
 
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 2017 – 2018 година 

 
 

Днес, 27.04.2017 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 503 от 13.03.2017 г. на кмета на 
Община Силистра, във връзка с решение № 424 от 22.02.2017 г. на Общински съвет – Силистра, 
се събра комисия 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; 
Иван Минков Иванов – кметски наместник на с. Ценович; 
Георги Иванов Колев – кметски наместник на с. Казимир; 
Иван Николов Иванов – кметски наместник на с. Поп Кралево; 
Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт; 
Мюбеджан Сали Неджми - мл. експерт „Информация и услуги по об-
щинската собственост”; 

  
която да извърши разпределение на свободните общински пасища и мери за индивидуално 
ползване от стопанската 2017 – 2018 година.  

Комисията започна работа в 9, 30 часа. Председателят констатира, че отсъстват Кре-
мена Пламенова – началник отдел „Разпореждане с общинска собственост” и обяви, че ще бъде 
замествана от резервния член Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт. 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 заяви, че не отговаря на това изискване, поради 
което няма 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 23 
(двадесет и три) заявления, както следва:  
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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) се получиха следните данни 
за отделните 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. Севджан Мустафа 

Рамадан 
7569-0022 19,95 299,25  299,250

2. Ергюнан Али Али 7569-0154 5,80 87,000 62,000 25,000
3. Ердован Али Али 7569-0147 13,65 204,750 124,500 80,250
4. Стоянка Райчева 

Христова 
7572-0314 1,95 29,250 16,500 12,750

5. Младен Желев Енев 7569-0202 115,50 1732,500 18,999 1713,510
6. Атидже Ибрям Сали 7569-0051 36,45 546,75 303,728 243,030
7. Кралица Мариянова 

Станкова 
7433-2015 33,15 497,250 331,500 165,750

8. Райчо Недев Райчев 7539-0017 29,60 444 297,863 146,140
9. Станимир Николов 

Узунов 
7539-0131 34,95 524,250 113,900 410,350

10. Себайдин Акъ Али 7569-0017 14 210 118 92,000
11. Хайредин Мехмед 

Мехмед 
7572-0174 3,85 57,750 38 19,750

12. Угур Бату 7577-0125 53,05 795,75 173,210 622,540
13. ЕТ „Дени-99 – 

Г.Стоянова“ 
7577-0113 93,15 1397,250 931,501 465,740

14. Росен Ганев Атанасов 7587-0028 12,75 191,250 124,42 66,830

№ по ред Заявител 
Заявление 

Вх. № Дата на подаване 
1. Севджан Мустафа Рамадан ВхК - 1799 08.03.2017 г. 
2. Ергюнан Али Али ВхК - 1798 08.03.2017 г. 
3. Ердован Али Али ВхК - 1830 08.03.2017 г. 
4. Стоянка Райчева Христова ВхК - 1872 09.03.2017 г. 
5. Младен Желев Енев ВхК - 1879 09.03.2017 г. 
6. Атидже Ибрям Сали ВхК - 1856 09.03.2017 г. 
7. Кралица Мариянова Станкова ВхК - 1888 10.03.2017 г. 
8. Райчо Недев Райчев ВхК - 1898 10.03.2017 г. 
9. Станимир Николов Узунов ВхК - 1901 10.03.2017 г. 
10. Себайдин Акъ Али ВхК - 1904 10.03.2017 г. 
11. Хайредин Мехмед Мехмед ВхК - 1905 10.03.2017 г. 
12. Угур Бату ВхК - 1906 10.03.2017 г. 
13. ЕТ „Дени-99 – Г.Стоянова“ ВхК - 1907 10.03.2017 г. 
14. Росен Ганев Атанасов ВхК - 1910 10.03.2017 г. 
15. Ганю Атанасов Ганев Вхк - 1911 10.03.2017 г. 
16. Исмаил Митат Еюб ВхК - 1912 10.03.2017 г. 
17. Ивайло Маринов Атанасов ВхК - 1915 10.03.2017 г. 
18. Людмила Николова Елисеева ВхК - 1917 10.03.2017 г. 
19. Пламен Петров Панайотов ВхК - 1919 10.03.2017 г. 
20. Венелин Руменов Недев ВхК - 1924 10.03.2017 г. 
21. Дияна Йорданова Илиева ВхК - 1928 10.03.2017 г 
22. Живка Недялкова Иванова ВхК - 1930 10.03.2017 г 
23. Росен Милев Иванов ВхК - 1932 10.03.2017 г 
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15. Ганю Атанасов Ганев 7587-0024 53,80 807 437,298 369,700
16. Исмаил Митат Еюб 7568-0077 32 480 319,998 160
17. Ивайло Маринов 

