
№ дата

1 продажба 10.01.2014 г. Йорданово Урегулиран поземлен имот І в кв. 21, с площ 1090 кв. м 3847 09.10.2006 г.

2 продажба 14.01.2014 г.
Полк. 
Ламбриново

Урегулиран поземлен имот ІХ-общ в кв. 1, с площ 840 
кв. м

850 28.03.2000 г.

3 продажба 15.01.2014 г. Айдемир
местност 
"Панорамата"

поземлен имот с идентификатор № 00895.63.213, с 
площ 0, 930 дка и НТП "Изоставено трайно насажде-
ние", категория V

5857 11.04.2013 г.

4 продажба 15.01.2014 г. Айдемир
ул. "Каменно 
цвете"

поземлен имот с идентификатор № 00895.504.10, с 
площ 973 кв. м и НТП "Незастроен имот за жилищни 
нужди"

6264 06.08.2013 г.

5 продажба 15.01.2014 г. Айдемир Деленки - юг
поземлен имот с идентификатор № 00895.502.2234, с 
площ 133 кв. м и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)"

6154 13.06.2013 г.

6 продажба 15.01.2014 г. Айдемир
местност 
"Панорамата"

поземлен имот с идентификатор № 00895.63.214, с 
площ 1, 211 дка и НТП "Изоставено трайно насажде-
ние", категория V

5681 16.01.2013 г.

7 продажба 20.01.2014 г. Ценович
местност 
"Лозята"

поземлен имот № 001008, с площ 17, 725 дка и НТП 
"Нива", категория V

1412 17.08.2001 г.

8 продажба 21.01.2014 г. Калипетрово
ул. "Преобра-
женска"

поземлен имот с идентификатор № 41143.500.240, с 
площ 614 кв. м и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)"

6032 29.05.2013 г.

9 продажба 22.01.2014 г. Брадвари
местност 
"Карапелит"

поземлен имот № 001005, с площ 46, 256 дка и НТП 
"Друга селскостопанска територия", категория V

5180 29.08.2011 г.

10 продажба 22.01.2014 г. Брадвари
местност 
"Карапелит"

поземлен имот № 022013, с площ 5 дка и НТП "Нива", 
категория V

1485 13.09.2001 г.

11 продажба 22.01.2014 г. Айдемир Деленки - юг
поземлен имот с идентификатор № 00895.502.2211, с 
площ 265 кв. м и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)"

6261 29.07.2013 г.

12 продажба 22.01.2014 г. Айдемир Деленки - север
поземлен имот с идентификатор № 00895.502.2135, с 
площ 752 кв. м и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)"

6263 29.07.2013 г.

13 продажба 28.01.2014 г. Айдемир
местност 
"Къркъма"

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.951, с 
площ 0, 652 дка и НТП "Лозе", категория ІV

6534 09.10.2013 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2014 Г.

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

1



пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

1 2855,80 2171,30 2855,80 2856,00 търг Ерол Алиибрям Муса

2 2200,80 1751,90 2200,80 2250,80 търг Себахат Мюстеджебова Хасанова

3 674,00 192,50 674,00 680,00 търг Николина Николава Димитрова

4 5186,09 3723,70 5186,09 5190,09 търг Тодор Калинов Георгиев

5 884,45 752,10 884,45 1012,00 търг Деян Колев Русев

6 878,00 250,70 878,00 880,00 търг Николина Николава Димитрова

7 18017,00 1823,90 18017,00 18017,00 търг Живко Жеков Стоянов

8 3960,30 3907,20 3960,30 6301,00 търг Красимир Тодоров Илиев

9 20804,00 7026,29 20804,00 32610,48 търг Джихангир Фаик Ибрям

10 5083,00 490,00 5083,00 5510,00 търг Джихангир Фаик Ибрям

11 1709,25 1533,00 1709,25 2156,00 търг Стефка Борисова Петкова

12 4850,40 4350,30 4850,40 4851,00 търг Красимир Великов Недев

13 663,00 175,45 663,00 2011,00 търг Стоян Георгиев Пенев

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2014 Г.
Оценка на имота или вещното право  без ДДС 

(лв.)

2



№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

поземлен имот № 040025, с площ 2, 001 дка и НТП 
"Изоставено трайно насаждение", категория V

6266 06.08.2013 г.

поземлен имот № 040086, с площ 6, 999 дка и НТП 
"Овощна градина", категория V

6267 06.08.2013 г.

15 продажба 13.02.2014 г. Силистра ул. "Москва"
поземлен имот с идентификатор № 66425.5001.3471 с 
площ 191 кв. м и начин на трайно ползване „За 
търговски обект, комплекс"

6155 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.503, с 
площ 1, 138 дка и НТП "Нива", категория ІV

6143 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.570, с 
площ 1, 874 дка и НТП "Нива", категория ІV

6144 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.593, с 
площ 1, 737 дка и НТП "Нива", категория ІV

6145 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.608, с 
площ 0, 973 дка и НТП "Нива", категория ІV

6146 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.614, с 
площ 1, 364 дка и НТП "Нива", категория ІV

6147 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.616, с 
площ 0, 701 дка и НТП "Нива", категория ІV

6148 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.635, с 
площ 0, 545 дка и НТП "Нива", категория ІV

6149 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.738, с 
площ 0, 756 дка и НТП "Нива", категория ІV

6150 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.751, с 
площ 1, 283 дка и НТП "Нива", категория ІV

6151 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.757, с 
площ 1, 416 дка и НТП "Нива", категория ІV

6152 13.06.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.766, с 
площ 0, 954 дка и НТП "Нива", категория ІV

6153 13.06.2013 г.

