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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 2018 – 2019 година 
 
 

Днес, 24.04.2018 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 443 от 13.03.2018 г. на кмета на 
Община Силистра, във връзка с решение № 704 от 22.02.2018  г. на Общински съвет – Силистра, 
се събра комисия в състав: 
Председател:  Мирослав Ангелов Калинов – за зам.-кмет „Финанси и икономика“ 
                                           На основание Заповед № ЗК – 644 от 23.04.2018 г. 
Членове:  Николай Михайлов Николов - директор дирекция „Правна”; 

Кремена Пламенова Неделчева – началник отдел „Общинска собстве-
ност”; 
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; 
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 Михов – кметски наместнок на с. Ценовч; 
Георги Иванов Колев – кметски наместнок на с. Казимир; 
Иван Минков Иванов – кментски наместник на с. Поп Кралево; 

 Валерий Петров Недев – старши юрисконсулт на Община Силистра 
която да извърши разпределение на свободните общински пасища и мери за индивидуално полз-
ване от стопанската 2018 – 2019 година.  

Комисията започна работа в 9, 30 часа.Председателят констатира, че отсъства Марин-
ка Куртева Тодорова – кметски наемстник на с. Богорово, която ще бъде заместена от резервният 
член Валерий Недев.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 заяви, че не отгова-
ря на това изискване, поради което няма да участва в комисията. 

В последствие комисията пристъпи към работа, като започна със запознаване с постъ-
пилите заявления и проверка на приложените документи. Констатирано бе, че са постъпили об-
що 12 (дванадесет) 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) 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 

Деклари-
рани жи-

вотни, 
прирав-
нени в 

ЖЕ (бр.) 

Полагащи се 
пасища, ме-

ри (дка) 
Наети 

пасища, 
мери 
(дка) 

Пасища, 
мери, ко-
ито тряб-
ва да се 

разпреде-
лят (дка) 

1. Гюлфера Ахмед Ибрям 7572-0074 50,55 758,25 629,869 128,38 
2. Милена Иванова Добре-

ва 
7577-0048 54,80 822  822 

3.  Бисер Вълев Бонев 7573-0071 13,80 207  207 
4. Атидже Ибрям Сали 7569-0051 37,20 558 396,858 161,14 
5. Дияна Йорданова Илие-

ва 
7579-0015 21,20 318 240,402 77,598 

6. Радко Илиев Радев 7573-0026 17,40 261 
 

 261 

7. Гинка Йорданова Русева 7573-0037 12,60 189  189 
8. Велислава Иванова Или-

ева 
7577-0131 7,00 105  105 

9. „Аймекс“ ЕООД 7542-0045 16,50 247,50 112,496 135 
10. Людмила Николова 

Елисеева 
7545-0056 49,20 738 30,123 707,877 

11. Росен Милев Иванов 7545-0001 87 1305  1305 
12. Дамян Георгиев Иванов 7541-0040 48,90 733,50 182,26 551,24 

 
Комисията констатира: 
1. За землищата на с. Айдемир, с. Българка, с. Ветрен, с. Главан, с. Сърпово и с. Цено-

вич няма подадени заявление за разпределение на имоти; 
2. За землището на с. Смилец няма свободни пасища,  но има подаднени две заявле-

ния.  
Във връзка с горните констатации комисията взе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1. Предоставя на Гюлфера Ахмед Ибрям, ЕГН **********, с постоянен адрес - с. 

Професор Иширково, ул. „Георги Димитров” № 54, следното пасище: част, с площ от 128,38 дка, 

№ по ред Заявител Заявление 
Вх. № Дата на подаване 

1. Гюлфера Ахмед Ибрям ВхК – 1658 02.03.2018 г. 
2. Милена Иванова Добрева ВхК – 1659 02.03.2018 г. 
3. Бисер Вълев Бонев ВхК – 1692 06.03.2018 г. 
4. Атидже Ибрям Сали ВхК – 1698 06.03.2018 г. 
5. Дияна Йорданова Илиева ВхК – 1732 06.03.2018 г. 
6. Радко Илиев Радев ВхК – 1775 07.03.2018 г. 
7. Гинка Йорданова Русева ВхК – 1805 08.03.2018 г. 
8. Велислава Иванова Илиева ВхК – 1809 08.03.2018 г. 
9. „Аймекс“ ЕООД ВхК – 1819 09.03.2018 г. 
10. Людмила Николова Елисеева ВхК – 1839 09.03.2018 г. 
11. Росен Милев Иванов ВхК – 1848 09.03.2018 г. 
12. Дамян Георгиев Иванов ВхК – 1881 12.03.2018 г. 
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ог поземлен имот № 001279 по картата на възстановената собственост на землището на с. Профе-
сор Иширково, местността „Ябчето“, категория  VІ. 

2. Предоставя на Бисер Вълев Бонев, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. Кали-
петрово, ул. „Малчика” № 1, следното пасище: част от поземелн имот № 100055 по картата на 
възстановената собственост на землището на с. Бабук, местността „Мешелика" с площ 207 дка:  

3. Предоставя на „Аймекс” ООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управ-
ление - гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 4, офис 2, следните пасища с обща площ 79, 960 
дка:  

3.1. част от поземлен имот № 101018 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Богорово, находящ се в местността „Чеира”, с площ 40,259 дка, категория V; 

3.2. . част от поземлен имот № 101031 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Богорово, находящ се в местността „Чеира”, с площ 39, 703 дка, категория V; 

4. Предоставя на Атидже Ибрям Сали, ЕГН **********, с постоянен адрес - с. Йор-
даново, ул. „Пета” № 2, следнто пасище: част от поземелн имот № 001064  по картата на възста-
новената собственост на землището на с. Йорданово с площ 149, 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
дка.  

