
№ дата

1 продажба 06.01.2016 г. Силистра ул. "Кълъраш" 
№ 33

самостоятелен обект с идентификатор 
66425.501.8711.4.22, представляващ апартамент № 22, 
ет. 8 със ЗП 65, 62 кв. м и изба № 22 с площ 3, 53 кв. м   

839 26.03.2000 г.

2 продажба 09.03.2016 г. Силистра ул. "Янко 
Тодоров" № 26

самостоятелен обект с идентификатор 
66425.501.8614.3.5, представляващ апартамент № 5, ет. 
2 със ЗП 74,86 кв. м и изба № 12 с площ 4,53 кв. м   

509 28.10.1998 г.

3 продажба 03.07.2016г Силистра ул. "Тулча" № 
33

самостоятелен обект с идентификатор 
66425.501.1429.1.22, представляващ апартамент № 22, 
ет. 4 със ЗП 48,21 кв. м и изба № 50 с площ 5,04 кв. м   

291 23.02.1998 г

4 продажба 19.07.2016г. Силистра ул."Серес"
самостоятелен обект с идентификатор 
66425.501.8607.2.18, представляващ апартамент № 18, 
ет. 6 със ЗП 68,37 кв. м и изба № 18 с площ 4,13 кв. м   

519 02.11.1998г

5 продажба 26.08.2016г. Силистра ул."Г. Гурко" 
№1"

самостоятелен обект с идентификатор 
66425.501.8597.3.38, представляващ апартамент № 38, 
ет. 8 със ЗП 60,90 кв. м и таванско помещение № 22 с 
площ 5,56 кв. м

576 07.01.1998г

6 продажба 08.09.2016г. Силистра ул. "Цар 
Шишман" №20

самостоятелен обект с идентификатор 
66425.500.3126.1.47 представляващ апартамент № 47, 
ет. 4 със ЗП 36,92 кв. м и избено помещение № 1 с площ 
5,06 кв. м   

550 28.12.1998г

7 продажба 09.09.2016г. Силистра ул. "Тулча" 
№29

самостоятелен обект с идентификатор 
66425.501.8746.10.12 представляващ апартамент № 12, 
ет. 4, вх. Б със ЗП 61,11 кв. м и избено помещение № 5 с 
площ 7,42 кв. м   

495 26.10.1998г

8 продажба 15.09.2016г. Силистра ул. "Кълъраш" 
№25

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
66425.501.8712.4.9 представляващ апартамент № 9, ет. 3 
със ЗП 61,58 кв. м и избено помещение № 9 с площ 2,06 
кв. м   

276 12.02.1998г

9 продажба 06.12.2016 г. Силистра ул. "Одеса" № 
10, вх. Б

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
66425.501.1176.2.13 представляващ апартамент № 13, 
ет. 5 със ЗП 69,47 кв. м и избено помещение № 12 с 
площ 3,36 кв. м   

481 19.10.1998 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 Г.

№ 
по 

ред

Вид 
разпоре-
дителна 
сделка

Дата на 
договора Описание на имота - предмет на сделкатаНаселено 

място Адрес

Акт за собственост 

1



пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
съвет

крайна 

1 23180,00 9659,40 23180,00 Решение № 1372/ 26.03.2015 
г. на ОбС Силистра Сали Хюсеин Юмер и Виждан Реджеб Юмер

2 28630,00 14341,50 28630,00 Решение № 1372/ 26.03.2015 
г. на ОбС Силистра Ганка Георгиева Петрова и Пламен Иванов Петров

3 17100,00 8321,00 17100,00 Решение № 179 / 31.03.2016 г. 
на ОбС Силистра

Николай Василев Николов, Румяна Илиева Николова 
и Виктор Николаев Николов

4 23800,00 11906,90 23800,00
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 

Решение № 179/ 31.03.2016 г. 
на ОбС Силистра

Мария Жорова Йорданова и Георги Веселинов 
Йорданов

5 22240,00 10342,10 22240,00
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 