Айдемир
местност 
"Горните лозя"

продажба 17.02.2014 г.16

местност 
"Казашки баир"

14 продажба 30.01.2014 г. Смилец

3



пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

1451,00 378,19 1451,00 1810,00 търг

5540,00 1196,83 5540,00 6510,00 търг

15 12365,34 6048,00 12365,34 15501,00 търг Пчеларска кооперация "Пчела 2000"

1157,00 168,82 1157,00 1158,00 търг

1905,00 278,01 1905,00 1906,00 търг

1766,00 257,68 1766,00 1767,00 търг

989,00 144,34 989,00 990,00 търг

1387,00 202,35 1387,00 1388,00 търг

713,00 103,99 713,00 714,00 търг

554,00 80,85 554,00 555,00 търг

768,00 112,15 768,00 769,00 търг

1304,00 190,33 1304,00 1305,00 търг

1439,00 210,10 1439,00 1440,00 търг

970,00 141,53 970,00 971,00 търг

Атанас Маринов Атанасов16

14 "Агро сев-мар" ООД

4



№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

поземлен имот с идентификатор № 00895.115.50, с 
площ 0, 290 дка и НТП "Нива", категория ІV

5892 19.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.115.59, с 
площ 1, 602 дка и НТП "Нива", категория ІV

5893 19.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.446, с 
площ 1, 343 дка и НТП "Нива", категория ІV

5870 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.458, с 
площ 1, 729 дка и НТП "Нива", категория ІV

5869 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.460, с 
площ 0, 401 дка и НТП "Нива", категория ІV

5868 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.482, с 
площ 1, 927 дка и НТП "Нива", категория ІV

5867 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.550, с 
площ 1, 101 дка и НТП "Нива", категория ІV

5866 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.612, с 
площ 0, 509 дка и НТП "Нива", категория ІV

5865 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.652, с 
площ 0, 745 дка и НТП "Нива", категория ІV

5864 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.706, с 
площ 1, 019 дка и НТП "Нива", категория ІV

5863 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.712, с 
площ 0, 368 дка и НТП "Нива", категория ІV

5862 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.714, с 
площ 1, 424 дка и НТП "Нива", категория ІV

5861 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.742, с 
площ 0, 463 дка и НТП "Нива", категория ІV

5860 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.758, с 
площ 0, 946 дка и НТП "Нива", категория ІV

5859 11.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.776, с 
площ 1, 150 дка и НТП "Нива", категория ІV

5858 11.04.2013 г.

18 продажба
местност 
"Горните лозя"

Айдемир17.02.2014 г.

17.02.2014 г. Айдемир
местност "До 
Деленките"

17 продажба

5



пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

295,00 43,02 295,00 296,00 търг

1628,00 237,66 1628,00 1629,00 търг

1365,00 199,23 1365,00 1366,00 търг

1758,00 256,50 1758,00 1759,00 търг

408,00 59,49 408,00 409,00 търг

1959,00 285,87 1959,00 1960,00 търг

1119,00 163,33 1119,00 1120,00 търг

517,00 75,51 517,00 518,00 търг

757,00 110,52 757,00 758,00 търг

1036,00 151,17 1036,00 1037,00 търг

374,00 54,59 374,00 375,00 търг

1447,00 211,25 1447,00 1448,00 търг

471,00 68,69 471,00 472,00 търг

962,00 140,34 962,00 963,00 търг

1169,00 170,60 1169,00 1170,00 търг

18 Атанас Маринов Атанасов

17 Атанас Маринов Атанасов

6



№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.461, с 
площ 1, 682 дка и НТП "Нива", категория ІV

5874 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.467, с 
площ 0, 817 дка и НТП "Нива", категория ІV

5875 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.488, с 
площ 1, 252 дка и НТП "Нива", категория ІV

5876 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.558, с 
площ 0, 745 дка и НТП "Нива", категория ІV

5877 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.574, с 
площ 1, 121 дка и НТП "Нива", категория ІV

5878 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.583, с 
площ 0, 960 дка и НТП "Нива", категория ІV

5879 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.660, с 
площ 1, 932 дка и НТП "Нива", категория ІV

5880 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.670, с 
площ 1, 043 дка и НТП "Нива", категория ІV

5881 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.709, с 
площ 1, 377 дка и НТП "Нива", категория ІV

5882 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.726, с 
площ 1, 326 дка и НТП "Нива", категория ІV

5883 18.04.2013 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.1.737, с 
площ 0, 485 дка и НТП "Нива", категория ІV

5884 18.04.2013 г.

20 продажба 09.06.2014 г. Срацимир
поземлен имот № 103340, с площ 8, 807 дка и НТП 
"Спортен терен"

3405 23.06.2005 г.

21 продажба 09.06.2014 г. Бабук
местност "Ати-
пов кладенец"

поземлен имот № 002039, с площ 2, 878 дка и НТП 
"Нива", категория ІІІ

5199 27.09.2011 г.

22 продажба 10.06.2014 г.
Полк. 
Ламбриново

Урегулиран поземлен имот Х-общ в кв. 1, с площ 800 
кв. м

849 28.03.2000 г.

19 продажба 17.02.2014 г. Айдемир
местност 
"Горните лозя"

7



пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

1710,00 249,52 1710,00 1711,00 търг

830,00 131,74 830,00 831,00 търг

1273,00 185,73 1273,00 1274,00 търг

757,00 120,13 757,00 758,00 търг

1139,00 166,30 1139,00 1140,00 търг

976,00 142,42 976,00 977,00 търг

1964,00 286,61 1964,00 1965,00 търг

1060,00 154,73 1060,00 1061,00 търг

1400,00 204,28 1400,00 1401,00 търг

1348,00 196,71 1348,00 1349,00 търг

493,00 71,95 493,00 494,00 търг

20 8952,00 2496,78 8952,00 8960,00 търг Петранка Димитрова Христова

21 2858,00 338,45 2858,00 2858,50 търг Даниел Събев Йорданов

22 2096,00 1668,50 2096,00 2100,00 търг Себахат Мюстеджебова Хасанова

Атанас Маринов Атанасов19

8



№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.186, с 
площ 1, 167 дка и НТП "Нива", категория ІV

6826 06.03.2014 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.187, с 
площ 0, 916 дка и НТП "Лозе", категория ІV

6827 06.03.2014 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.192, с 
площ 3, 124 дка и НТП "Лозе", категория ІV

6828 06.03.2014 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.197, с 
площ 0, 133 дка и НТП "Лозе", категория ІV

6829 06.03.2014 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.204, с 
площ 1, 370 дка и НТП "Лозе", категория ІV

6830 06.03.2014 г.

