
 
ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
у 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 

за извършване на разпределение на свободните общински пасища и мери за 
индивидуално ползване през стопанската 2017 – 2018 година 

 
 

Днес, 31.05.2017 г., се събра комисията, назначена със Заповед № ЗК – 503 от 
13.03.2017 г., в състав: 
Председател:  д-р Мирослав Великов Тодоров – Зам.-кмет „Финанси и икономика”; 
Зам.-председател:        Мирослав Ангелов Калинов – директор Дирекция „Финанси“; 
Членове:  Николай Михайлов Николов - директор дирекция „Правна”; 

Кремена Пламенова Неделчева – началник отдел „Разпореждане с об-
щинска собственост”; 
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 - кмета 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. Ламбриново; 
Ивелин Николов Иванов – кметски наместник на с. Главан; 
Стефан Николов Михнев – кметски наместник на с. Ценович; 
Георги Иванов Колев – кметски наместник на с. Казимир; 
Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт; 
Мюбеджан Сали Неджми - мл. експерт „Информация и услуги по об-
щинската собственост”; 

Резервни членове:        Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт; 
Мюбеджан Сали Неджми – мл. експерт „Информация и услуги по об-
щинска собственост, 

  
която, съгласно чл. 37 и, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, из-
върши допълнително разпределение на пасища, мери за индивидуално ползване, за стопанската 
2017 – 2018 г. Присъстваха всички членове на комисията, с изключение на д-р Мирослав Тодо-
ров, поради което комисията се председателства от Мирослав Калинов и Тодор Маринов, които 
бе заместен от резервния член Мюбеджан Неджми. 

Мл. ескперт „Управление на земеделски земи“  запозна комисията с работа по сключ-
ване на договорите с лицата, на които с Протокол № 1 от 27.04.2017 г. са разпределени пасища, 
мери за ползване и с постъпили заявления, както следва: 

1. Вх.к. № 3939 от 18.05.2017 г. от Дияна Йорданова Илиева,  за отказ от допълни-
телно разпределение на полагащите и се 41,516 дка пасища, мери, поради лични съображения.  

2. Вх.к. № 4162 от 26.05.2017 г. от Себайдин Акъ Али, за отказ от сключване на до-
говор за разпределените му, съгласно Протокол № 1 от 27.04.2017 г. пасища, мери в землището 
на с. Йорданово.  

3. Вх.к № 4257 от 31.05.2017 г. от Угур Бату за отказ от допълнително разпределение 
на полагащите му се 473,220 дка пасища, мери.  
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4. Вх.к. № 4258 от 31.05.2017 г. от ЕТ „Дени-99-Гергана Стоянова“, за отказ от до-
пълнително разпределение на полагащите му се 465,740 дка пасища, мери. 

5.Предоставя на Атидже Ибрям Сали, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Йорданово, ул. „Втора“ № 5, следните пасища с обща площ 166,955 дка: 

5.1.част от поземлен имот № 001031 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карши“, с площ от 52, 800 дка, категория V; 

5.2.част от поземлен имот № 001113 по картата на възстановената собственост на с. 
Брадвари,  находящ се в местността „Карши“, с площ от 54 дка, категория V; 

5.3.част от поземелни имот № 001072 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“, с площ  от 60,150 дка, категория 
V. 

6. Предоставя на Ергюнан Али Али, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Йорда-
ново, ул. „Седма“ № 2, следното пасище: част от поземлен имот №  001112 по картата на възста-
новената собственост на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карши“, с площ от 
19,750 дка, категория VI;  

7.Предоставя на Ердован Али Али, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Йордано-
во, ул. „Седма“ № 2, следното пасище: част от поземлен имот № 001120 по картата на възстано-
вената собственост на землището на с. Брадвари, находящ се в местността  „Землище“, с площ от 
63, 990 дка, категория VI; 