Решение № 179/ 31.03.2016 г. 
на ОбС Силистра

Росица Димитрова Дженкова, Красимир Йорданов 
Москов и Виктория Иванова Дженкова

6 18938,00 16803,20 18938,00
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 

Решение № 179/ 31.03.2016 г. 
на ОбС Силистра

Наталия Иванова Шишкова

7 21170,00 10269,80 21170,00
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 

Решение № 179/ 31.03.2016 г. 
на ОбС Силистра

Гьонюл Хасан Ферад и Бенан Неджат Мехмед

8 23400,00 7314,90 23400,00

чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 
Заповед  № ЗК -1452/ 

12.09.2016 г. на Кмета на 
община Силистра

Вежди Яшаров Мехмедов, Алтънел Веждиев Яшаров 
и Севгюл Веждиева Яшарова

9 24670,00 8652,10 24670,00

чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 
Заповед  № ЗК -1513/ 

27.09.2016 г. на Кмета на 
община Силистра

Виолета Иванова Пенева и Ива Господинова Пенева

Начин на разпореждане Насрещна страна 

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 Г.

№ 
по 

ред
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2
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10 продажба 14.12.2016 г. Айдемир ж.к "Север" 
№23

самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 
00895.502.1910.1.1, представляващ апартамент № 1, ет. 
1 със ЗП 105,65 кв. м и избено помещение № 1 с площ 7, 
50 кв. м   

387 29.05.1998 г.

11 продажба 15.12.2016 г. Айдемир ул. "Лазурна" 
№ 10

самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 
00895.502.1974.1.8, представляващ апартамент № 8, ет. 
3 със ЗП 40,78 кв. м и избено помещение № 8 с площ 6, 
31 кв. м   

313 16.03.1998 г.

12 продажба 13.01.2016 г. Силистра ул. „Иван 
Василев” № 50 

поземлен имот с идентификатор 66425.501.1081, с площ 
228  кв. м и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10 м)”

7004 25.06.2014 г.

13 продажба 15.02.2016 г. Полк. 
Ламбриново

урегулиран поземлен имот VІІІ, отреден за имот кад. № 
129  в кв. 7 по плана на селото, с площ 1 030  кв. м

4545 23.06.2008 г.

14 продажба 24.06.2016г с.Айдемир ул."Лотос"
поземлен имот с идентификатор 00895.502.1573, с площ 
2 755 кв. м и начин на трайно ползване „За друг 
обществен обект, комплекс”

4395 13.11.2007г

15 продажба 19.07.2016г. Силистра ул. "Иван 
Василев"№9

поземлен имот с идентификатор 66425.501.772, с площ 
275  кв. м и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10 м)”

6912 21.05.2014г.

16 продажба 03.11.2016г Силистра
ул."Петко 

Каравелов"№ 
29

поземлен имот с идентификатор 66425.501.1745, с площ 
250  кв. м и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10 м)”

7511 03.06.2015г.

17 продажба 29.07.2016г Силистра ул."Балчик" 
№4

поземлен имот с идентификатор 66425.501.9083, с площ 
124 кв. м, трайно предназначение на територията 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Комплексно 
застрояване”, участващ в урегулиран поземлен имот ІІ, 
отреден за имот 2809 в кв. 82 по плана на извън ЦГЧ на 
гр. Силистра 

18 продажба 20.12.2016 г. Силистра ул. "Добрич" 
№ 66

поземлен имот с идентификатор 66425.501.9074, с площ 
546  кв. м и начин на трайно ползване „Комплексно 
застрояване”

7551 19.08.2015 г.

19 дарение 19.01.2016 г. Калипетрово ул. "Красна 
поляна" № 8

самостоятелен обект с идентификатор 41143.500.215. 8.14, 
представляващ ап. № 14, на ет. 5, състоящ се от стоя, хол, 
кухня и сервизно помещение със ЗП 59, 22 кв. м и избено 
помещение № 14 с площ 3, 67 кв. м

166 10.10.1997 г.
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пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
съвет

крайна 
Начин на разпореждане Насрещна страна 

№ 
по 

ред

Оценка на имота или вещното право  без ДДС 
(лв.)