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.390, с 
площ 1, 907 дка и НТП "Нива", категория ІІІ

6831 06.03.2014 г.

местност 
"Горните лозя"

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.511, с 
площ 1, 408 дка и НТП "Нива", категория ІІІ

6832 06.03.2014 г.

24 продажба 11.07.2014 г. Айдемир
местност 
"Къркъма"

поземлен имот с идентификатор № 00895.507.914, с 
площ 3, 812 дка и НТП "Лозе", категория ІV

6833 06.03.2014 г.

25 продажба 29.08.2014 г. Срацимир
урегулиран поземлен имот VІ-общ в кв. 13, с  площ 630 
кв. м

1542 10.10.2001 г.

26 продажба 09.09.2014 г. Айдемир
местност 
"Татарица"

поземлен имот с идентификатор № 00895.114.197, с 
площ 0, 762 дка и НТП "Изоставено трайно насажде-
ние", категория ІV

6893 28.04.2014 г.

27 продажба 12.09.2014 г. Сребърна
Урегулиран поземлен имот ХІІІ, отреден за имот кад. № 
185 в кв. 12, с площ 770 кв. м

2189 28.01.2002 г.

28 продажба 23.09.2014 г. Сърпово
Урегулиран поземлен имот VІІІ, отреден за имот кад. № 
48 в кв. 14, с площ 1 155 кв. м

6910 15.05.2014 г.

местност 
"Къркъма"

23 продажба 02.07.2014 г. Айдемир

9



пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

1186,00 173,12 1186,00 1200,00 търг

931,00 246,50 931,00 940,00 търг

3176,00 840,67 3176,00 3200,00 търг

135,00 35,79 135,00 140,00 търг

1393,00 368,67 1393,00 1400,00 търг

1938,00 350,41 1938,00 1940,00 търг

1431,00 258,72 1431,00 1435,00 търг

24 3875,00 1025,81 3875,00 3880,00 търг Левент Фикрет Али

25 2003,00 1580,00 2003,00 2050,00 търг Петранка Кънчева Савова

26 552,00 222,89 552,00 560,00 търг Илиана Денева Стефанова

27 2156,00 1931,20 3080,00 3080,00 търг Росица Иванова Радославова

28 3095,40 2652,80 3095,40 3100,00 търг Лиляна Кирилова Йорданова

23 Атанас Маринов Атанасов
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№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

поземлен имот № 000546 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 0, 347 дка 

6224 01.07.2013 г.

поземлен имот № 003070 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория VІ, площ 1, 000 дка 

6225 01.07.2013 г.

местност 
„Куркулак”

поземлен имот № 008001 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІІІ, площ 1, 543 дка 

6226 01.07.2013 г.

местност 
„Джевизлията”

поземлен имот № 011016 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 0, 457 дка 

6227 01.07.2013 г.

поземлен имот № 012018 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 1, 513 дка

6228 01.07.2013 г.

поземлен имот № 014010 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІІІ, площ 1, 036 дка

6229 01.07.2013 г.

поземлен имот № 014011 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІІІ, площ 1, 040 дка

6230 01.07.2013 г.

поземлен имот № 014012 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІІІ, площ 0, 951 дка 

6231 01.07.2013 г.

поземлен имот № 014013 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 1, 049 дка 

6232 01.07.2013 г.

поземлен имот № 014014 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 1, 001 дка 

6233 01.07.2013 г.

поземлен имот № 014015 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 0, 992 дка 

6234 02.07.2013 г.

поземлен имот № 014016 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 0, 994 дка 

6235 02.07.2013 г.

поземлен имот № 014031 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 1, 000 дка 

6236 02.07.2013 г.

поземлен имот № 014032 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 1, 000 дка 

6237 02.07.2013 г.

поземлен имот № 014033 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 1, 001 дка 

6238 02.07.2013 г.

поземлен имот № 014034 с начин на трайно ползване 
„Нива”, категория ІV, площ 0, 646 дка 

6239 02.07.2013 г.

местност 
„Калбурджията”

местност 
„Лозята”

29 продажба 26.09.2014 г. Казимир
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

353,00 51,48 353,00 355,00

867,00 93,15 867,00 870,00

1568,00 215,48 1568,00 1570,00

465,00 41,27 465,00 470,00

1538,00 185,42 1538,00 1540,00

1053,00 144,68 1053,00 1055,00

1057,00 145,24 1057,00 1060,00

967,00 132,81 967,00 970,00

1066,00 128,55 1066,00 1070,00

1018,00 122,67 1018,00 1020,00

1008,00 121,57 1008,00 1010,00

1010,00 121,81 1010,00 1010,00

1017,00 122,55 1017,00 1020,00

1017,00 122,55 1017,00 1020,00

1018,00 122,67 1018,00 1020,00

657,00 79,04 657,00 660,00

29 Земеделска кооперация „Казимир 93”търг
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№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

30 продажба 16.12.2014 г. Калипетрово
ул. "Авлига" № 
8А

поземлен имот с № 41143.500.2034, с площ 627 кв. м и 
НТП "Ниско застрояване (до 10 м)", заедно с построе-
ните в него едноет. масивна селскостопанска сграда с 
№ 41143.500.2034.1 и ЗП 56 кв. м и едноет. полумасив-
на селскостопанска сграда с № 41143.500.2034.2 и ЗП 
57 кв. м

5161 
и 

5165

26.07.2011 г. 
и           

03.08.2011 г.

