
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 2016 – 2017 година 

Днес, 26.04.2016 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 415 от 10.03.2016 г. на кмета на 
Община Силистра, във връзка с решение № 136 от 25.02.2016 г. на Общински съвет – Силистра, 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 „Контрол по приходите на ОС”; 
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; 

  
която да извърши разпределение на свободните общински пасища и мери за индивидуално 
ползване от стопанската 2016 – 2017 година.  

Комисията започна работа в 09,30 часа. Председателят на комисията констатира, че от-
съства Денчо Стоянов Георгиев – Кмет на с. Айдемир, който беше заместен от резервният член 
Константина Славянова 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.  

В последствие комисията пристъпи към работа, като започна със запознаване с постъпи-
лите заявления и проверка на приложените документи. Констатирано бе, че са постъпили общо 36 
(тридесет и шест) заявления, както следва:  

1. Ивайло Маринов Атанасов ВхК - 2344 07.03.2016 г. 
2. Русанка Йорданова Стоянова ВхК - 2351 07.03.2016 г. 
3. Айтен Мустафа Пандък ВхК - 2357 07.03.2016 г. 
4. „Аймекс“ ЕООД ВхК - 2363 07.03.2016 г. 
5. Райчо Недев Райчев ВхК - 2366 07.03.2016 г. 
6. ЗП Станимир Николов Узунов ВхК - 2367 07.03.2016 г. 
7. Галин Йорданов Митев ВхК - 2368 07.03.2016 г. 
8. Младен Желев Енев ВхК - 2387 07.03.2016 г. 
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9. Маргарита Маринова Енева ВхК - 2388 07.03.2016 г. 
10. Кралица Мариянова Станкова ВхК - 2391 07.03.2016 г. 
11. Ердован Али Али ВхК - 2399 07.03.2016 г. 
12. Севджан Мустафа Рамадан ВхК - 2402 07.03.2016 г. 
13. Атидже Ибрям Сали ВхК - 2405 07.03.2016 г. 
14. Господин Илиев Сенов ВхК - 2451 07.03.2016 г. 
15. Йордан Владимиров Йорданов ВхК - 2443 08.03.2016 г. 
16. Хайредин Мехмед Мехмед ВхК - 2441 08.03.2016 г. 
17. Галя Димитрова Маринова ВхК - 2428 08.03.2016 г. 
18. Гюлфера Ахмед Ибрям ВхК - 2490 09.03.2016 г. 
19. Себайдин Акъ Али ВхК - 2488 09.03.2016 г. 
20. Гюнай Сюлейман Мухарем ВхК - 2493 09.03.2016 г. 
21. Диана Йорданова Илиева ВхК - 2511 09.03.2016 г. 
22. Венелин Руменов Недев ВхК - 2504 09.03.2016 г. 
23. Ергюнан Али Али ВхК - 2497 09.03.2016 г. 
24. Исмаил Митат Еюб ВхК - 2496 09.03.2016 г. 
25. Сезгин Хюсеин Бакъ ВхК - 2494 09.03.2016 г. 
26. Милена Иванова Добрева ВхК - 2553 10.03.2016 г. 
27. ЕТ „Дени – 99 – Г. Стоянова“ ВхК - 2543 10.03.2016 г. 
28. Людмила Николова Елисеева ВхК - 2551 10.03.2016 г. 
29. Росен Ганев Атанасов ВхК - 2550 10.03.2016 г. 
30. Дамян Георгиев Иванов ВхК - 2548 10.03.2016 г. 
31. Георги Димитров Кирчев ВхК - 2549 10.03.2016 г. 
32. Угур Бату ВхК - 2547 10.03.2016 г. 
33. Синан Осман Алиосман ВхК - 2545 10.03.2016 г. 
34. Ганю Атанасов Ганев ВхК - 2542 10.03.2016 г. 
35. Стоянка Райчева Христова ВхК - 2539 10.03.2016 г. 
36. Ангел Стоянов Желев ВхК - 2532 10.03.2016 г. 