10 24330,00 7413,20 24330,00
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 

Решение № 179/ 31.03.2016 г. 
на ОбС Силистра

Февзи Мюстеджебов Назифов, Сунай Февзи 
Мюстеджеб, Златка Илиева Атанасова-Мюстеджеб и 
Филис Сунай Февзи

11 13630,00 3259,60 13630,00
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и 

Решение № 179/ 31.03.2016 г. 
на ОбС Силистра

Юлияна Вълева Стоянова и Венцислав Станиславов 
Каменов

12 9963,60 1916,80 9963,60 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Ахмед Мехмед Бей и Севда Мехмедова Бей

13 2678,00 2583,20 2678,00 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Милка Господинова Минчева

14 13113,80 10424,90 13113,80 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Атанас Маринов Атанасов

15 8723,00 2486,00 8723,00 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Стоян Илиев Петров

16 5 193, 10 3160,00 5 193, 10 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Биляна Якимова Асеова

17 8087,28 1473,31 8087,28

чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 
15, ал. 3 от ЗУТ и Решение № 

1475/ 25.06.2015 г. на ОбС 
Силистра

Юджел Феви Хасан

18 32274,24 9828,00 32274,24 чл. 35, ал. 3 от ЗОС "Агрогард - С" ООД

19 17979,02 2809,80 Решение № 77/ 17.12.2015 г. 
на ОбС Силистра

Гинка Илиева Василева, Васил Гинков Илиев и Горан 
Гинев Василев

4
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20 дарение 15.09.2016г Калипетрово ул. "Илинден" 
№ 33

самостоятелен обект с идентификатор 41143.500.213. 1.3, 
представляващ ап. № 3, на ет. 1, състоящ се от стоя, хол, 
кухня и сервизно помещение със ЗП 65,62 кв. м и избено 
помещение № 3 с площ 3, 69 кв. м

179 15.10.1997г

Четири броя гаражи, представляващи самостоятелен обект 
в сграда с  идентификатор 66425.501.2620.16.2 със ЗП 83 
кв. м

1132 05.04.2001 г.

Двуетажна административна сграда с  идентификатор 
66425.501.2620.1 със ЗП 237 кв. м 1133 05.04.2001 г.

Разширен гараж, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с  идентификатор 66425.501.2620.10.2 със ЗП 52 кв. 
м

1134 05.04.2001 г.

22 право на 
ползване 25.01.2016 г. Айдемир

поземлен имот с идентификатор 00895.501.117, с начин 
на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)”, с 
площ 1, 284 дка, за срок от 10 години за пчелин

5716 20.02.2016 г.

23 право на 
ползване 29.06.2016 г. Ветрен

местността 
"Граждански 

път"

1 дка. от поземлен имот  № 026031 по картата на 
възстановената собственост на с. Ветрен, с начин на 
трайно ползване "Пасище, мера", целият с площ 925,863 
дка, за срок от 10 години за пчелин

5297 28.02.2012 г.

24 право на 
ползване 25.05.2016 г. Айдемир местността 

"Кълнежа"

поземлен имот с идентификатор 00895.47.116, с начин на 
трайно ползване „Изоставена орна земя”, с площ 1 дка, 
за срок от 10 години за пчелин

4998 16.03.2011 г.

25 право на 
ползване 27.04. 2016 г. Срацимир

местността 
"Пейчин 
чешма"

поземлен имот № 003030 по карта на възстановената 
собственост на землището на с. Срацимир, начин на 
трайно ползване „Гора в земеделски земи”, целият с 
площ 11, 970, за срок от 3 години за пчелин

4709 12.05.2010 г.