Атанасов 
7574-0086 9,90 148,500 

 
99 49,500

18. Людмила Николова 
Елисеева 

7545-0056 46,05 690,750 469 221,750

19. Пламен Петров Пана-
йотов 

7500-0007 8,25 123,750  123,750

20. Венелин Руменов Не-
дев 

7500-0006 30,60 459 90 369

21. Дияна Йорданова 
Илиева 

572517000
1 

18,80 282 180,500 101,500

22. Живка Недялкова 
Иванова 

7542-0026 7,35 110,250  110,250

23. Росен Милев Иванов 7545-0001 60,40 906 544,062 361,93
Комисията констатира:  

1. За землищата на с. Айдемир, с. Българка, с. Ветрен, с. Главан, с. Срацимир, с. Сърпово и с. Це-
нович няма подадени заявления за разпределение на имоти; 
2. Заявителят Росен Ганев Атанасов, се отказва от полагащите се пасища и мери поради лични 
причини, видно от Молба вх. №  3213 от 26.04.2017 г. 
3. За землището на с. Йорданово са необходими за разпределение 2454,04 дка, а за разпределение 
свободни площи има 803,223 дка. 

Във връзка с горните констатации комисията взе следните 
Р Е Ш Е Н И Я: 

I.За землището на с. Йорданово да се разпределят на 20% от полагащите се площи на 
всички животновъди с регистрирани животновъдни обекти в землището като се спазва условието 
по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи а именно:“ При 
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали 
съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят 
по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.“ 

II. Във връзка с решенията по I римско, комикията предлага следното разпреденление 
на правоимащите лица (животоновъди): 

1.Предоставя на Атидже Ибрям Сали, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. Йор-
даново, ул. „Втора“ № 5, следните пасища с обща площ 76,080 дка: 

1.1.част от поземлен имот № 001072 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Йорданов, находящ се в местността „Данията“, с площ от 54, 200 дка, категория IV; 

1.2.част от поземлен имот № 001208 по картата на възстановената собственост на с. 
Йорданово,  находящ се в местността „Кабанлъка“, с площ от 21,880 дка, категория VI; 

Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 243, 030 дка, а за отдаване под на-
ем за посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични 76, 080 дка (има не-
достиг от 166, 950 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на Атидже Сали да се предложат ме-
ри и пасища в съседно землище.  

2. Предоставя на Ергюнан Али Али, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Йорда-
ново, ул. „Седма“ № 2, следното пасище: част от поземлен имот №  001028 по картата на възста-
новената собственост на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Кабанлъка“, с 
площ от 5, 250 дка, категория VI;  

 Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 25 дка, а за отдаване под наем за 
посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични 5, 250 дка (има недостиг 
от 19, 750 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на Ергюнан Али да се предложат мери и па-
сища в съседно землище. 

3.Предоставя на Себайдин Акъ Али, ЕГН ********** с постоянен адрес с. Йорда-
ново, ул. „Седма“ № 1, следното пасище: част от поземлен имот № 001208 по картата на възста-
новената собственост на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Кабанлъка“, с 
площ от 19,320 дка, категория VI; 

Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 92 дка, а за отдаване под наем за 
посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични 19, 320 дка (има недостиг 
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от 72, 680 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на Себайдин Али да се предложат мери и па-
сища в съседно землище. 

4.Предоставя на Ердован Али Али, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Йордано-
во, ул. „Седма“ № 2, следното пасище: част от поземлен имот № 001049 по картата на възстано-
вената собственост на землището на с. Йорданово, находящ се в местността  „Неби юртлук“, с 
площ от 16, 260 дка, категория VI; 

Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 80, 250 дка, а за отдаване под наем 
за посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични 16, 260 дка (има недос-
тиг от 63, 990 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на Ердован Али да се предложат мери и 
пасища в съседно землище. 