 
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 отделните 
заявители: 

№ 
по 
ред 

Заявител 
Рег. № на 

жив. обект/ 
землище 

Деклари-
рани жи-

вотни, 
приравне-
ни в ЖЕ 

(бр.) 

Полагащи 
се пасища 

(дка) 

Наети па-
сища за 

2016-2017 
г. (дка) 

Пасища, кои-
то трябва да 
се разпреде-

лят (дка) 

1. Ивайло Маринов 
Атанасов 

7574-0086 9,90 99,000  99,000 

2. Русанка Йорданова 
Стоянова 

7573-0023 1,20 12,000  12,000 

3. Айтен Мустафа 
Пандък 

7569-0145 12,75 127,500  127,500 

4. „Аймекс“ ЕООД 7542-0045 11,25 112,500 85,660 26,830 
5. Райчо Недев Рай-

чев 
35790017 29,80 298,000  298,000 

6. ЗП Станимир Ни-
колов Узунов 

7539-0131 35,10 351,000 237,001 113,990 

7. Галин Йорданов 
Митев 

7587-0207 45,00 450,000  450,000 

8. Младен Желев 
Енев 

7569-0202 113,10 1131,000 903,698 227,300 
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9. Маргарита Мари-

нова Енева 
7569-0088 111,25 1112,500  1112,500 

10. Кралица Марияно-
ва Станкова 

7573-0032 33,15 331,500  331,500 

11. Ердован Али Али 7569-0147 12,45 124,500  124,500 
12. Севджан Мустафа 

Рамадан 
7569-0022 15,45 154,500  154,500 

13. Атидже Ибрям Са-
ли 

7569-0051 44,25 442,500 288,700 153,800 

14. Господин Илиев 
Семов 

7543-0021 16,30 163,000  163,000 

15. Йордан Владими-
ров Йорданов 

58699-
00002 

25,60 256,000  256,000 

16. Хайредин Мехмед 
Мехмед 

58699-
20102 

3,80 38,000  38,000 

17. Галя Димитрова 
Маринова 

7588-0142 13,20 132,000 8,646 123,350 

18. Гюлфера Ахмед 
Ибрям 

7572-0074 45,60 456,000 82,000 374,000 

19. Себайдин Акъ Али 7569-0204 11,80 118,000  118,000 
20. Гюнай Селман Му-

харен 
7568-0190 12,00 120,000  120,000 

21. Дияна Йорданова 
Илиева 

57251-
70001 

18,05 180,500  180,500 

22. Венелин Руменов 
Недев 

7500-0006 9,00 90,000  90,000 

23. Ергюнан Али Али 34134-
60030 

6,20 62,000  62,000 

24. Исмаил Митат Еюб 7568-0077 32,00 320,000  320,000 
25. Сезгин Хюсеин Ба-

къ 
7568-0201 8,70 87,000  87,000 

26. Милена Иванова 
Добрева 

7577-0048, 
7577-0131 

55,60 556,000 1417,700 556,000 

27. ЕТ „Дени – 99- г. 
Стоянова 

7577-0113 93,15 931,500  931,500 

28. Людмила Николова 
Елисеева 

7545-0056 44,95 449,500 469,000 000,000 

29. Росен Ганев Атана-
сов 

7587-0028 12,45 124,500  124,500 

30. Дамян Георгиев 
Иванов 

7541-0040 42,45 424,500 242,233 182,260 

31. Георги Димитров 
Кирчев 

7544-0118 27,30 273,000 21,267 251,730 

32. Угур Бату 7577-0125 17,40 174,000  174,000 
33. Синан Осман Али-

осман 
7572-0059 7,65 76,500  76,500 

34. Ганю Атанасов Га-
нев 

06829-
99004 

45,00 450,000 12,700 437,300 

35. Стоянка Райчева 
Христова 

7572-0314 1,65 16,500  16,500 

36. Ангел Стоянов Же-
лев 

7578-0009 7,700 77,000 37,737 39,263 

 
Комисията констатира, че: 
1.  За землищата на с. Айдемир и с. Ценович няма подадени заявления за разпределение 

на имоти; 
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2.  Заявителят Людмила Николова Елисеева няма право да получи пасища, мери за инди-

видуално ползване в землището, в които има регистриран животновъден обект, т. к. има вече наети 
пасища, мери, които надхвърлят нормата, определена съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

3.  Заявителят Русанка Йорданова Стоянова, се отказва от полагащите и се пасища и ме-
ри поради лични причини, видно от молба вх. № 3459 от 07.04.2016 г. 