26 право на 
ползване 26.07.2016г Айдемир местността 

"Излаза"

част с площ 115 420 кв. м от поземлен имот с 
идентификатор 00895.41.320, целият с площ 165 420 
кв.м, с начин на трайно ползване "Нива", категория IV, за 
срок от 10 години за пчелин

7773 31.05.2016г.

27 право на 
ползване 28.07.2016г Айдемир местността 

"Излаза"

поземлен имот с идентификатор № 00895.41.4 по 
кадастралната карта на с. Айдемир, с начин на трайно 
ползване "Нива", площ 85 842 кв.м, категория IV, за срок 
от 10 години за пчелин

4917 25.02.2011г

ул. "Петър 
Мутафчиев" № 

80
21 дарение 15.12.2016 г. Силистра

5



пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
съвет

крайна 
Начин на разпореждане Насрещна страна 

№ 
по 

ред

Оценка на имота или вещното право  без ДДС 
(лв.)

20 19308,23 3003,40
чл. 35, ал. 6 от ЗОС,Решение 
№ 77/ 17.12.2015 г. на ОбС 

Силистра

Виолетка Кирилова Русева, Райна Руменова Русева, 
Иван Арсов Янев и Румен Иванов Руменов

22 2039,50 1768, 90 2039,50 Решение № 91/ 17.12.2015 г. 
на ОбС Силистра Тодор Христов Тодоров

23 1140,00 51,00 1140,00 Решение № 217/ 28.04.2016 г. 
на ОбС Силистра Каролина Георгиева Стоянова

24 1220,00 51,00 1220,00 Решение № 218/ 28.04.2016 г. 
на ОбС Силистра Стилиян Иванов Димитров

25 1760,00

чл. 84, ал.4 от НОС, във 
връзка с чл. 11,ал. 2 и чл. 12 
от Закона за пчеларството, 

чл. 69, ал. 3, т. 2 и чл. 71, ал. 
7 от Закона за горите

Тони Боянов Урумов

26 2328,67

чл. 39, ал.4 от ЗОС, чл. 84, ал. 
2 от НОС и Решение № 265б 

29.06.2016 г. на ОбС -
Силистра

СНЦ "Футболен клуб Айдемир"

27 1731,91

чл. 39, ал.4 от ЗОС, чл. 84, ал. 
2 от НОС и Решение № 265б 

29.06.2016 г. на ОбС -
Силистра

СНЦ Волейболен клуб "Доросто - 2014"

безвъзмездно

безвъзмездно

безвъзмездно

Решение № 1523/ 27.08.2015 
г. и Решение № 45/ 26.11.2015 

г. на ОбС Силистра
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО21
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28 продажба 24.03.2016 г Силистра ул. "Бузлуджа" 
№ 13 а

21/ 141 ид. части от поземлен имот с идентификатор 
66425.500.2098 по кадастрална карта на гр.Силистра, 
целият с площ 141 кв. м, с начин на трайно ползване  
"Ниско застрояване"

7601 15.10.2015 г.

29 продажба 11. 05. 2016 г Силистра бул. "Велико 
Търново"

62 / 128  ид. част от поземлен имот с идентификатор 
66425.501.9076  по кадастралната карта на гр. Силистра, 
целия с площ 128 кв. м, с начин на трайно ползване 
„Незастроен имот за жилищни нужди” 

7730 09.03.2016 г

30 продажба 20.07.2016г Калипетрово
ул. 

"Железарска" 
№8

160/ 1910 ид.части от поземлен имот с идентификатор 
41143.207.103 по кадастралната ката на с. Калипетрово, 
с НТП "Друг вид земеделска земя"

7561 11.10.2012 г.

31
право на 

пристрояван
е

12.10.2016 г. Силистра
ул. "Симеон 

Велики" № 19 - 
21

3, 30 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор 
66425.500.3312.6.4 за изграждане на пристройка към 
собствения й имот

7144 04.09.2014 г.
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пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
съвет

крайна 
Начин на разпореждане Насрещна страна 

№ 
по 

ред

Оценка на имота или вещното право  без ДДС 
(лв.)

