
 
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  № 1 

за извършване на разпределение на свободните общински пасища и мери за 
индивидуално ползване от стопанската 2015 – 2016 година 

 
 

Днес, 24.07.2015 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 1214 от 22.07.2015 г. на кмета на 
Община Силистра, във връзка с решение № 1448 от 28.05.2015 г. на Общински съвет – Силистра, 
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 об-
щинска 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; 
Мартин Давидов Караджов – кмет на с. Брадвари; 
Петранка Стоянова Неделчева - за кмета на с. Смилец, на основание за-
повед № 005 от 03.07.2015 г. на кмета 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; 
Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт; 
Ивелина Веселинова Бакалова - мл. експерт в дирекция „Финанси”; 

  
която да извърши разпределение на свободните общински пасища и мери за индивидуално полз-
ване от стопанската 2015 – 2016 година.  

Комисията започна работа в 9, 30 часа. Председателят констатира, че отсъстват Мем-
ду Мехмед Али. – кмет на с. Йорданово, Стефан Николов Михов - кметски наместник на с. Це-
нович и Георги Иванов Колев - - кметски наместник на с. Казимир и обяви, че ще бъдат заместе-
ни от резервните членове Ивелина Бакалова и Константина Николова. След това членовете на 
комисията попълниха декларации до председателя, а той до кмета на общината, че не са свързани 
лица по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата. Иван Минков Иванов - кметски 
наместник на с. Поп Кралево и Главан заяви, че не отговаря на това изискване, поради което ня-
ма да участва в комисията. 

След това комисията пристъпи към работа, като започна със запознаване с постъпили-
те заявления и проверка на приложените документи. Констатирано бе, че са постъпили общо 11 
(единадесет) заявления, както следва:  

 
Заявление 

№ по ред Заявител 
Вх. № Дата на подаване 

1. Младен Желев Енев ВхК – 4772 16.06.2015 г. 
2. „Аймекс” ЕООД ВхК - 4911 24.06.2015 г. 
3. ЗП Ангел Стоянов Желев ВхК - 5105 01.07.2015 г. 
4. Галя Димитрова Маринова ВхК - 5136 02.07.2015 г. 
5. Господин Илиев Семов ВхК – 5219 06.07.2015 г. 
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Всички са подадени в определения срок, съдържат необходимите приложения, които 

са попълнени коректно.  
След попълване на служебната информация в приложение № 1 (изчисляване на живо-

тинските единици за декларираните притежавани пасищни животни) и обобщаване на данните от 
приложение № 3 (собствени или ползвани пасища, мери) се получиха следните данни за отдел-
ните заявители: 

№ 
по 
ред 

Заявител 
Рег. № на 
жив. обект/ 
землище 

Декларира-
ни живот-
ни, прирав-
нени в ЖЕ 

(бр.) 

Полагащи 
се паси-
ща, мери 

(дка) 

Наети па-
сища, ме-
ри (дка) 

Пасища, ме-
ри, които 
трябва да се 
разпределят 

(дка) 
1. Младен Желев Енев 7569-0202 100,650 1006,500  1006,500 
2. „Аймекс” ЕООД 7542-0045 8,550 85,500  85,500 
3. ЗП Ангел Стоянов 

Желев 
7578-0009 6,900 69,000   

4. Галя Димитрова Ма-
ринова 

7588-0142 18,600 186,000  186,000 

5. Господин Илиев Се-
мов 

7543-0021 15,850 158,500  158,500 

6. ЗП Станимир Нико-
лов Узунов 

7539-0131 23,700 237,000  237,000 

7. Росен Милев Иванов 7545-0001 51,200 512,000 544,062  
8. Стоянка Райчева 

Христова 
7572-0314 1,500 15,000 173,300  

9. Людмила Николова 
Елисеева 

7545-0056 46,900 469,000 438,877 30,123 

10. Пламен Петров Пана-
йотов 

7500-0007 24,850 248,500  248,500 

11. Росен Ганев Атанасов 7587-0028 16,500 165,000  165,000 
 

Комисията констатира, че следните заявители нямат право да получат пасища, мери за 
индивидуално ползване в землищата, в които имат регистриран животновъден обект, т. к. имат 
вече наети пасища, мери, които надхвърлят нормата, определена в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ: . 

1. Росен Милев Иванов; 
2. Стоянка Райчева Христова. 
 
Във връзка с горните констатации комисията взе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1. Предоставя на Младен Желев Енев, ЕГН ************ , с постоянен адрес - гр. 