5.Предоставя на Севджан Мустафа Рамадан, ЕГН **********, с постоянен адрес с. 
Йорданово, ул. „Седма“ № 7, следното пасище: част от поземлен имот № 001040 по картата на 
възстановената собственост на с. Йорданово, находящ се в местността „Мартана“, с площ от 
68,658 дка, категория IX; 

Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 299,250 дка, а за отдаване под наем 
за посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични 68, 658 дка (има недос-
тиг от 264, 920 дка),  тъй като поземления имот е с категория IX, а съгласно чл. 37и, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ за една животинска единица се полагат до 30 дка,на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на 
Севджан Рамадан да се предложат мери и пасища в съседно землище. 

6. Предоставя на Младен Желев Енев, ЕГН **********, с постоянен адрес – гр. 
Силистра, ул. "Хр. Ботев" № 14, следните пасища с обща площ 356, 195 дка: 

6.1. част от поземлен имот № 001041 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Иреците“, с плащ от 71,406 дка, категория 
IV; 

6.2. част от поземлен имот № 001044 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Орта Пара“, с площ от 186,969 дка, кате-
гория VI; 

6.3.част от поземлен имот № 001064 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Йорданово, находящ се в местността „Новите места“, с площ от 22,180 дка, катего-
рия VI; 

6.4. част от поземлен имот № 001096 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Юртлука“, с площ от 75,64 дка, категория 
IV; 

Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1713, 500 дка, а за отдаване под на-
ем за посочената стопанска година в землището на с. Йорданово са налични 356, 195 дка (има 
недостиг от 1357, 310 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на Младен Енев да се предложат 
мери и пасища в съседно землище. 

7.Предоставя на Ивайло Маринов Атанасов, ЕГН **********, с постоянен адрес - 
гр. Силистра, ул. „Добрич” № 134, ет. 8, следното пасище: част от поземлен имот № 000572 по 
картата на възстановената собственост на землището на с. Казимир, находящ се в местността 
„Алтарлъ“ , с площ от 49,500 дка, категория IV;  

8.Предоставя на Хайредин Мехмед Мехмед, ЕГН **********, с постоянен адрес – 
с. Проф. Иширково, ул. „Георги Димитров” № 14, следното пасище: част от поземлен имот № 
001058,  по картата на възстановената собственост на землището на с. Проф. Иширково, находящ 
се в местността „Ябчето“ с площ 19,750 дка, категория VI; 

9.Предоставя на Стоянка Райчева Христова, ЕГН **********, с постоянен адрес – 
с. Професор Иширково, ул. „Марин Стоилов“ № 71, следното пасище: част от поземлен имот № 
001066, по картата на възстановената собственост на землището на с. Професор Иширково, на-
ходящо се в местността „Вятърна мелница“ с площ 12,750 дка, категория VI; 

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 215, 390 дка:  

10.1. част от поземлен имот с идентификатор № 66425.31.266 по кадастралната карта-
та  на землището на гр. Силистра, находящ се в местността „Орта борун”, с площ 65, 300 дка, ка-
тегория V; 
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10.2.част от поземлен имот с идентификатор № 66425.3.84 по  кадастралната картата 
на землището на гр. Силистра, находящ се в местността „Орта борун”, с площ 67, 925 дка, кате-
гория VI; 

10.3.част от поземлен имот  с идентификатор № 66425.31.158 по  кадастралната карта-
та на землището на гр. Силистра, находящ се в местността „Чатал чешма”, с площ 82, 160 дка, 
категория VI; 

Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 369 дка, а за отдаване под наем за 
посочената стопанска година в землището на гр. Силистра са налични 215, 390 дка (има недостиг 
от 153, 610 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на Венелин Недев да се предложат мери и 
пасища в съседно землище.  