31 продажба 06.02.2014 г. Силистра 
ул. „Седми 
септември"

поземлен имот с идентификатор № 66425.501.6102, с 
площ 34 кв. м и начин на трайно ползване „За друг 
обществен обект, комплекс”

6468 23.09.2013 г.

32 продажба 25.06.2014 г. Казимир
урегулиран поземлен имот VІІ, отреден за имот кад. № 
145 в кв. 1, с площ 1 330 кв. м 

6937 02.06.2014 г.

33 продажба 30.07.2014 г. Сребърна
ул. "Добруджа" 
№ 7

урегулиран поземлен имот VІІ, отреден за имот кад. № 
116 в кв. 13, с площ 945 кв. м 

2182 28.01.2002 г.

34 продажба 21.08.2014 г. Силистра ул. "Одеса" 
поземлен имот с идентификатор № 66425.501.1149, с 
площ 545 кв. м и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10 м)” 

6859 20.03.2014 г.

35 продажба 06.10.2014 г. Силистра ул. „Добрич"
поземлен имот с идентификатор № 66425.501.9061, с 
площ 41 кв. м и начин на трайно ползване „За 
търговски обект, комплекс”

6991 20.06.2014 г.

36 продажба 28.02.2014 г. Силистра 
ул. „Балчик" № 
4

поземлен имот № 66425.501.2809 по кадастралната кар-
та на града, с площ 194 кв. м, начин на трайно ползва-
не „Ниско застрояване (до 10 м)”, заедно с построените 
върху него едноет. полумасивна жил. сграда № 
66425.501.2809.1 със ЗП 82 кв. м, състояща се от пет 
стаи, коридор, килер и серв. помещение и едноет. 
полумасивна спом. сграда – тоалетна с баня № 
66425.501.2809.2 със ЗП 7 кв. м                                               

411 15.06.1998 г.

37 продажба 19.03.2014 г. Силистра 
ул. „Кълъраш” 
№ 5, вх. Б

самостоятелен обект с идентификатор № 
66425.501.3265.4.18, представляващ апартамент № 18, 
ет. 7 със ЗП 88, 62 кв. м и изба № 18 с площ 4, 10 кв. м                                                    

532 06.12.1998 г.
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

30 7530,00 3387,40 7530,00 7530,00 търг Стелиян Ганчев Стоев

31 2284,80 43,00 2284,80 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Костадин Димитров Иванов

32 3923,50 2724,70 3923,50 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Земеделска кооперация „Казимир 93”

33 1899,45 2370,04 2370,04 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Евгени Георгиев Боев и Светлана Николаева Боева

34 31501,00 4926,80 31501,00 чл. 35, ал. 3 от ЗОС „ТУЛОН ТРЕЙД” ЕООД 

35 2379,64 51,80 2379,64 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Светлин Димитров Савов

36 17873,80 10818,00 17873,80
Решение № 744/ 26.09.2013 г. 

на ОбС Силистра
Илхан Галип Хасан, Юджел Февзи Хасан и Нериман 
Илхан Галип

37 31800,00 11153,90 31800,00
Решение № 493/ 28.03.2013 г. 

на ОбС Силистра
Красимир Тодоров Николов, Милкана Иванова 
Николова и Теодора Красимирова Николова
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№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

38 продажба 21.03.2014 г. Силистра 
ул. „Добрич” № 
138

самостоятелен обект с идентификатор № 
66425.501.8746.6.16, представляващ апартамент № 16, 
ет. 4 със ЗП 40, 37 кв. м и изба № 32 с площ 2, 97 кв. м                                                    

499 27.10.1998 г.

39 продажба 31.05.2014 г. Силистра 
ул. „Тулча” № 
29

самостоятелен обект с идентификатор № 
66425.501.8746.9.2, представляващ апартамент № 2, 
ет. 1 със ЗП 38, 13 кв. м и изба № 11 с площ 4, 40 кв. м                                                    

495 20.10.1998 г.

40 продажба 11.06.2014 г. Айдемир
ж. к. "Север" № 
53

самостоятелен обект с идентификатор № 
00895.502.2004.1.12, представляващ апартамент № 12, 
ет. 4 със ЗП 88, 15 кв. м и изба № 12 с площ 5, 43 кв. м                                                    

314 16.03.1998 г.

41 продажба 07.07.2014 г. Силистра ул. „Рила” № 4
самостоятелен обект с идентификатор № 
66425.501.8719.3.4, представляващ апартамент № 4, 
ет. 2 със ЗП 37, 50 кв. м и изба № 1 с площ 4, 45 кв. м                                                    

361 04.05.1998 г.

42 продажба 12.11.2014 г. Айдемир
ул. "Лазурна" № 
9, вх. А

самостоятелен обект с идентификатор № 
00895.502.1973.1.9, представляващ апартамент № 10, 
ет. 5 със ЗП 86, 82 кв. м и изба № 10 с площ 16, 22 кв. м                                                    

312 16.03.1998 г.

43 продажба 17.01.2014 г. Българка
90/ 900 ид. части от урегулиран поземлен имот ХІІ, 
целия с площ 900 кв. м, отреден за имот № 138 в кв. 13 
по плана на селото, която се придава от улица

44 продажба 27.01.2014 г. Богорово
5/ 1100 ид. части от урегулиран поземлен имот ХVІ, 
целия с площ 1000 кв. м, отреден за имот № 12 в кв. 11 
по плана на селото, която се придава от улица  

45 продажба 14.10.2014 г. Силистра
32/ 57 ид. част от поземлен имот с идентификатор № 
66425.501.3022, целия с площ 57 кв. м, с начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)”

7145 11.09.2014 г.