4.  Заявителят Милена Иванова Добрева е одобрена по мярка 11 „Биологично земеделие” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., като й се полагат пасища и 
мери за индивидуално ползване с обща площ 4 320 дка, но същата наема общо 1 483, 400 дка. В тази 
връзка наемателката има право да получи още 556 дка за двата си животновъдни обекта в с. Сми-
лец, които могат да се предоставят от следните имоти:  

- Поземелн имот № 01919 по картата на възстановената собственост на землище с. 
Смилец, находящ се в местността „Червена пръст“, с площ от 7,287 дка, категория IV; 

- Поземелн имот № 010014 по картата на възстановената собственост на землището на 
с.Смилец, находящ се в местността „Висок баир“, с площ от 7,347 дка, категория VI; 

- Част с площ от 88,652 дка от поземелн имот № 052006 по каратата на възстановената 
собственост на землището на с. Смилец, находящ се в местността „Гизлиджа“, целият с площ от 
99,499 дка, категория V; 

- Част с площ 5, 421 дка от поземел имот № 010015 по картата на възстановената собс-
твеност на землището на с. Смилещ, находящ се в местността „Загаза“, целият с площ 6, 046 дка, 
категория VI; 

- Част с площ 23,392 дка от поземелен имот № 052002 по картата на възстановената 
собственост на земелщето на с. Смилещ, находящ се в местността „Новите миста“,целият с площ от 
29,115 дка, категория VI; 

- Част с площ от 10,311 дка от поземелн имот № 052007 по каратата на възстановената 
собственост на землището на с. Смилец, находящ се в местността „Душубак“, целият с площ от 
21,577 дка, категория III; 

- Част с площ от 6,923 дка от поземлен имот № 052005 по картата на възстановената 
собственост на землището на с. Смилец, находящ се в местността „Черевена пръст“, целият с площ 
от 8,882 дка, категория V;  

В тази връзка, съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 556 дка, а за отдаване 
под наем за посочената стопанска година в землището на с. Смилец са налични само 149,333 дка 
(има недостиг общо от 406,667 дка), и на основание 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ ще се предложи в съседно 
землище. 
 

І. След това комисията пристъпи към разпределение на имотите на кандидатите, 
които до датата на влизане в сила на договорите за разпределените им имоти са ги ползвали 
по изтекли / изтичащи договори, като реши: 

1. преди подписване на договорите за наем всяко лице, на което са разпределени имоти, 
да представи удостоверения, доказващи декларираните от тях данни по чл. 37и, ал. 1 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи – от НАП, Държавен фонд „Земеделие”, Областна 
дирекция „Земеделие“. 
 

Във връзка с горните констатации, комисията взе следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Предоставя на Райчо Недев Райчев,  с постоянен адрес  - с. Калипетрово, ул. „Желе-
зарска” № 10, следните пасища с обща площ 298 дка:  

- Част от поземлен имот № 41143123.32  по кадастралната картата на землището на с. 
Калипетрово, находящ се в местността "Железов гьол"”, с площ 87 дка, категория VI; 

- поземлен имот идентификатор № 41143.162.22 по кадастралната картата на землището 
на с. Калипетрово, находящ се в местността "Голяма бешевица"”, с площ 1 ,447 дка, категория VI; 

- Част от поземлен имот с идентификатор № 41143.166.15 по кадастралната карта на 
землището на с. Калипетрово, находящ се в местността "Отула"“, с площ 72 дка, категория VI; 