28 2368, 80 588,70 2368,80
чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и  чл. 

76, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2 от 
НОС

Денислав Валентинов Георгиев

29 4573, 12 871, 80 4573, 12

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл. 33 от ЗС и  чл. 
76, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2 от 

НОС

Недялка Дочева Пенчева

30 100, 80 46, 80 100,8
чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и  чл. 

76, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от 
НОС

Златка Костадинова Пенева

31 450,68 147,00 450,68 чл. 38, ал. 2 от ЗОС Севда Рашкова Маринова

8
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ул. „Хаджи 
Димитър” 

поземлен имот с идентификатор  66425.500.7318  по 
кадастралната карта на гр. Силистра, с площ 11 кв. м, 
начин на трайно ползване „За второстепенна улица”, 
който съгласно плана за регулация на урегулиран 
поземлен имот X, отреден за имоти № 3333, 3334 и 3335 
в кв. 3 по плана на ЦГЧ на гр. Силистра се придава към 
поземлен имот с идентификатор  66425.500.3335  по 
кадастралната карта на гр. Силистра, находящ се на ул. 
„Хаджи Димитър” № 22 

ул. „Хаджи 
Димитър” № 

22

поземлен имот с идентификатор 66425.500.7319 по 
кадастралната карта на гр. Силистра, с площ 6  кв. м, 
представляващ част от от поземлен имот с 
идентификатор 66425.500.3335 по кадастралната карта 
на гр. Силистра, която съгласно плана за регулация е 
отредена за второстепенна улица.

ул. „Кирил и 
Меторий” 

поземлен имот с идентификатор 66425.500.7321  по 
кадастралната карта на гр. Силистра, с площ 14 кв. м, 
начин на трайно ползване „За второстепенна улица”, 
които съгласно плана за регулация на урегулиран 
поземлен имот ХІ, отреден за имот № 7300  по плана на 
ЦГЧ  на гр. Силистра се придава към поземлен имот с 
идентификатор 66425.500.7300 по кадастралната карта 
на гр. Силистра, находящ се на ул. „Кирил и Методий” № 
6-8 

ул. „Кирил и 
методий” № 6 - 

8 и ул. 
"Маринчева"

 поземлен имот с идентификатор 66425.500.7322  с площ 
4  кв. м, който съгласно плана за регулация е отреден за 
ул. „Маринчева” и поземлен имот с идентификатор 
66425.500.7320  с площ 10  кв. м, който съгласно плана 
за регулация е отреден за ул. „Кирил и Методий”

22.04.2016 г. Силистра

33 замяна 13.05.2016 г. Силистра

32 замяна
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пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
съвет

крайна 
Начин на разпореждане Насрещна страна 

№ 
по 

ред

Оценка на имота или вещното право  без ДДС 
(лв.)

1240, 80 220, 30 1240, 80 1240, 80 Община Силистра 

676, 80 120, 18 676, 80 676, 80 Ася Ангелова Филипова и Съби Емилянов Филипов

1584, 80 392, 50 1584, 80 1584, 80 Община Силистра 

1584, 80 392, 50 1584, 80 1584, 80 Румен Николов Жеков и Румяна Митева Жекова

32

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и  решение 

№ 181 от 31.03.2016 г. на ОбС 
- Силистра

33

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и  решение 

№ 216 от 28.04.2016 г. на ОбС 
- Силистра
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№ дата

№ 
по 

ред

Вид 
разпоре-
дителна 
сделка

Дата на 
договора Описание на имота - предмет на сделкатаНаселено 

място Адрес

Акт за собственост 

поземлен имот с идентификатор 41143.44.19, по 
кадастралната карта на с. Калипетрово, с трайно 
предназначение на територията " Земеделска 
територия", начин на трайно ползване  "Пасище"с площ 
506 359 кв. м и трайно предназначение на територията 
„Земеделска територия”.
поземлен имот с идентификатор  41143.44.27 по 
кадастралната карта на с. Калипетрово, с трайно 
предназначение на територията " Урбанизирана", начин 
на трайно ползване  "Ниско застрояване (до 10) "с площ 
3400 кв. м .