46 продажба 23.10.2014 г. Силистра

поземлен имот с идентификатор № 66425.501.9070, с 
начин на трайно ползване „За второстепенна улица”, 
находящ се на ул. „Мъченик Дасий”, с площ 47 кв. м, 
участващ в урегулиран поземлен имот VІ, отреден за 
имот кад. 138, в кв. 172 по плана на гр. Силистра, която 
част се предава от улица към собствения му поземлен 
имот № 138
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

38 15500,00 7388,10 15500,00
Решение № 493/ 28.03.2013 г. 

на ОбС Силистра
Николай Петров Койчев и Петранка Иванова Койчева

39 14140,00 6431,90 14140,00
Решение № 493/ 28.03.2013 г. 

на ОбС Силистра
Силвия Георгиева Димитрова

40 27300,00 7093,80 27300,00
Решение № 493/ 28.03.2013 г. 

на ОбС Силистра
Венислав Костадинов Янакиев, Християна 
Вениславова Янакиева и Георги Костадинов Янакиев

41 14400,00 4864,80 14400,00
Решение № 992/ 27.03.2014 г. 

на ОбС Силистра
Марийка Недкова Петракева

42 21200,00 6874,80 21200,00
Решение № 992/ 27.03.2014 г. 

на ОбС Силистра
Танер Шабан Бейсим, Йозлям Зейналова Бейсим и 
Актер Шабан Бейсим

43 306,00 288,00 306,00 чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС Теодор Александров Павлов

44 13,25 11,50 13,25 чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС Иван Христов Иванов

45 1853,44 475,30 1853,44 1853,44

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл. 33 от ЗС и реше-
ние № 1215 от 25.09.2014 г. на 

ОбС - Силистра 

Милен Христов Христов, Иванка Михалева Маркова 
и Венета Христова Петкова

46 2533,30 742,60 2533,30

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

собственост

Ибрям Сюлейман Юсуф 
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№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

47
право на 
пристрояване

17.01.2014 г. Силистра ул. "Люляк" № 5
18 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
66425.501.936 за изграждане на пристройка - гараж към 
собствена стопанска сграда

6535 09.10.2013 г.

48
право на 
пристрояване

03.02.2014 г. Силистра
ул. "Отец 
Паисий" № 5

3,20 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
66425.500.7292 за изграждане на външно стълбище 
към собствения й апартамент

6716 21.01.2014 г.

49
право на 
пристрояване

01.04.2014 г. Силистра
ул. „Янко 
Тодоров” № 20 

12, 29 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
66425.501.3259 за изграждане на пристройка за офор-
мяне на рампа за достъп на хора с увреждания при 
промяна предназначението на собствения им самостоя-
телен обект с идентификатор № 66425.501.3259.1.5

2869 20.03.2003 г.

50
право на 
пристрояване

11.09.2014 г. Силистра
ул. „Хан 
Омуртаг” № 18 

9, 70 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
66425.500.3772 за разширение на собствената им 
тераса

6989 20.06.2014 г.

51
право на 
пристрояване

16.09.2014 г. Силистра
ул. „Седми 
септември” № 
84 

41 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
66425.501.8849 за изграждане на пристройка към 
собствения му кафе – аперитив „Стиви”

5205 05.10.2014 г.

52
право на 
пристрояване

07.10.2014 г. Силистра
ул. "Симеон 
Велики" № 5

2 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
66425.500.3396 за изграждане на външно стълбище 
към собствения й апартамент

5916 24.04.2013 г.

53 право на строеж 25.03.2014 г. Калипетрово
местност „Край 
селото”

1, 44 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
41143.174.11 за изграждане на стълб за изместване на 
трасето на въздушен електропровод ЕПО 20 кV

4961 11.03.2011 г.

54 право на строеж 29.08.2014 г. Силистра ул. "Кълъраш"
24 кв. м в/у поземлен имот с идентификатор № 
66425.501.3220 за изграждане на търговски обект № 1

6867 02.04.2014 г.

55 дарение 25.02.2014 г. Калипетрово
ул. "Красна 
поляна" № 7

самостоятелен обект с идентификатор № 
41143.500.214.3.1, представляващ апартамент № 1, ет. 1 
със ЗП 65,62 кв. м и изба № 1 с площ 3,84 кв. м                                                    

174 15.10.1997 г.

56 дарение 26.02.2014 г. Калипетрово
ул. "Красна 
поляна" № 9

самостоятелен обект с идентификатор № 
41143.500.214.2.9, представляващ апартамент № 9, ет. 3 
със ЗП 65,62 кв. м и изба № 9 с площ 7,84 кв. м                                                    

398 10.06.1998 г.
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

47 720,54 135,40 720,54 чл. 38, ал. 2 от ЗОС Наталя Алексеевна Ганчева

48 388,16 101,55 388,16 чл. 38, ал. 2 от ЗОС Елеонора Тодорова Тодорова

49 1241,29 196,10 1241,29 чл. 38, ал. 2 от ЗОС
Дафинка Величкова Хлебарова - Георгиева и 
Зорница Георгиева Георгиева

50 953,51 188,30 953,51 чл. 38, ал. 2 от ЗОС Искра Василева Колева и Христо Андреев Колев

51 2906,08 915,80 2906,08 чл. 38, ал. 2 от ЗОС Стефан Маринов Антонов

52 218,46 63,60 218,46 чл. 38, ал. 2 от ЗОС Гинка Петрова Станчева

53 1188,00 19,20 1188,00
чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във 

връзка с чл. 62, ал. 2 от 
Закона за енергетиката 

„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

54 2049,60 383,40 2049,60 2052,00 търг "ТИХО - 79" ЕООД

55 19629,07 3029,80
Решение № 925/ 30.01.2014 г. 