- Част от поземлен имот с идентификатор № 41143.170.4 по кадастралната карта на зем-
лището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Отула“, с площ от 12, 500 дка, категория VI; 
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- поземлен имот с идентификатор № 41143.170.6 по кадастралната карта на землището 

на с. Калипетрово, находящ се в местността „Отула“, с площ от 24, 216 дка., категория VI; 
-  Част от поземлен имот с идентификатор № 41143.178.7 по кадастралната карта на зем-

лището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Хаджиева локва“ с площ от 8, 600 дка, катего-
рия VI; 

- Част поземлен имот с идентификатор № 41143.122.12 по кадастралната карта на зем-
лището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Чепенка“, с обща площ от 92, 100 дка, катего-
рия VI; 

 
2. Предоставя на Ганю Атанасов Ганев, с посотянен адрес  - с. Сребърна, ул. „Арда” 

№ 3, следните пасища, мери с обща площ 437, 300 дка:  
- Част от поземлен имот № 205413 по картата на възстановената собственост на земли-

щето на с. Сребърна, находящ се в местността „Крушака”, с площ 354, 680 дка, категория VІ; 
- Част от поземлен имот № 205407 по картата на възстановената собственост на земли-

щето на с. Сребърна, находящ се в местността „Горната балта”, с площ 82, 618 дка, категория ІV; 
За целта лицето следва, преди издаване на заповедта за настаняване в посочените имоти, 

да подаде на гише „Общинска собственост” в срок от 7 (седем) дни от уведомяването искане за 
продължаване на договор за наем № 3553 от 15.05.2013 г. на пасище, мера в землището на с. Сре-
бърна с площ от 12,700 дка при условията на т. 2.3 от Решение № 492 от 28.03.2013 г. на Общински 
съвет Силистра, като на основание чл. 43 от Наредбата за общинската собственост се сключи до-
пълнително споразумение за срок от 1 (една) година – стопанската 2016 – 2017 г. 

Ако лицето не подаде искане за продължаване на договор за наем № 3553 от 15.05.2013 
г., да се покани за избор на имот за площта по посочения договор. 

3. Предоставя на  Маргарита Маринова Енева, с посотянен адрес - гр. Силистра, ул. 
„Христо Ботев” № 14, вх. Б, ет. 2, ап. 18,следните пасища, мери с обща площ 1 112, 500 дка.  

- Част от поземлен имот № 001039 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Йорданово, находящ се в местността „До могилата“, с площ от 588, 740 дка, категория V; 

- Част от поземлен имот № 001040 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Йорданово, находящ се в местността „Мартана“, целият с площ от 516, 477 дка,категория 
VI; 

- Част от поземлен имот № 001053 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби Юртаук“, с площ от 7, 212 дка, категория IV;  

4.  Предоставя на Ердован Али Али, с постоянен адрес – с. Йорданово, ул. „Четвърта” 
№ 68, следното пасище: част от поземлен имот № 001096 по карта на възстановената собственост на 
землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Юртлука”, целия с площ 124, 500 дка, кате-
гория ІV; 

5.  Предоставя на  Йордан Владимиров Йорданов, с постоянен адрес - с. Проф. 
Иширково, ул. „Г. Димитров” № 39, следното пасище и мера: част от поземлен имот № 001270 по 
картата на възстановената собственост на землището на с. Проф. Иширково, находящ се в мест-
ността „Бакулак“, с площ от 256, 063 дка, категория III; 

6. Предоставя на Хайредин Мехмед Мехмед, с постоянен адрес – с. Проф. Иширково, 
ул "Г. Димитров" № 14, следното пасище и мера: част от поземлен имот № 001058 по карта на възс-
тановената собственост на землището на с. Проф. Иширково, находящ се в местността „Ябчето”, с 
площ 38, 024 дка, категория VІ.  