35 продажба 06.06.2016 г Ветрен урегулиран поземлен имот XXVІ, отреден за имот кад. № 
149  в кв. 16 по плана на селото, с площ 1 410  кв. м. 3502 21.12.2005 г.

36 продажба 13.6.2016 г Силистра ул. "Хан 
Аспарух"

поземлен имот с идентификатор 66425.500.7220 по КК на 
гр. Силистра,с площ 91 кв.м и начин на трайно ползване  
"Ниско застрояване (до 10 м).

7731 09.03.2016 г.

37 продажба 13.06.2016 г Силистра ул. "Бачо 
Киро"

поземлен имот с идентификатор 66425.501.883 по КККР 
на гр. Силистра, с площ 174 кв. м, начин на трайно 
ползване "Ниско застрояване (до 10 м).

7732 09.03.2016 г.

38 продажба 29.07.2016 г Бабук местност      
"Старите лозя"

поземлен имот № 069158 по картата на възстановената 
собственост на землището на с. Бабук, с площ 1,000 дка., 
категотия III, начин на трайно ползване "Лозе"

2136 08.01.2002г

39 продажба 29.07.2016 г Бабук местност      
"Старите лозя"

поземлен имот № 069185 по картата на възстановената 
собственост на землището на с. Бабук, с площ 1,851 дка., 
категотия III, начин на трайно ползване "Лозе"

2137 08.01.2002г

40 продажба 29.07.2016 г Бабук местност      
"Старите лозя"

поземлен имот № 069236 по картата на възстановената 
собственост на землището на с. Бабук, с площ 1,001 дка., 
категотия III, начин на трайно ползване "Лозе"

2138 08.01.2002г

41 продажба 29.07.2016 г Бабук местност      
"Старите лозя"

поземлен имот № 069261 по картата на възстановената 
собственост на землището на с. Бабук, с площ 0,594 дка., 
категотия III, начин на трайно ползване "Лозе"

2140 08.01.2002г

42 продажба 27.07.2016 г Казимир
урегулиран поземлен имот XIV, отреден за имот кад. 
№275, с площ 720 кв.м, находящ се в кв. 7 по плана на с. 
Казимир.

7757 25.03.2016г

34 делба 19.05.2016 г Калипетрово
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пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
съвет

крайна 
Начин на разпореждане Насрещна страна 

№ 
по 

ред

Оценка на имота или вещното право  без ДДС 
(лв.)

20254, 36 Община Силистра 

12719, 40 Жечка Георгиева Колева, Христо Георгиев Сарафов, 
Янка Станчева Иванова, Теменужка Станчева Цонева 

35 3 993, 90 3214, 80 3993,90 4000,00 търг "ЯНКОС" ЕООД

36 10264,80 1822,30 10264,80 15500,00 търг Елена Стоянова Георгиева

37 7386,30 3484,40 7386,30 7474,74 търг Радостин Стефанов Стефанов

38 1000,00 283,50 1502,50 търг Георги Димитров Стоянов

39 1749,00 524,76 2781,10 търг Георги Димитров Стоянов

40 1001,00 243,24 1525,00 търг Георги Димитров Стоянов

41 642,00 145,41 650,00 търг Георги Димитров Стоянов

42 2124,00 1641,60 2125,00 търг Земеделска кооперация "Казимир 93"

Решение № 1452/ 28.05.2015 
г. на ОбС Силистра34
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№ 
по 
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Акт за собственост 

43 продажба 27.07.2016 г Казимир
урегулиран поземлен имот XVIII, отреден за имот кад. 
№292, с площ 900 кв.м, находящ се в кв. 7 по плана на с. 
Казимир.

