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П Р О Т О К О Л  № 2 

за извършване на разпределение на свободните общински пасища и мери за 
индивидуално ползване от стопанската 2018 – 2019 година 

 
 

Днес, 30.05.2018 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 443 от 13.03.2018 г. на 
кмета на Община Силистра, във връзка с решение № 704 от 22.02.2018  г. на Общински 
съвет – Силистра, се събра комисия в състав: 
Председател:  д-р Мирослав Великов Тодоров – зам.-кмет „Финанси и иконо-

мика“ 
Зам.-председател:     Мирослав Ангелов Калинов – директор дирекция „Финанси“                                           
Членове:  Николай Михайлов Николов - директор дирекция „Правна”; 

Кремена Пламенова Неделчева – началник отдел „Общинска 
собственост”; 
Тюркян Юлми Ахмед - ст. 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; 
Иванка Дойчева Славова -  кмет на с. Ветрен; 
Георги Костадинов Петров – кмет на с. Срацимир; 
Ведат Сали Сали – кмет на с. Йорданово; 
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. Ламбрино-
во;  
Ивелин Николов Иванов - кметски наместник на с. Главан; 
Стефан Николов Михов – кметски наместнок на с. Ценович; 
Георги Иванов Колев – кметски наместнок на с. Казимир; 
Иван Минков Иванов – кметски наместник на с. Поп Кралево; 

Резервни членове: Валерий Петров Недев – старши юрисконсулт на Община Силис-
тра; 

                                    Мюмеджан Сали Неджми – мл. експетр „Информация и услуги по 
общинска собственост“, 

която, съгласно чл. 37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, извърши допълнително разпределение на пасища, мери за индивидуално ползва-
не, за стопанската 2018-2019 г. Присъстваха всички членове на комисията с изключе-
ние на Кремена Неделчева, Денчо Георгиев и Стойчо Нечев, които бяха заместени от 
резервните членове Валерий Недев и Мюмеджан Неджми. 

Ст. експерт „Управление на земеделски земи“ запозна комисията с желаните 
за наемане и посочените от заявителите поземлени имоти, с начин на трайно ползване 
пасище, мера. 
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1. На основание чл. 99, т. 2 от АПК допуска преразглеждане на т. 10.1 от Про-
токол № 1 от 24.04.2018 г., с който на Дияна Йорадонва Илиева е предоставен част от 
поземелн имот № 270152 по картата на възстановената собственост на земилището на с. 
Полк. Ламбриново, поради новонастъпили факти и обстоятелства, които не са били из-
вестни на административния орган при издаване на горецитираня протокол но са от 
съществено значение, а именно наличие на одобрен проект по мярка 10 „Агроекология 
и климат“ от програмата за развитие на селските районни за периода 2014-2020 г. на ЗП 
Велислава Иванова Илиева за съответния имот. Във връзка с това заличава т. 10.1 от 
Протокол № 1 от 24.04.2018 г. за извършване на разпределение на свободни общински 
пасища и мери за индивидуално ползване от стопанската 2018-2019 г. 

2. Дияна Иванова Илиева, ЕГН **********,с постоянен адрес – с. Айдемир, 
ул. „Волга“ № 22, желае да наеме следното пасище: част от поземлен имот № 000005 по 
картата на възстановената собственост на землището на с. Ценович, находящ се в мест-
ността „Лозята-мера“ с обща площ от 77,598 дка. 

3. Милена Иванова Добрева, ЕГН **********, с посотянен адрес – гр. Си-
листра, ул. „Ген. Адрианов“ № 9, желае да наеме следните пасища с обща площ 822 
дка: 

3.1. част от поземлен имот № 100085  по картата на възстановената собстве-
ност на землището на с. Бабук, находящо се в местността „Мешелика“, с площ от 
130,300 дка; 

3.2. част от поземлен имот № 100056 по картата на възстановената собстве-
ност на землището на с. Бабук, находящ се в местността „Липаците“, с площ от 111,900 
дка; 

3.3. част от поземлен имот № 100055 по картата на възстановената собстве-
ност на землището на с. Бабук, находящ се в местността „Мешелика“, с площ от 
351,007 дка; 

3.4. част от поземлен имот № 000572 по картата на възстановената собстве-
ност на землището на с. Казимир, находящ се в местността „Алтарлъ“, с площ от 
228,730 дка. 

4. Велислава Иванова Илиева, ЕГН **********, е одобрена по марка 11 
„Биологично земеделие“ от Прогромата за развите на  селските райони за периода 
2014-2020 г., като й се полагат пасища и мери за индивидуално ползване с обща площ 
466,60 дка, желае да наеме следните пасища: 

4.1. част от поземлен имот № 051029 по картата на възстановената собстве-
ност на землището на с. Ветрен, находящ се в местността „Козлуг“, с площ от 50,900 
дка; 

4.2. част от поземлен имот № 270152 по картата на възстановената собстве-
ност на земелището на с. Полк. Ламбриново, находящ се в местността „Курт Кулак“, с 
площ от 37,700 дка; 

4.3. част от поземлен имот № 001045 по картата на възстановената собстве-
ност на землището на с. Сърпово, находящ се в местността „Соколов кладенец“, с площ 
от 88,300 дка; 

4.4. част от поземлен имот № 100074 по картата на възстановената собстве-
ност на зелището на с. Бабук, находящ се в местността „Сунгура“, с площ от 7,860 дка; 

4.5. част от поземлен имот с идентификатор № 41143.46.32 по кадастралната 
карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Край селото“, с площ 
от 164,110 дка; 

4.6. част от поземлен имот с идентификатор № 41143.46.34 по кадастралната 
карта на зелмището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Дядо Енев Кулак“, с 
площ от 117,720 дка.  
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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 
всички лица, на които с Протокол № 1 от 24.04.2018 г. и Протокор № 2 от 31.05.2018 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 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:  ________________                            Зам.-председател:______________ 
                          /д-р М. Тодоров/                                                                  /М. Калинов/ 
           
 
Членове: _____________       ____в болничен___                     ___________________ 
                  /Н. Николов/  /Кр. Неделчева/        /Т.Юлми/    
       
 __в отпуск_____             ______________              _____________         __в отпуск___ 
   /Д. Георгиев/                   /П. Пенев/                       /К. Иванов/        /Стойчо Нечев/ 
            
______________             ______________              _____________            _____________ 
  / Г. Иванов/                  / М. Караджов /                   /П. Романова/       /Ив. Славова/ 
 
______________             ______________              _____________         _____________ 
  /Г. Петров/                      /Ведат Сали/                       /В. Недев/                /Георги Колев/ 
 
______________         ______________              _____________              ________________ 
  /Иван Савов/                /Ангел Желев/                /Ив. Иванов/                /Стефан Михов/     
 
 
_______________                ________________ 
   /Т. Маринов/                          /М.Неджми/ 
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