7. Предоставя на Дияна Йорданова Илиева, с постоянен адрес – с. Айдемир, ул. „То-
полница“ № 6, следните пасища, мери с обща площ 180, 500 дка: 

- Част от поземлен имот № 270160 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Полк. Ламбриново, находящ се в местността „Овощна градина“ , целият с площ от 27, 
746 дка, категория III; 

- Част от поземлен имот № 270154 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Полк. Ламбриново, находящ, се в местността „Излаза“, с площ от 152, 754 дка, категория 
VII; 

8. Предоставя на Ергюнан Али Али, с постоянен адрес – с. Йорданово, ул. "Седма" № 
2, следното пасище: част от поземлен имот № 001047 по карта на възстановената собственост на 
землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Орта Пара”, целия с площ 62 дка, категория 
ІV. 
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9. Предоставя на ЕТ "Дени 99 - Гергана Стоянова", със седалище и адрес на управ-

ление - с. Смилец, ул. „Трета” № 60, следните пасища и мери с обща площ от 931, 500 дка.  
- Поземлен имот № 052003 по карта на възстановената собственост на землището на с. 

Смилец, находящ се в местността „Червена пръст“, с площ от 311, 761 дка, категория V; 
- Поземлен имот № 010012 по картата на възстановената собственост на землището на с. 

Смилец, находящ се в местността „Загаза“, с площ от 112, 457 дка,  категория V; 
- Поземлен имот № 019017 по картата на възстановената собственост на землището на с. 

Смилец, находящ се в местността „Червена пръст“, с площ 172, 457 дка, категория VI; 
- Поземлен имот № 022024 по картата на възстановената собственост на землището на с. 

Смилец, находящ се в местността „Иванчов кладенец“, с площ 285, 506 дка, категория VI; 
- Част поземлен имот № 027013 по картата на възстановената собственост на землището 

на с. Смилец, находящ се в местността „Бабушки баир“, с площ 49, 320 дка, категория V; 
10.  Предоставя на Стоянка Райчева Христова, с постоянен адрес – с. Проф. Иширко-

во, ул. „М. Стоилов” № 71, следното пасище: част от поземлен имот № 001066 по карта на възста-
новената собственост на землището на с. Проф. Иширково, находящ се в местността „Вятърна мел-
ница”, с площ 16, 500 дка, категория VІ. 

11. Предоставя на „Аймекс“ ЕООД, със седелище и адрес на управление – гр. Силист-
ра, ул. „Христо Ботев“ № 2, ет. 4, следните пасища и мери с обща площ 26, 830 дка:  

- поземлен имот № 101115 по картата на възстановената собственост на землището на 
с. Богорово, находящ се в местността „Алифак сърт”,с площ от  18, 245 дка, категория V; 

- Част от поземлен имот № 101032 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Богорово, находящ се в местността „Чеира”, с площ 8, 580 дка, категория V; 

13.Предоставя на Станимир Николов Узунов, с  посотянене адрес с. Калипетрово, ул. 
„Ново Петрово“ № 48, следното пасище: част от поземлен имот с идентификатор № 41143.46.34 по 
кадастралната карта на с. Калипетрово, находящ се в местността „Дядо Енев кулак“, с площ 113, 
900 дка, категория  VІ; 

14. Предоставя на Атидже Ибрям Сали, с  посотянене адрес с. Йорданово, ул. „Втора“ 
№ 5, следните пасища, мери с обща площ 153, 800 дка:  

- Част от поземлен имот № 001130 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Йорданово, находящ се в местността „Чатал Пара”, с площ 134, 678 дка, категория IV; 

- Част от поземлен имот № 001047 по картата на възстановената собственост на с. Йор-
даново, находящ се местността „Саръ баир“, с площ от 19, 150  дка, категория IV;  

За целта лицето следва, преди издаване на заповедта за настаняване в посоченият имот, 
да подаде на гише „Общинска собственост” в срок от 7 (седем) дни от уведомяването искане за 
продължаване на договорите за наем №,№ 3530, 3546, 3547 от 14.05.2013 г. на пасище, мера в зем-
лището на с. Брадвари и Йорданово с площ от 138, 800 дка при условията на т. 2.3 от Решение № 
492 от 28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра, като на основание чл. 43 от Наредбата за общин-
ската собственост се сключи допълнително споразумение за срок от 1 (една) година – стопанската 
2016 – 2017 г. 