7758 25.03.2016г

44 продажба 26.07.2016 г Айдемир ул. "Майски 
ден" № 18

поземлен имот с идентификатор 00895.502.1236 по 
кадастралната карта на с. Айдемир с площ 1399 кв.м, 
начин на трайно ползване " Ниско застрояване (до 10м)"

7670 26.01.2016г

45 продажба 14.10.2016 г Силистра ул. "Таньо 
Войвода"

1. поземлен имот с идентификатор  66425.500.4099 по КК 
на гр. Силистра, с площ 74 кв. м, начин на трайно 
ползване "Ниско застрояване (до 10 м).                                
2. поземлен имот с идентификатор 66425.500.4101 по КК 
на гр. Силистра, с площ 217 кв.м, заедно с построената в 
него жилищна сграда със застроена площ 65 кв.м, начин 
на трайно ползване "Ниско застрояване (до 10 м)"

7215, 
7216 07.10.2014 г.

46 продажба 24.10.2016 г с.Айдемир местността 
"Излаза"

поземлен имот с идентификатор 00895.41.319 по КК на с. 
Айдемир, с площ 3,000 дка, категория IV, с НТП "Нива" 7772 31.05.2016 г.

47 продажба 01.11.2016г. Айдемир ж.к "Север" 
№60

самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 
00895.502.2013.1.10, представляващ апартамент № 10, 
ет. 4 със ЗП 61,58 кв. м и избено помещение № 10 с 
площ 4, 91 кв. м

322 17.03.1998г

48 продажба 23.12.2016 г. Айдемир ул. "Гайдарче"
поземлен имот с идентификатор 00895.502.1781 по 
кадастралната карта на с. Айдемир с площ 1023 кв.м, 
начин на трайно ползване " Ниско застрояване (до 10м)"

7765 18.05.2016 г.

49 продажба 23.12.2016 г. Силистра ул. "Старо 
село" № 24

поземлен имот с идентификатор 66425.500.201 по 
кадастралната карта на гр. Силистра с площ 354 кв. м, 
начин на трайно ползване "За друг вид обществен обект, 
комплекс"

7837 26.09.2016 г.

50 право на 
строеж 01.07.2016г Силистра ул. „Добрич" 29 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор 66425.501.8849 

за изграждане на гаражна клетка 5205 05.10.2011 г.

51 право на 
строеж 23.12.2016г Айдемир ул. „Райна 

Княгиня"
25 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор 66425.501.8872 
за изграждане на гаражна клетка 7770 25.05.2016 г.

52 право на 
строеж 29.12.2016г Силистра ул. „Райна 

Княгиня"
25 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор 66425.501.8872 
за изграждане на гаражна клетка 7770 25.05.2016 г.
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пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
съвет

крайна 
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(лв.)

43 2655,00 2052,00 2656,00 търг Земеделска кооперация "Казимир 93"

44 9373,30 8902,50 9374,00 търг Валерий Иванов Нейчев

45 27665,37 20117,30 27722,30 търг Георги Веселинов Ников

46 3699,00 445,05 4500,00 7000,00 търг "Българска Телекомуникационна компания" ЕАД

47 9660,00 4816,30 9660,00 9670,00 търг Галина Николова Димитрова

48 5401,44 4838,80 5401,44 5600,00 търг Александър Николаев Маринов

49 20408,10 7088,90 20408,10 20422,00 търг Валерий Иванов Марков

50 1486,25 419,30 1486,25 търг Мария Кънева Петрова

51 1281,25 262,90 1281,25 2345,00 търг Деян Петров Камбуров

52 1281,25 262,90 1281,25 1500,00 търг Маруся Тодорова Боева
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53 право на 
строеж 29.12.2016г Айдемир ул. „Бистрица" 60 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор 00895.502.1877 

за изграждане на два броя търговски обекти 5037 21.03.2011 г.
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пазарна данъчна

определена 
от 

Общинския 
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(лв.)

53 736,68 551,40 736,68 738,00 търг "БУЛ МЕДИА ГРУП" ЕООД
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