Силистра, ул. „Христо Ботев” № 14, вх. Б, ет. 2, ап. 18, следните пасища, мери с обща площ 
142,051 дка:  

1.1. част от поземлен имот № 001041 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Иреците”, с площ 71, 406 дка, категория 
ІV; 

1.2. поземлен имот № 028003 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби Юртаук”, с площ 2, 999 дка, категория ІV, VІ; 

1.3. поземлен имот № 028004 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби Юртаук”, с площ 13, 000 дка, категория ІV, VІ; 

6. ЗП Станимир Николов Узунов ВхК - 5264 07.07.2015 г. 
7. Росен Милев Иванов ВхК - 5295 07.07.2015 г. 
8. Стоянка Райчева Христова ВхК - 5324 08.07.2015 г. 
9. Людмила Николова Елисеева ВхК - 5361 09.07.2015 г. 
10. Пламен Петров Панайотов ВхК - 5366 09.07.2015 г. 
11. Росен Ганев Атанасов ВхК - 5383 09.07.2015 г. 
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1.4. поземлен имот № 028005 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби Юртаук”, с площ 3, 000 дка, категория ІV, VІ; 

1.5. поземлен имот № 001208 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Йорданово, находящ се в местността „Кабанлъка”, с площ 51, 646 дка, категория VІ; 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1006, 500 дка, а за отдаване 
под наем за посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични само 142,051 
дка (има недостиг от 864, 449 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ предоставя на Младен 
Желев Енев и следните пасища, мери в съседно землище:  

1.6. поземлен имот № 001095 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сърпово, находящ се в местността „Ергеле Сайвант”, с площ 139, 991 дка, категория ІІІ; 

1.7. поземлен имот № 001098 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сърпово, находящ се в местността „Картал кулак”, с площ 514, 836 дка, категория V; 

1.8. поземлен имот № 001022 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сърпово, находящ се в местността „Мартана”, с площ 17, 180 дка, категория ІV; 

1.9. поземлен имот № 001031 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сърпово, находящ се в местността „Кованлък”, с площ 9, 377 дка, категория ІІІ; 

1.10. поземлен имот № 001032 по картата на възстановената собственост на землище-
то на с. Сърпово, находящ се в местността „Кованлък”, с площ 40, 157 дка, категория ІІІ; 

2. Предоставя на Господин Илиев Семов, ЕГН ********** , с постоянен адрес – с. 
Главан, ул. „Четвърта” № 6, следните пасища, мери с обща площ 142,051 дка:  

2.1. поземлен имот № 402003 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Главан, находящ се в местността „Мера”, с площ 64, 138 дка, категория ІV, V, VІ; 

2.2. поземлен имот № 402016 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Главан, находящ се в местността „Мера”, с площ 14, 821 дка, категория V, VІ; 

2.3. поземлен имот № 015003 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Главан, находящ се в местността „Старите лозя”, с площ 3, 499 дка, категория V; 

2.4. поземлен имот № 034008 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Главан, находящ се в местността „Шар кулак”, с площ 8, 494 дка, категория V; 

2.5. поземлен имот № 038013 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Главан, находящ се в местността „Шар кулак 38”, с площ 23, 965 дка, категория V; 

2.6. част от поземлен имот № 057011 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Главан, находящ се в местността „Чарпалък”, с площ 3, 782 дка, категория VІ; 

2.7. поземлен имот № 057016 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Главан, находящ се в местността „Чарпалък”, с площ 40, 005 дка, категория VІ. 

3. Предоставя на „Аймекс” ООД, ЕИК ******* , със седалище и адрес на управление 
- гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, офис 2, следните пасища с обща площ 57, 691 дка:  

3.1. поземлен имот № 101110 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Богорово, находящ се в местността „Багатур”, с площ 5, 313 дка, категория V; 

3.2. . поземлен имот № 101045 по картата на възстановената собственост на землище-
то на с. Богорово, находящ се в местността „Алифак сърт”, с площ 23, 077 дка, категория V; 

3.3. поземлен имот № 108048 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Богорово, находящ се в местността „Гробището”, с площ 22, 271 дка, категория V; 

3.4. поземлен имот № 108045 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Богорово, находящ се в местността „Гробището”, с площ 1, 357 дка, категория V; 

3.5. поземлен имот № 101006 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Богорово, находящ се в местността „Ерека”, с площ 5, 673 дка, категория V. 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 85, 500 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Богорово са налични 57, 691 дка (има не-
достиг от 27, 809 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ предоставя на „Аймекс” ООД и 
следното пасище: поземлен имот № 102009 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Ардалийски орман”, с площ 27, 975 дка, кате-
гория VІ; 

4. Предоставя на Галя Димитрова Маринова, ЕГН ******** , с постоянен адрес - гр. 
Силистра, ул. „Богдан Войвода” № 8, вх. Б, ет. 1, ап. 18, следните пасища с обща площ 8, 646 дка:  
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4.1. поземлен имот № 023017 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Ветрен, находящ се в местността „Липова кория”, с площ 4, 247 дка, категория ІV; 

4.2. . поземлен имот № 024010 по картата на възстановената собственост на землище-
то на с. Ветрен, находящ се в местността „Липова кория”, с площ 4,399 дка, категория ІV. 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 186, 000 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Ветрен са налични 8, 646 дка (има недос-
тиг от 177, 354 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ предоставя на Галя Димитрова Мари-
нова и следните пасища, мери с обща площ 176, 410 дка в съседно землище:  

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

4.4. поземлен имот с идентификатор № 00895.42.511 по кадастралната карта на с. Ай-
демир, находящ се в местността „Излаза”, с площ 122, 244 дка, категория ІV; 