15. Предоставя на Дамян Георгиев Иванов, с постоянен адрес с. Срацимир, ул. „Пър-
ва“ № 51, следните пасища и мери с обща полагаща се площ 182, 260 дка: 

- Поземлен имот № 103312 по картата на възстановената собственост на с. Срацимир, 
находящ се в местността „Чиплак Борун“, с площ 89, 463 дка, категория VI; 

- Поземлен имот № 103316 по картата на възстановената собственост на с. Срацимир, 
находящ се в местността „Горните лозя“, с площ 30, 894 дка, категория VI; 

- Част от поземлен имот № 103303 по картата на възстановената собственост на с. Сра-
цимир, находящ се в местността „Бръчменски лозя“, с площ от 61, 903 дка, категория V; 

16. Предоставя на Георги Димитров Кирчев, с постоянен адрес с. Българка, ул. „Вто-
ра“ № 20, следните пасища и мери с обща площ 251, 730 дка. 

- Поземлен имот № 135001 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 
площ 21, 925 дка, находящ се в местността „Бръчма кулак“, категория VII; 

- Поземлен имот № 051001 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 
площ 40, 539 дка, находящ се в местността „Казашка поляна“, категория VI; 

- Поземлен имот № 041024 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 
площ 11, 776 дка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII; 

- Поземлен имот № 041023 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 
площ 17, 168 дка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII; 
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- Поземлен имот № 041022 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 

площ 15, 991 дка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII; 
- Поземлен имот № 041021 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 

площ 36, 290 дка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII; 
- Поземлен имот № 000037 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 

площ 37, 143 дка, находящ се в местността „До резервата“, категория VII; 
- Поземлен имот № 000044 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 

площ 53, 733 дка, находящ се в местността „Долни лозя“ с. Бръчма“, категория V;  
- Поземлен имот № 057018 по картата на възстановената собственост на с. Българка, с 

площ 5, 172 дка, находящ се в местността „До с. Българка“, категория IV;  
 17. Предоставя на Гюлфера Ахмед Ибрям, с постоянен адрес с. Проф. Иширково, ул. 

„Г. Димитров“ № 54, следните пасища и мери с обща площ 374 дка: 
- Част от поземлен имот № 001286 по картата на възстановената собственост на с. Проф. 

Иширково, находящ се в местността „Мураткузу“, с площ от  362, 915 дка, категория VI; 
- Част от поземелен имот № 001019 по каратата на възстановената собственост на зем-

лището на с. Проф. Ишириково, находящ се в местността „Узунджата“, с площ от 11, 154 дка, кате-
гория VI; 

18. Предоставя на Галя Димитрова Маринова, с постоянен адрес – гр. Силистра, ул. 
„Богдан Войвода“ № 8, вх. Б, ап. 18, следните пасища и мери с обща полагаща се полощ 123, 350 
дка: 

- Част от поземелн имот № 051029 по картата на възстановената собственост на с. Вет-
рин, находящ се в местността „Козлуг“, с площ от 75, 803 дка, категория V; 

- Част от поземлен имот № 001023 по картата на възстановената собственост на с. Вет-
рен, находящо се в местността „Кад. № 150“, с площ 19, 247 дка, категория IV; 

- Част от поземелен имот № 005038 по каратата на възстановената собственост на с. Вет-
рен, находящ се в местността „Старите лозя“, с площ 28, 450 дка, категория V; 

ІІ. След това комисията пристъпи към разпределение на имотите на кандидатите, 
които до датата на влизане в сила на договорите за разпределените им имоти, не са ползвали 
имоти по изтекли договори.  