5. Предоставя на Людмила Николова Елисеева, ЕГН **********, с постоянен адрес 
– гр. Силистра, ул. „Шипка” № 24, следните пасища с обща площ 707,877дка:  

5.1. част от поземлен имот № 005007 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кр алево, находящ се в местността „Бургуджиев кулак”, с площ 13, 500 дка, 
категория VІ; 

5.2. част от поземлен имот № 017007 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Каракуш”, с площ 9, 827 дка, категория 
VІ; 

5.3. част от поземлен имот с № 102005 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Бургуджиев кулак ”, с площ 543,927 дка, 
категория VІ; 

5.4.част от поземлен имот № 102006 по картата на възстановената собственост на зем-
лището на  с. Поп Кралево, находящ се в местността „Ардалийски орман“, с площ 140,620 дка, 
категория VІ. 

6. Предоставя на Радко Илиев Радев, ЕГН **********, с постоянен адрес - с. Бабук, 
ул. „Тодор Бонев” № 21, следното пасище: част от поземелн имот №100055 по картата на възста-
новената собственост на землището на с. Бабук, местността „Мешелика“,  площ 261 дка:  

7. Предоставя на Гинка Йорданова Русева, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Бабук, ул. „Бузлуджа” № 8, следно  то пасище: част от поземелни имот № 100057 по картата на 
възстановентата собственост на землището на с. Бабук, местността „Канарите“, с площ 189 дка:  

8. Предоставя на Росен Милев Иванов, ЕГН **********, с постоянен адрес - с. Поп 
Кралево, ул. „Втора” № 27, следните пасища с обща площ 1305 дка:  

8.1. част от поземлен имот № 102004 по картата на възстановеното собственост на 
землището на  с. Поп Кралево, находящ се в местността „Чифута”, с площ 50, 700 дка, категория 
IX; 

8.2. .поземлен имот № 102002 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Чифура”, с площ 338, 548 дка, категория IX; 

8.3. поземлен имот № 102003 по кадастралната карта на с. Поп Кралево, находящ се в 
местността „Чифута”, с площ 97,606 дка, категория VI; 

8.4. поземелн имот № 038010 по картата на възстановената собственост на землището 
на с. Поп Кралево, находящ се в местността „Моголите“, с плащ 29,418 дка, категория V; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1305 дка, а за отдаване под на-
ем за посоченото стопанската година в землището на с. Поп Кралево са налични 516,272 дка (има 
недостиг от 788, 270 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи пасища и мери в 
съседно землище.  

9. Предоставя на Дамян Георгиев Иванов, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Срацимир, ул. „Първа” № 51, следните пасища с обща площ 551, 240 дка:  

9.1. част от поземлен имот № 103310 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Срацимир, находящ се в местността „Могилата”, с площ 185, 273 дка, категория 
V; 
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9.2. част от поземлен имот № 103307 по картата на възстановената собственост на 
землището на с. Срацимир, находящ се в местността „Бръчменски лозя”, с площ 4, 006 дка, кате-
гория V. 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 551, 240 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Срацимир са налични 189, 279 дка (има 
недостиг от 361, 960 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предостави в съседно зем-
лище. 

10. Предоставя на Дияна Йорданова Илиева, ЕГН **********, с постоянен адрес – с. 
Айдемир, ул. „Волга“ № 22, следните  пасища с обща площ 77,598 дка: 

10.1. част от поземелн имот № 270152 по картата на възстановената собствееност на 
землището на с. Полковник Ламбриново, находящ се в местността „Курт кулак“, с площ от 53, 
958 дка, категория VII. 

Т. к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 77, 598 дка, а за отдаване под 
наем за посочената стопанска година в землището на с. Полковник Ламбриново са налични 53, 
958 дка (има недостиг от 23, 640 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ предостави в съседно 
земилще. 

11. На Милена Иванова Добрева, ЕГН **********, с постоянен адрес – гр. Силист-
ра, ул. „Ген. Адрианов“ № 9, се полагат съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ е полагат 822 дка, но за от-
доване под наем за посочената стопанска година в землището на с. Смилец няма налични, на ос-
нование чл. 37 и ал. 7 от ЗСПЗЗ на Милена Добрева да се предложат мери и пасища в съседно 
землище.   

12. На Велислава Иванова Илиева, ЕГН **********, с постоянен адрес – гр. Силис-
тра, ул. „Ген. Адрианов“ № 9, се полагат съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ се полагат 105 дка, но в 
землището на с. Смилец няма налични, на основание чл. 37и ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предостави на 
Велислава Илиева пасища, мери в съседно землище.   

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“, Об-
ластна дирекция „Земеделие“.   

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/  /Кр. Неделчева/    /Т.Юлми/    
       
 ______________             ______________              _____________ _____________ 
   /Д. Георгиев/                   /П. Пенев/                       /К. Иванов/                    /Стойчо Нечев/ 
            
______________             ______________              _____________ _____________ 
  / Г. Иванов/                  / М. Караджов /                   /П. Романова/       /Ив. Славова/ 
 
______________             ______________              _____________ _____________ 
  /Г. Петров/                      /Ведат Сали/                       /В. Недев/                    /Т.Маринов/ 
 
______________             ______________              _____________              ________________ 
  /Иван Савов/                   /Ангел Желев/                /Иве. Иванов/                 /Стефан Михов/ 
 
______________              
/Георги Колев/ 
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