5. Предоставя на Земеделски производител Станимир Николов Узунов, ЕГН 
********* , с постоянен адрес – с. Калипетрово, ул. „Ново Петрово” № 47, следните пасища с 
обща площ 49, 529 дка:  

5.1. част от поземлен имот с идентификатор № 41143.171.13 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Руднев кулак”, с площ 5,821 дка, категория VІ; 

5.2. . част от поземлен имот с идентификатор № 41143.171.15 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Руднев кулак”, с площ 2, 493 дка, категория VІ; 

5.3. част от поземлен имот с идентификатор № 41143.123.30 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Железов гьол”, с площ 26, 224 дка, категория VІ; 

5.4. част от поземлен имот с идентификатор № 41143.166.13 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Извън регулация”, с площ 9, 985 дка, категория VІ; 

5.5. част от поземлен имот с идентификатор № 41143.122.14 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Железов гьол”, с площ 5, 005 дка, категория VІ. 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 237, 000 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Калипетрово са налични само 49, 529 дка 
(има недостиг от 187, 471 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ предоставя на Станимир 
Николов Узунов и следното пасище: част от поземлен имот с идентификатор № 00895.35.200 по 
кадастралната карта на с. Айдемир, находящ се в местността „Влашки ниви”, с площ 187, 471 
дка, категория ІV; 

6. Предоставя на Людмила Николова Елисеева, ЕГН ********** , с постоянен адрес 
- гр. Силистра, ул. „Шипка” № 24, следните пасища с обща площ 30, 123 дка:  

6.1. поземлен имот № 038017 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Могилите”, с площ 21, 501 дка, категория V; 

6.2. .част от поземлен имот № 038009 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Могилите”, с площ 8, 622 дка, категория 
V. 

7. Предоставя на Земеделски производител Ангел Стоянов Желев, ЕГН ********** , 
с постоянен адрес - гр. Силистра, ул. „Добрич” № 109, ет. 1, ап. 3, следните пасища с обща площ 
69, 236 дка:  

7.1. поземлен имот № 001023 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сърпово, находящ се в местността „Турските гробища”, с площ 15, 904 дка, категория VІ; 

7.2. поземлен имот № 001072 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сърпово, находящ се в местността „Кованлък”, с площ 21, 833 дка, категория V;  

7.3. поземлен имот № 001021 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сърпово, находящ се в местността „Мартана”, с площ 13, 925 дка, категория ІV; 

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

7.5. 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. 

8. Предоставя на Пламен Георгиев Панайотов, ЕГН ************** , с постоянен 
адрес - гр. Силистра, ул. „Седми септември” № 26, следните пасища с обща площ 245, 512 дка:  

8.1. част от поземлен имот с идентификатор № 66425.31.266 по кадастралната карта 
на гр. Силистра, находящ се в местността „Орта борун”, с площ 155, 302 дка, категория V; 
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8.2. .поземлен имот с идентификатор № 66425.31.158 по кадастралната карта на гр. 
Силистра, находящ се в местността „Чатал чешма”, с площ 89, 210 дка, категория V; 

8.3. поземлен имот с идентификатор № 66425.10.9 по кадастралната карта на гр. Си-
листра, находящ се в местността „Чатал чешма”, с площ 1, 000 дка, категория VІ; 

9. Предоставя на Росен Ганев Атанасов, ЕГН *********** , с постоянен адрес - гр. 
Тутракан, ул. „Радецки” № 36Б, следните пасища с обща площ 61, 263 дка:  

9.1. поземлен имот № 206512 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сребърна, находящ се в местността „"Горната балта”, с площ 21, 808 дка, категория V; 

9.2. . поземлен имот № 205404 по картата на възстановената собственост на землище-
то на с. Сребърна, находящ се в местността „Старите лозя"”, с площ 24, 776 дка, категория VІ; 

9.3. поземлен имот № 205409 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Сребърна, находящ се в местността „Поляната”, с площ 3, 941 дка, категория V; 

9.4. част от поземлен имот № 029022 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Сребърна, находящ се в местността „Агов кладенец”, с площ 10, 738 дка, катего-
рия V. 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 165, 000 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Сребърна са налични 61, 263 дка (има не-
достиг от 103, 737 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ предоставя на Росен Ганев Атана-
сов и и следните пасища, мери в съседно землище: 

9.5. поземлен имот с идентификатор № 00895.125.21 по кадастралната карта на с. Ай-
демир, находящ се в местността „Кованлъците”, с площ 100, 829 дка, категория VІІ; 

9.6. част от поземлен имот с идентификатор № 00895.36.514 по кадастралната карта 
на с. Айдемир, находящ се в местността „Ново цинти”, с площ 2, 908 дка, категория VІІ. 

 
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/ 
            
______________             ______________              _____________ _____________ 
  /М. Караджов/                   /Г. Иванов/                   /П. Неделчева/       /М. Тодорова/ 
 
______________             ______________              _____________ _____________ 
  /Т. Маринов/                   /Иван Савов/                   /Ангел Желев/       /Й. Славов/ 
 
______________             ______________              _____________ 
  /Н. Неделчев/                   /К. Николова/                /Ив. Бакалова/ 
 