 
Във връзка с горните констатации, комисията взе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

19. Предоставя на Ивайло Маринов Атанасов, с постоянен адрес – гр. Силистра, ул. 
"Добрич" № 134, ет. 8, ап. 30, следното пасище: част от поземлен имот № 000572 по карта на възс-
тановената собственост на землището на с. Казимир, находящ се в местността „Артарлъ”, с площ 99 
дка, категория IV.  

 20. Предоставя на Венелин Руменов Недев, с постоянен адрес – гр. Силистра, ул. „Хан 
Омуртаг“ № 19, следното пасище: част от поземлен имот с идентификатор № 66425.31.266 по ка-
дастралната карта на гр. Силистра, находящ се в местността „Орта борун“, с площ 90 дка, категория 
V; 

21.Предоставя на Кралица Мариянова Станкова, с постоянен адрес гр. Силистра, 
ул.„Н.Й.Вапацаров“ № 155, следното пасище: част от поземлен имот № 100084 по картата на възс-
тановената собственост на с. Бабук, находящ се в местността „Дядо Енев кулак“, с площ от 331, 500 
дка, категория VI; 

22. Предоставя на Себайдин Акъ Али, с постоянен адрес с. Йорданово, ул. „Седма“ № 
1,  се полагат следните пасища, мери с площ с обща площ 118 дка: 

- Част от поземлен имот № 001049 по картата на възстановената собствеността на с. 
Йорданово, находящ се в местността „Неби Юртаук“, с площ от 61, 000  дка., категория VI; 

- Част от  поземлен имот № 001047 по картата на възстановената собственост на с. Йор-
даново, находящ се в местността „Саръ баир“ с площ 57, 000 дка, категория IV;  

23. Предоставя на Господин Сенов Сенов, с постоянен адрес с. Главан, ул.“Четвърта“ 
№ 6, следното пасище, мера: част от поземлен имот № 402018 по картата на възстановената собст-
веност на с. Главан, находящ се в местността „Мера“, с площ от 163 дка, категория V;  

24. Предоставя на Ангел Стоянов Желев, с постоянен адрес  в гр. Силистра, ул. „Доб-
рич“ № 109, ет.1, ап.3, следното пасище, мера: част от поземлен имот № 001066 по картата на възс-
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тановената собственост на с. Сърпово, находящ се в местността „Дерин Кулак“ с площ от 39, 263 
дка, категория V; 

25. Предоставя на Синан Осмен Алиосман, с постоянен адрес в с. Проф. Иширково, 
ул. „Йордан Димов“ № 13, следното пасище, мера: част от поземлен имот № 001019 по картата на 
възстановената собственост на с. Проф. Иширково, находящ се в местността „Узунджата“ с площ от 
76, 500 дка, категория VI; 

26. Предоставя на Угур Бату, с постоянен адрес в с. Смилец, ул. „Трета“ № 60, следни-
те пасища и мери с обща площ 174 дка: 

- Поземлен имот № 052010 по картата на възстановената собственост на с. Смилец, с 
площ 127, 835 дка, находящ се в местността „Новите места“, категория VI; 

- Поземлен имот № 043020 по картата на възстановената собственост на с. Смилец, с 
площ 11, 190 дка., находящ се в местността „Средния баир“, категория VI; 

- Поземлен имот № 029031 по картата на възстановената собственост на с. Смилец, с 
площ 25, 628 дка, находящ се в местността „Гизлиджа“, категория VI; 

- Поземлен имот  № 043022 по картата на възстановената собственост на с. Смилец, с 
площ от 8, 554 дка, находящ се в местността „Средния баир“, категория VI; 

27. Предоставя на Айтен Мустафа Пандък, с постоянен адрес в с. Йорданово, 
ул.“Седма“ № 9, следните пасища и мери с обща площ 127, 500 дка: 

- част, с площ 109, 372 дка, от поземлен имот №001044 по картата на възстановената 
собственост на с. Йорданово, целият с площ от 265, 426 дка, находящ се в местността „Орта пара“, 
категория VI;  

- част от поземлен имот № 001096 от каратата на възстановената собственост на с. Йора-
даново, находящ се в местността „Юртлука“, с площ от 18, 355  дка, категория IV; 

