на с. Йорданово;
Георги Иванов Колев - кметски наместник на с. Казимир;
Стефан Николов Михов - кметски наместник на с. Ценович;
Ивелин Николов Иванов - кметския наместник с. Главан;
Иван Минков Иванов - кметски наместник на с. Поп Кралево;
Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт;
Маргарита Иванова Минчева – гл. специалист „Управление на нежилищният фонд“,
която на заседание на 26.04.2016 г., с Протокол № 1, извърши разпределение на свободните общински поземлени имоти с НТП пасище, мера за индивидуално ползване от стопанската 2016 – 2017 година.
Председателят констатира, че отсъстват Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна“, Маринка Куртева Тодорова - кметски наместник на с. Богорово и Пеньо Недев Пенев Кмет на с. Калипетрово и обяви, че ще бъдат заместени от резервните членове Константина Николова и Маргарита Минчева.
Мл. експерт „Управление на земеделски земи” запозна комисията с желаните за наемане и
посочени от заявителите поземлени имоти, с начин на трайно ползване пасище, мера. Постъпили са
заявления, както следва:
1. От Младен Желев Енев, на когото на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ се полагат
227, 300 дка в землището на с. Йорданово. С молба Вх. К. № 4795 от 26.05.2016 г., същият се отказва
от полагащите му се пасища, мери.
2. От Милена Иванова Добрева, на която на основание 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ се полагат
406, 667 дка, в землището на с. Сърпово, като със заявление Вх. К № 4777 от 26.05.2016 г. същата се
отказва от част от полагащата й се площ от 272, 560 дка, поради което Община Силистра следва да й
предостави разликата от 134,107 дка от следните части от поземлени имоти, с НТП пасище, мера:
- част от поземлен имот № 001026 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Сърпово, находящ се в местността „Мартана“, с площ 28, 300 дка, категория VI;
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- част от поземлен имот № 001062 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Сърпово, находящ се в местността „Ерека“, с площ 48 дка, категория VI;
- част от поземлен имот № 001096 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Сърпово, находящ се в местността „Картал кулак“, с площ 57, 800 дка категория V;
3. Във връзка с Протокол № 1 и на основание чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ , предоставя на Севджан Мустафа Рамадан, с ЕГН 9308105617, част от поземлен имот № 001028 по картата на възстановената собственост на землището на с. Сърпово, с НТП пасище, мера, находящ се в местността
„Ерека“, с площ 32, 800 дка, категория V.
4. По отношение на Исмаил Митат Еюб, в т. 30 от Протокол № 1 от 26.04.2016 г. е допусната техническа грешка. Изречението „т.к. съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 320 дка, а за отдаване под наем за посочената стопанска година в землището на с. Брадвари са налични само 59, 745 дка (има недостиг от 269, 250 дка), на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на наемателя да се предложат мери и пасища в съседно землище.“ се заменя с текста „т.к. съгласно чл. 37и, ал.
4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 320 дка, а за отдаване под наем за посочената стопанска година в
землището на с. Брадвари са налични само 59, 745 дка, т.е. налице е недостиг от 260, 250 дка, на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на наемателя да се предложат поземлени имоти с НТП пасище, мера
в съседно землище.”
5. Във връзка с т. 4, предоставя на Исмаил Митат Еюб следните пасища и мери с обща
площ от 260, 250 дка:
- част от поземлен имот № 001058 с НТП пасище, мера, по картата на възстановената собственост на землището на с. Проф. Иширково, находящ се в местността „Ябчето“, с площ 145, 933
дка, категория VI;
- част от поземлен имот № 001286 с НТП пасище, мера, по картата на възстановената собственост на землището на с. Проф. Иширково, находящ се в местността „Мураткузу“, с площ 114,
320 дка, категория VI;
Във връзка с гореизложеното, Комисията взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Предлага на кмета на Община Силистра, след сключване на договорите с всички лица, на
които с Протокол № 1 от 26.04.2016 г. и Протокол № 2 от 27.05.2016 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 14дневен срок пред Районен съд – Силистра, на основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
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