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П Р О Т О К О Л  № 1 
за извършване на разпределение на свободните общински пасища и мери за 

индивидуално ползване от стопанската 2019 – 2020 година 
 
 

Днес, 28.05.2019 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 786 от 30.04.2019 г. на 
кмета на Община Силистра, във връзка с решение № 998 от 28.02.2019 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 „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; 
Мария Желева Желева - 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; 
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 
Силистра; 

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

  
която да извърши разпределение на свободните общински пасища и мери за 
индивидуално ползване от стопанската 2019 – 2020 година.  

Комисията започна работа в 15 часа. Председателят констатира, че отсъства 
Кремена Неделчева, началник отдел „Общинска собственост“, Костадин Иванов – 
кмет на с. Бабук и Павлина Романова – кмет на с. Смилец които ще бъдат заместетни 
от резервните членове Валерий Недев и Мюмеджан Неджми.След това  членовете на 
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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 постъпилите заявления и проверка на приложените документи. 
Констатирано бе, че са постъпили общо 3 (три) заявления, както следва: 

 
Всички са подадени в определения срок, съдържат необходимите 

приложения, които са попълнени коректно.  
След попълване на служебната информация в приложение № 1 (изчисляване 

на животинските 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 
ре
д 

Заявител 
Рег. № на 

жив. обект/ 
землище 

Деклар
ирани 

животн
и, 

прирав
нени в 

ЖЕ 
(бр.) 

Полагащи 
се пасища, 
мери (дка) Наети 

пасища
, мери 
(дка) 

Пасища, 
мери, 
които 
трябва 
да се 

разпреде
лят (дка)

1. Дияна Йорадонва 
Илиева 

75251-0051 57,15 857,25 456,498 400,75

2. Ердован Али Али 7569-0147 21, 75 326,25 176,49 149,75
3. Атидже Ибрям Сали 7569-0051 57,75 866,25 509,298  356,952

Комисията констатира: 
1. На Дияна Илиева съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ се полагат  400,750 дка,  

а за отдаване под наем за посочената стопанска година в землището на с. Полк. 
Ламбриново са налични 2,210 дка.  

2. Ердован Али и Атидже Сали са с регистрирани животновъдни обекти в с. 
Йорданово, но в земилщето няма свободни пасища.  

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

1. Предоставя на Дияна Йорданова Илиева, ЕГН **********, с постоянен 
адрес - с. Айдемир, ул. „Волга” № 22,  на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ следните 
пасища:  

1.1 част с площ от 2,210 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
57251.2.152 по кадастралната карта на землището на с. Полковник Ламбриново, 
местността „Курт Кулак“, категория  VІІ; 

1.2. част с площ от 111,110 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
00895.35.200 по кадастралната карта на землището на с. Айдемир, местността 
„Влашки ниви“, категория  IV; 

1.3. част с площ от 108,160 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
00895.1.4 по кадастралната карта на землището на с. Айдемир, местността „Баба 
Атанаска“, категория  IV; 

№ по 
ред 

Заявител 
Заявление 

Вх. № Дата на подаване 
1. Дияна Йорданова Илиева ВхК – 1981 06.03.2019 г.
2. Ердован Али Али ВхК – 2021 06.03.2019 г.
3. Атидже Ибрям Сали ВхК – 2134 11.03.2019 г.
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1.4. част с площ от 103,020 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
00895.122.514 по кадастралната карта на землището на с. Айдемир, местността „Баба 
Атанаска“, категория  VII; 

1.5. част с площ от 45,730 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
00895.50.206 по кадастралната карта на землището на с. Айдемир, местността „Ново 
цинти“, категория  VII. 

2.Предоставя на Ердован Али Али, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Йорданово, ул. „Четвърта” № 88, на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ следното 
пасище: част  с площ от 149,750 дка, от поземелн имот с идентификатор № 70665.1.66 
по кадастралната карта на землището на с. Сърпово, местността „Дерин Кулак", 
категория  V. 

3.Предоставя на Атидже Ибрям Сали, ЕГН **********, с постоянен адрес - 
с. Йорданово, ул. „Втора” № 2,  на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ следните пасища:  

3.1 част с площ от 155, 830 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
70665.1.66 по кадастралната карта на землището на с.Сърпово, местността „Дерин 
Кулак“, категория  V; 

3.2. част с площ от 48, 230 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
70665.17.62 по кадастралната карта на землището на с.Сърпово, местността „Ерека“, 
категория  VI; 

3.3. част с площ от 118, 270 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
70665.17.28 по кадастралната карта на землището на с.Сърпово, местността „Ерека“, 
категория  VI; 

3.4. част с площ от 30,730 дка, от поземлен имот с идентификатор № 
70665.11.45 по кадастралната карта на землището на с.Сърпово, местността „Соколов 
кладенец“, категория  V. 

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

Предлага на Кмета на Община Силистра, след сключване на договорите с 
горецитираните заявители, да се организира публичен търг с тайно наддаване за 
останалите ненаети имоти,  на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.  

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/    
       
 ______________             ______________              _____________         __в отпуск___ 
   /Д. Георгиев/                   /П. Пенев/                 / Стойчо Нечев /        /К. Иванова/ 
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______________             ______________              __в болничен__            _____________ 
  / Г. Иванов/                  / М. Караджов /                   /П. Романова/       /Ив. Славова/ 
 
______________             ______________              _____________         _____________ 
  /Г. Петров/                      /Ведат Сали/                       /М. Тодорова/    /М. Желева/ 
 
 
______________           ______________        _____________           ________________ 
  /Иван Савов/                /Ангел Желев/                /Ив. Иванов/                  /Г. Колев/               
 
 
_______________                ________________                  _______________     
   /Иван Иванов/                       /М.Неджми/                                /В. Недев/ 
 