28. Предоставя на Сезгин Хюсеин Бакъ, с постоянен адрес в с. Брадвари, ул. „Христо 
Ботев“ № 5, следното пасище и мера: част от поземлен имот № 001122 по картата на възстановената 
собственост на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“ с площ от 84 дка, 
категория  VI; 

29. Предоставя на Гюнай Селман Мухарем, с постоянен адрес в с. Брадвари, ул. 
„Юрий Гагарин“ 41, следното пасище и мера: част от поземлен имот № 001072 по картата на възс-
тановената собственост на землището на с. Брадвари, с площ от 120 дка, находящ се в местността 
„Землище“, категория V; 

30. Предоставя на Исмаил Митат Еюб, с постоянен адрес в с. Брадвари, ул. „София“ № 
5, следните пасища и мери, с обща площ 320 дка. 

- Част от поземлен имот № 001122 по картата на възстановената собственост на с. Брад-
вари, находящ се в местността „Землище“, с площ от 56, 718  дка, категория VI; 

- Част от поземлен имот № 001031 по картата на възстановената собственост с. Брадвари, 
находящ се в местността „Карши“, с площ от 3, 027 дка, категория V; 

Т.к. съгласно 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 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на наемателя да се предложат мери и пасища в 
съседно землище. 

31. Предоставя на Севджан Мустафа Рамадан, с постоянен адрес в с. Йорданово, ул. 
„Седма“ № 7, следните пасища и мери, с обща площ 154, 500 дка: 

- Част от поземлен имот № 001049 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби Юртаук“,  с площ от 15, 963 дка, категория 
VI; 

- Част от поземлен имот № 001040 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Йорданово, находящ се в местността „Мартана“, с площ от 68, 658  дка, категория IX; 

- Част от поземлен имот № 001044 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Йорданово, находящ се в местността „Орта Пара“, с площ от 71, 330 дка, категория VI; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 154, 500 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични само 121, 614 дка 
(има недостиг от 32, 880 дка), и тъй като поземелен имот № 001040 е с категория  IX, а съгласно чл. 
37и, ал.1 от ЗСПЗЗ за една животинска единица се полагат 20 дка,  на основание чл.37и, ал. 7 от 
ЗСПЗЗ на наемателката да се предложат пасища и мери в съседно землище. 

32.На Младен Желев Енев, с посотянен адрес в гр. Силистра, ул. „Христо Ботев“ № 14, 
вх. Б, ет. 2 ап. 18,се полагат съгласно чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ се полагат  227, 300 дка но в землище-
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то на с. Йорданово не са налични пасища и мери , на основание чл. 37 и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на наемате-
ля да се предложат пасища и мери в съседно землище. 

33.Предоставя на Росен Ганев Атанасов, с постоянен адрес в гр. Тутуракан, ул. „Ра-
децки“ № 36, следното пасище, мера: част, с площ 124, 500 дка,  

- Част от поземелн имот № 205407 по карата на възстановената собственост на землище-
то на с. Сребърна, находящ се в местността „Горната балта“, с площ от 111, 920 дка, категория IV; 

- Част от поземелен имот № 205408 по картата на възстановената собственост на земли-
ще с. Сребърна, находящ се в местността „Горната балта“, с площ от 12, 580 дка, категория ; 

34.Предоставя на Галин Йорданов Митев, с постоянен адрес - с. Айдемир, ж.к. „Север” 
№ 19, вх. А, ап. 4, следните пасища с обща площ 450 дка:  

- Част от поземелн имот № 205413 по картата на възстановената собственост землището 
на с. Сребърна, находящ се в местността „Крушака“, с площ от 248, 619 дка, категория VI; 

- Част от поземелн имот № 205414 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Сребърна, находящ се в местността „Крушака“, с площ от 100, 821 дка, категория V; 

- Част от поземелн имот № 205422 по картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Сребърна, находящ се в местността „Старите лозя“, с площ от 100, 560 дка, категория  
IV; 

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. 
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