11.Предоставя на Пламен Петров Панайотов, ЕГН **********, с постоянен адрес – 
гр. Силистра, ул. „Седми септември“ № 26, следните пасища с обща площ 121,140 дка: 

11.1. част от поземлен имот с идентификатор № 66425.31.244 по кадастралната карта  
на землището на гр. Силистра, находящ се в местността „Чатал чешма ”, с площ 112, 590 дка, ка-
тегория V; 

11.2.част от поземлен имот с идентификатор № 66425.31.221 по кадастралната карта 
на землището на гр. Силистра, находящ се в местността „Орехов кулак“, с площ 8,545 дка, кате-
гория V;  

12. Предоставя на Дияна Йорданова Илиева, ЕГН **********, с постоянен адрес - 
с. Айдемир, ул. „Тополница” № 6, следните пасища с обща площ 59, 602 дка:  

12.1 част от поземлен имот № 270151 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Полковник Ламбриново, находящ се в местността „Бахчите”, с площ 3, 491 дка, 
категория VII; 

12.2.част от поземлен имот № 270153 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Полковник Ламбриново, находящ се в местността „Бахчите”, с площ 29,350 дка, 
категория ІV; 

12.3.част от поземлен имот № 270154 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Полковник Ламбриново, находящ се в местността „Излаза“, с площ от 5,846 дка, 
категория VII; 

12.4.част от поземлен имот № 270157 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Полковник Ламбриново, находящ се в местността „В ов. Градина“, с площ 21, 
297 дка; 

Съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 101, 500 дка, а за отдаване под на-
ем за посочената стопанска година в землището на с. Полковник Ламбриново са налични 59, 602 
дка (има недостиг от 41, 900 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на наемателя да се пред-
ложат мери и пасища в съседно землище.  

13.Предоставя на Райчо Неделчев Райчев, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Калипетрово, ул. „Железарска” № 10, следните пасища с обща площ 146, 140 дка:  

13.1.част от поземлен имот с идентификатор № 41143.122.11 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Чепенка”, с площ 3,357 дка, категория IV; 

13.2.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; 

13.3.част от поземлен имот с идентификатор № 41143.123.32 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Край село“, с площ от 9,41 дка, категория VI; 

13.4.част от поземлен имот с идентификатор № 41143.207.119 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Малка бешевица ”, с площ 103, 330 дка, категория 
VІ; 

13.5.част от поземлен имот с идентификатор № 41143.166.15 по кадастралната карта 
на с. Калипетрово, находящ се в местността „Отула”, с площ 4, 144 дка, категория VІ; 

14.Предоставя на Кралица Мариянова Станкова, ЕГН **********, с постоянен 
адрес - гр. Силистра, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 155, следното пасище: част от поземлен имот № 
100085 по картата на възстановената собственост на землището на с. Бабук, находящ се в мест-
ността „До старите лозя“ с площ 165, 750 дка, категория VI; 

15.Предоставя на Исмаил Митат Еюб, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Брадвари, ул. „София“ № 5, следното пасище: част от поземлен имот № 001122 по картата на 
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възстановената собственост на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище“ с 
площ от 160 дка, категория VI; 

16.Предоставя на Станимир Николов Узунов, ЕГН **********, с постоянен адрес - 
с. Калипетрово, ул. „Ново Петрово” № 48, следното пасище: част от поземлен имот № 
41143.44.19 по кадастралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността 
„Край селото“ с площ 410, 350 дка, категория VI.  

17.Предоставя на Угур Бату, ЕГН **********, с адрес постоянен адрес в с. Смилец, 
ул. „Трета“ № 60, следните пасища с обща площ 149, 321 дка. 

17.1. част от поземлен имот № 010014 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Смилец, находящ се в местността „Висок баир“, с площ от 7,341 дка, категория 
VI; 

17.2. част от поземлен имот № 010015 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Смилец, находящ се в местността „Загаза“, с площ от 5,421 дка, категория VI; 

17.3. част от поземлен имот № 019019 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Смилец, находящ се в местността „Червена пръст“, с площ от 7,287 дка, катего-
рия  IV; 

17.4. част от поземлен имот № 052002 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Смилец, находящ се в местността „Новите места“, с площ от 23,392 дка, катего-
рия VI; 

17.5. част от поземлен имот № 052005 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Смилец, находящ се в местността „Червена пръст“, с площ от 6,923 дка, катего-
рия V; 

17.6. част от поземлен имот № 052006 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Смилец, находящ се в местността „Гизлиджа“, с площ от 88,652 дка, категория 
V; 

17.7.част от поземлен имот № 052007 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Смилец, находящ се в местността „Душубак“, с площ от 10,311 дка, категория 
III; 

Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 622,540 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Смилец са налични само 149,321 дка (има 
недостиг от 473,220 дка), на основание чл.  37 и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на наемателя да се предложат 
мери и пасища в съседно землище. 