8.Предоставя на Севджан Мустафа Рамадан, ЕГН **********, с постоянен адрес с. 
Йорданово, ул. „Седма“ № 7, следните пасища с обща площ 264,920 дка:  

8.1.част от поземлен имот № 001129 по картата на възстановената собственост на зел-
мището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карши“, с площ от 147, 600 дка, категория V; 

8.2.част от поземелни имоти № 001072 по картата на възстановената собственост на 
землището на с.Брадвари, находящ се в местността „Землище“, с площ от 98, 350 дка, категория 
V; 

8.3.част от поземелн имот № 001121 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“, с площ от 18, 970 дка, категория VI; 

9. Предоставя на Младен Желев Енев, ЕГН **********, с постоянен адрес – гр. 
Силистра, ул. "Хр. Ботев" № 14, следните пасища с обща площ 1357, 310 дка: 

9.1. част от поземлен имот № 001106 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“, с плащ от 125, 500 дка, категория 
V, VI; 

9.2. част от поземлен имот № 001120 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“, с площ от 4 дка, категория VI; 

9.3.част от поземлен имот № 001121 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“, с площ от 7,730 дка, категория VI; 

9.4. част от поземлен имот № 001122 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“, с площ от 333,800 дка, категория 
VI; 

9.5.част от поземелн имот № 001053 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Проф. Иширково, находящ се в местността „Кърмазу“, с плащ от 281,072 дка, кате-
гория VI; 

9.6.част от поземелн имот № 001038 по карта на възстановената собственост на зем-
лището на с. Проф. Ишириково, находящ се в местността „Дюдюклюк“, с площ от 405, 535 дка, 
категория V; 

9.7.част от поземелн имот № 001258 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Проф. Иширково, находящ се в местността „Землището на с. Проф Иширково“, с 
площ от 199, 673 дка, категория V; 

10.Предоставя на Венелин Руменов Недев, ЕГН **********, с постоянен адрес - гр. 
Силистра, ул. „Хан Омуртаг” № 19, ет. 5, ап. 9, следните пасища с обща площ 153,610 дка:  

10.1. част от поземлен имот с идентификатор № 00895.40.207 по кадастралната карта-
та  на землището на с. Айдемир, находящ се в местността „Излаза”, с площ 110 дка, категория IV; 

10.2.част от поземлен имот с идентификатор № 00895.42.507  по  кадастралната карта-
та на землището на с. Айдемир, находящ се в местността „Излаза”, с площ 43, 610 дка, категория 
V; 
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11.Предоставя на Росен Милев Иванов, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Поп Кралево, ул. „Втора“ № 27, следното пасище: част от поземлен имот № 402020 по картата на 
възстановената собственост на землището на с. Главан, находящ се в местността „Мера”, с площ 
112, 260 дка, категория V; 

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 27.04.2017 г. и Протокол № 2 от 31.05.2017 г. на комисията са разп-
ределени имоти, на основание и при условията на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ да организира публи-
чен 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:  _____в отпуск______                         Зам.- председател:_____________ 
                       /д-р М. Тодоров/                              /М.Калинов/          
 
Членове: _____________       __________________                    ___________________ 
                 /Н. Николов/  /Кр. Неделчева/     /Т.Юлми /    
       
 ______________             ______________              _____________ _____________ 
   /Д. Георгиев/                   /П. Пенев/                       /К. Иванов/    /Ст. Нечев/ 
            
______________             ______________              _____________ _____________ 
    /Г.Иванов/                      /М.Караджов/                      /П.Романова/       /Ив. Славова/ 
 
______________             ______________            ______________ ___в отпуск___ 
    /Г.Петров/                      /Ведат Сали/                       /М.Тодорова/         /Т.Маринов/ 
 
______________             ______________            ________________     ______________ 
  /Иван Савов/                  /Ангел Желев/                   /Ивелин Иванов/            /Ст. Михнев/ 
 
 
_____________            _________________              ________________         
    /Г.Колев/                         /Иван Иванов/                       /М. Неджми/ 
 