на ОбС Силистра
Борян Янакиев Романов и Галина Славова Романова

56 21297,54 3384,50
Решение № 575/ 30.05.2013 г. 

на ОбС Силистра
Димитър Николаев Симеонов и Людмила Живкова 
Александрова
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№ 
по 
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собственост 

57 дарение 18.06.2014 г. Калипетрово
ул. "Илинден" 
№ 43

самостоятелен обект с идентификатор № 
41143.500.197.5.4, представляващ апартамент № 4, ет. 2 
със ЗП 85,14 кв. м и изба № 4 с площ 3,95 кв. м                                                    

171 10.10.1997 г.

58 дарение 20.08.2014 г. Калипетрово
ул. "Илинден" 
№ 43

самостоятелен обект с идентификатор № 
41143.500.197.5.6, представляващ апартамент № 6, ет. 2 
със ЗП 73, 03 кв. м и изба № 6 с площ 4, 10 кв. м                                                    

171 10.10.1997 г.

59 дарение 26.08.2014 г. Калипетрово
ул. "Илинден" 
№ 41

самостоятелен обект с идентификатор № 
41143.500.197.4.16, представляващ апартамент № 16, ет. 
6 със ЗП 65, 62 кв. м и изба № 16 с площ 3, 62 кв. м                                                    

170 10.10.1997 г.

60 дарение 27.08.2014 г. Калипетрово
ул. "Красна 
поляна" № 7

самостоятелен обект с идентификатор № 
41143.500.214.3.2, представляващ апартамент № 2, ет. 1 
със ЗП 59,22 кв. м и изба № 2 с площ 3,92 кв. м                                                    

174 15.10.1997 г.

61 дарение 02.10.2014 г. Калипетрово
ул. "Красна 
поляна" № 8

самостоятелен обект с идентификатор № 
41143.500.215.8.6, представляващ апартамент № 6, ет. 2 
със ЗП 65, 62 кв. м и изба № 6 с площ 4, 53 кв. м                                                    

166 10.10.1997 г.

62
право на 
ползване

13.05.2014 г. Айдемир
местност 
„Излаза”

поземлен имот с идентификатор № 00895.41.11, с 
начин на трайно ползване „Нива”, площ 61 352 кв. м и 
категория ІV, за срок от 3 години

4920 25.02.2011 г.

местност 
„Излаза”

поземлен имот с идентификатор № 00895.41.4, с начин 
на трайно ползване „Нива”, площ 85 842 кв. м и 
категория ІV, за срок от 3 години

4917 25.02.2011 г.

местност 
„Излаза”

част от поземлен имот с идентификатор № 00895.41.5, 
с начин на трайно ползване „Нива”, площ 117 854 кв. м 
и категория ІV, за срок от 3 години

4918 25.02.2011 г.

Смилец
местност 
„Червена 
пръст”

поземлен имот № 056001, с начин на трайно ползване 
„Нива”, с площ 44, 022 дка, от които 17, 000 дка катего-
рия VІ и 27, 022 дка категория ІІІ, за срок от 10 години

3228 15.11.2004 г.

Смилец
местност 
„Кованлък”

поземлен имот № 037041, с начин на трайно ползване 
„Нива”, с площ 3 дка, категория VІ, за срок от 10 години

3770 11.07.2006 г.

право на 
ползване

64 31.05.2014 г.

63
право на 
ползване

14.05.2014 г. Айдемир
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

57 27360,12 4379,00
Решение № 925/ 30.01.2014 г. 

на ОбС Силистра
Сезгин Мюмюн Назиф

58 22481,03 3750,20
Решение № 1131/ 31.07.2014 

г. на ОбС Силистра
Теодор Любенов Тодоров и Ася Пенкова Мирчева

59 20871,26 3758,50
Решение № 1131/ 31.07.2014 

г. на ОбС Силистра
Неждет Осман Емин и Гюлюш Ахмед Емин

60 16011,75 2742,10
Решение № 1570/ 21.03.2011 

г. на ОбС Силистра
Вилдан Салим Юсеин, Несрин Хасан Юсеин и 
Невсим Несрин Юсеин

61 20775,28 3311,20
Решение № 925/ 30.01.2014 г. 

на ОбС Силистра
Маргаритка Гинева Георгиева

62 9101,57
т. 1 Решение № 1000/ 

27.03.2014 г. на ОбС Силистра
СНЦ „Спортен клуб по волейбол Елит”

12734,66

17483,64

5616,70

218,70

СНЦ „Футболен клуб Айдемир” 
т. 2 Решение № 1000/ 

27.03.2014 г. на ОбС Силистра
безвъзмездно

безвъзмездно

безвъзмездно

Народно читалище „Ламбриново – 2013”
Решение № 1042/ 24.04.2014 

г. на ОбС Силистра

63

64
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№ 
по 
ред
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разпоредителна 

сделка
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Адрес
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65
право на 
ползване

23.06.2014 г. Сребърна
местност 
„Новите лозя”

поземлен имот № 004031, с начин на трайно ползване 
„Нива”, с площ 10,001 дка, от които категория ІІІ 2,000 
дка и категория ІV  8,001 дка, за срок от 10 години

6856 12.03.2014 г.

Силистра 
местност „Осми 
пост”

поземлен имот с идентификатор № 66425.11.20, с 
начин на трайно ползване "Нива", площ 3 дка, 
категория ІІІ, за срок от 10 години

5423 09.05.2012 г.

Силистра 
местност „Айде-
мирско шосе”

поземлен имот с идентификатор № 66425.17.35, с 
начин на трайно ползване "Нива", площ 2 дка, 
категория ІІІ, за срок от 10 години

5424 09.05.2012 г.