18.На ЕТ „Дени – 99-Гергана Стоянова“,ЕИК **********, с адрес на управление в 
с. Смилец, ул. „Трета“ № 60,  се полагат съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ се полагат 465,740 дка 
но в землището на с. Смилец не са налични пасища и мери, на основание чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ 
на Гергана Стоянова да се предложат пасища и мери в съседно землище. 

19. Предоставя на Живка Недялкова Иванова, ЕГН **********, с постоянен адрес 
в гр. Силистра, ул. „Ясен“ № 21, следното пасище: част от поземлен имот № 101052 по картата 
на възстановената собственост на с. Богорово, находящ се в местността „Алифак Сърт“ с площ 
110, 250 дка, категория V. 

20. Предоставя на Людмила Николова Елисеева, ЕГН **********, с постоянен ад-
рес в гр. Силистра, ул. „Шипка“ № 24, следните пасища с обща площ 221,750 дка: 

20.1. част от поземлен имот № 005007 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Бургуджиев кулак“ с площ 6,490 дка, 
категория VI; 

20.2. част от поземлен имот № 038009 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Могилите“ с площ от 2,720 дка, катего-
рия V; 

20.3. част от поземлен имот № 102006 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Ардал орман“ с площ от  161,130 дка, 
категория VI; 

20.4. част от поземлен имот № 102005 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Бугуджиев кула“ с площ от 51, 490 дка, 
категория VI. 

21. Предоставя на Росен Милев Иванов, ЕГН **********, с постоянен адрес в с. 
Поп Кралево, ул. „Втора“ № 27, следните пасища с обща площ от 261,270 дка: 
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21.1. част от поземлен имот № 102004 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Чифута“ с площ 23, 200 дка, категория 
IX; 

21.2. част от поземлен имот № 102007 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Каракуш“с площ от 238, 070 дка, кате-
гория VI; 

Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 361, 930 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Поп Кралево са налични само 261, 270 
дка (има недостиг от 112,260 дка),тъй като поземлен имот № 102004 е с категория IX, а съгласно 
чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за една животинска единица се полагат до 30 дка, на основание чл.  37 и, 
ал. 7 от ЗСПЗЗ на наемателя да се предложат мери и пасища в съседно землище. 

Предоставя на Ганю Атанасов Ганев, ЕГН **********, с постоянен адрес в с. Сре-
бърна, ул. „Арда“ № 3, следните пасища с обща площ 139,717 дка: 

22.1.част от поземлен имот № 205408 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Сребърна, находящ се в местността „Горната балта“ с площ 12,700 дка, катего-
рия V; 

22.2.част от поземлен имот № 205422 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Сребърна, находящ се в местността „Старите лозя“ с площ от 127,017 дка, кате-
гория 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. 
 

КОМИСИЯ: 
Председател:  ________________                                Зам.- председател:_____________ 
                          / д-р М. Тодоров/                               /М.Калинов/          
 
Членове: _____________       _______в отпуск_____                    ___________________ 
                  /Н. Николов/  /Кр. Неделчева/     /Т.Юлми /    
       
 ______________             ______________              _____________ _____________ 
   /Д. Георгиев/                   /П. Пенев/                       /К. Иванов/    /Ст. Нечев/ 
            
______________             ______________              _____________ _____________ 
    /Г.Иванов/                     /М.Караджов/                 /П.Романова/                   /Ив. Славова/ 
 
______________             ______________              _____________ _____________ 
    /Г.Петров/                      /Ведат Сали/                   /М.Тодорова/                    /Т.Маринов/ 
 
______________             ______________              _____________              ______________ 
  /Иван Савов/                  /Ангел Желев/               /Ивелин. Иванов/               /И.Иванов/ 
 
 
_____________            _________________              ________________  
     /Г.Колев/                      /Иван Иванов/                      /К.Николова/ 
 