Силистра 
местност „Орта 
борун ”

поземлен имот с идентификатор № 66425.3.29, с начин 
на трайно ползване "Нива", площ 2,160 дка, категория 
ІІІ, за срок от 10 години

5422 09.05.2012 г.

Силистра 
местност „Орта 
борун ”

поземлен имот с идентификатор № 66425.3.47, с начин 
на трайно ползване "Нива", площ 1,999 дка, категория 
ІІІ, за срок от 10 години

5421 09.05.2012 г.

Силистра 
местност „Орта 
борун ”

поземлен имот с идентификатор № 66425.3.48, с начин 
на трайно ползване "Нива", площ 2,227 дка, категория 
ІІІ, за срок от 10 години

5420 09.05.2012 г.

Силистра 
местност 
„Беджедерси”

поземлен имот с идентификатор № 66425.4.30, с начин 
на трайно ползване "Нива", площ 10,002 дка, категория 
ІІІ, за срок от 10 години

5266 20.02.2012 г.

Силистра 
местност 
„Беджедерси”

поземлен имот с идентификатор № 66425.4.50, с начин 
на трайно ползване "Нива", площ 20,400 дка, категория 
ІІІ, за срок от 10 години

5419 09.05.2012 г.

Силистра 
местност 
„Чатал чешма” 

поземлен имот с идентификатор № 66425.9.17, с начин 
на трайно ползване "Нива", площ 4,969 дка, категория 
ІІІ, за срок от 10 години

5409 08.05.2012 г.

67
право на 
ползване

18.07.2014 г. Казимир
местност 
„Калбурджията”

част от поземлен имот № 000528, с начин на трайно 
ползване "Пасище, мера", с площ 1 дка, за срок от 10 
години за пчелин

5488 06.08.2012 г.

68
право на 
ползване

28.07.2014 г. Казимир
местност 
„Сунгура”

част от поземлен имот № 000574, с начин на трайно 
ползване "Временно неизползваема нива", с площ 1 
дка, за срок от 10 години за пчелин

4744 05.07.2010 г.

66 24.06.2014 г.
право на 
ползване
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

65 1392,44
Решение № 1002/ 27.03.2014 

г. на ОбС Силистра
Народно читалище „Възраждане – 1940 г.”

463,05

308,70

365,15

337,93

376,47

1775,36

3448,62

766,97

67 660,00 14,20 660,00 660,00
Решение № 1091/ 29.05.2014 

г. на ОбС Силистра
Илияна Неделчева Ангелова

68 760,00 57,26 760,00 760,00
Решение № 1072/ 29.05.2014 

г. на ОбС Силистра
Георги Иванов Петков

66 Народно читалище „Дръстър 2012”безвъзмездно

безвъзмездно

Решение № 999/ 27.03.2014 г. 
на ОбС Силистра
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69
право на 
ползване

20.08.2014 г. Силистра
местност 
„Меджеди 
табия”

историческа крепост „Меджеди табия”, представляваща 
едноетажна административно – делова масивна сграда 
с идентификатор № 66425.24.22.1 и застроена площ 
114 кв. м, за срок до определяне на концесионер, но за 
не повече от 1 година

871 15.05.2000 г.

70
право на 
ползване

14.10.2014 г. Силистра
местност 
„Меджеди 
табия”

историческа крепост „Меджеди табия”, представляваща 
едноетажна административно – делова масивна сграда 
с идентификатор № 66425.24.22.1 и застроена площ 
114 кв. м, за срок до сключване на договор за концесия, 
но за не повече от 3 години

871 15.05.2000 г.

71
право на 
ползване

23.10.2014 г. Айдемир
местност 
„Кълнежа”

поземлен имот с идентификатор № 00895.47.8, с начин 
на трайно ползване „Изоставена орна земя”, площ 636 
и категория V, за срок от 10 години за пчелин

4996 16.03.2011 г.

поземлен имот с идентификатор № 41143.502.57, с 
площ 1 364 кв. м и трайно предназначение на терито-
рията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „За 
друг вид производствен, складов обект”, представля-
ващ урегулиран поземлен имот VІІІ, отреден за имот № 
20 и за приют за кучета в кв. 2 по плана на ПЗ "Калипет-
рово - Изток"
поземлен имот с идентификатор № 41143.502.58, с 
площ 4 193 кв. м и трайно предназначение на терито-
рията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „За 
друг вид производствен, складов обект”, представля-
ващ урегулиран поземлен имот V, отреден за имот № 
20 и за производствено-складова дейност и поземлен 
имот с идентификатор № 41143.502.56, с площ 1 807 
кв. м и трайно предназначение на територията „Урбани-
зирана”, начин на трайно ползване „За друг вид произ-
водствен, складов обект”, представляващ урегулиран 
поземлен имот VІІ, отреден за имот № 20 и за производ-
ствено-складова дейноств кв. 2 по плана на ПЗ "Кали-
петрово - Изток"

72 делба 03.04.2014 г. Калипетрово
ПЗ "Калипетро-
во - Изток"
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

69 10008,40
Решение № 780/ 31.10.2013 г. 

на ОбС Силистра
ЕТ  „Валентин Петков”

70 10008,40
Решение № 1210/ 25.09.2014 

г. на ОбС Силистра
ЕТ  „Валентин Петков”

71 407,00 24,06 407,00 407,00
Решение № 1212/ 25.09.2014 

г. на ОбС Силистра
Стефан Симеонов Григоров

4903,30 Община Силистра 

24223,40
„Български пощи” ЕАД и „Българска 
телекомуникационна компания” АД 

безвъзмездно

безвъзмездно

72
Решение № 398/ 22.11.2012 г. 

на ОбС Силистра
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поземлен имот с идентификатор № 41143.500.2415, с 
трайно предназначение на територията „Урбанизира-
на”, начин на трайно ползване „За друг вид озеленени 
площи”, с площ 3831 кв. м

6895 13.05.2014 г.

поземлен имот с идентификатор № 41143.500.2420, с 
трайно предназначение на територията „Урбанизира-
на”, начин на трайно ползване „За друг вид озеленени 
площи”, с площ 322 кв. м

6895 13.05.2014 г.

поземлен имот с идентификатор № 41143.500.2416, с 
трайно предназначение на територията „Урбанизира-
на”, начин на трайно ползване „За друг вид озеленени 
площи”, с площ 540 кв. м

6895 13.05.2014 г.

поземлени имоти с идентификатори № 66425.501.9063, 
66425.501.9066, 66425.501.9067 и 66425.501.9066, с на-
чин на трайно ползване „За друг обществен обект, ком-
плекс” и площи съответно 1735, 10749, 926 и 1244 кв. м
поземлен имот с идентификатор № 66425.501.9064, с 
начин на трайно ползване „За друг обществен обект, 
комплекс” и площ 978 кв. м
поземлен имот с идентификатор № 66425.501.9065, с 
начин на трайно ползване „За друг обществен обект, 
комплекс” и площ 1705 кв. м

ул. "Глухарче"

поземлен имот с идентификатор № 00895.501.9596, с 
площ 30 кв. м, който съгласно плана за регулация 
участвува в урегулиран поземлен имот І, отреден за 
имот кад. № 547 в кв. 46 по плана на селото

ул. "Златна 
Панега"

поземлен имот с идентификатор № 00895.501.9597, с 
площ 22 кв. м, който съгласно плана за регулация 
участвува в урегулирани поземлени имоти ХІV и ХV, 
отредени за имот кад. № 547 в кв. 46 по плана 

ул. "Златна 
Панега"

поземлен имот с идентификатор № 00895.501.9598, с 
площ 5 кв. м, който съгласно плана за регулация е 
отреден за ул. „Златна Панега”

73 делба 10.07.2014 г. Калипетрово

74 делба 18.08.2014 г. Силистра 

замяна Айдемир75 28.04.2014 г.

ул. "Капитан 
Кръстев"

ул. "Рашко 
Блъсков"
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пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

Община Силистра 

Община Силистра 

2484,90 Васил Димов Нончев 

206181,78 Община Силистра 

13752,60 Марин Калушев Маринов 

23975,70
Сдружение с нестопанска цел в частна полза 
„Дръстър – Силистра”

183,00 98,10 300,00 300,00

134,20 71,94 220,00 220,00

30,50 16,35 50,00 50,00 Община Силистра 

19110,70

Решение № 1071/ 29.05.2014 
г. на ОбС Силистра

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и т. 2 от 
решение № 1013 от 

27.03.2014 г. на ОбС - 
Силистра

75

Петко Кръстев Великов и Стояна Димитрова 
Великова

74
Решение № 1094/ 29.05.2014 

г. на ОбС Силистра

73
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ул. „Пети 
конгрес”

част от улица с площ 10 кв. м, която съгласно плана за 
регулация участвува в урегулиран поземлен имот Х, 
отреден за имот кад. № 8 в кв. 1

ул. „Пети 
конгрес”

две части от урегулиран поземлен имот Х, отреден за 
имот кад. № 8 в кв. 1 по плана на селото, с обща площ 
10 кв. м, които съгласно плана за регулация на урегули-
рания имот, са отредени за ул. „Пети конгрес” – 7 кв. м 
и за ненаименована улица – 3 кв. м

ул. „Каменно 
цвете”

поземлен имот с идентификатор № 00895.502.4358, с 
площ 112 кв. м, който съгласно плана за регулация 
участвува в урегулиран поземлен имот ІІ, отреден за 
имот кад. № 1553 в кв. 238 по плана на селото

ул. „Лотос”
поземлен имот с идентификатор № 00895.502.4359, с 
площ 24 кв. м, който съгласно плана за регулация е 
отреден за ул. „Лотос”

ул. „София” № 
110 А

поземлен имот с идентификатор № 00895.502.4355, с 
площ 60 кв. м, който съгласно плана за регулация на 
селото участвува в урегулиран поземлен имот І, 
отреден за имот кад. № 313 в кв. 27 по плана на селото

ул. „Теменуга”
поземлен имот с идентификатор № 00895.126.504, с 
площ 24 кв. м, който съгласно плана за регулация е 
отреден за ул. „Теменуга”

местност „Край 
село” 

поземлен имот с идентификатор № 41143.48.22, с 
площ 701 кв. м, начин на трайно ползване „Нива”, 
категория ІІІ 

5240 12.01.2012 г.

местност 
„Деведжи”

поземлен имот с идентификатор № 41143.78.52, с 
площ 4 341 кв. м, начин на трайно ползване „Нива”, 
категория ІІІ 

5238 12.01.2012 г.

Силистра
местност „Орта 
борун”

поземлен имот с идентификатор № 66425.3.51, с площ 
4 999 кв. м, начин на трайно ползване „Нива”, категория 
ІІІ 

Брадвари

Айдемир

Айдемир

78

76 замяна 29.04.2014 г.

замяна 16.09.2014 г.

77 замяна 23.05.2014 г.

79 замяна 25.11.2014 г.

Калипетрово

27



пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

48,00 39,30 48,00 48,00 „Боил” ЕООД 

48,00 39,30 48,00 48,00 Община Силистра 

598,08 471,50 598,08 598,08 Марин Димов Великов и Нора Костова Великова

128,16 101,04 128,16 128,16 Община Силистра 

355,20 200,40 355,20 355,20 „СТАС – ТЕЛ” ЕООД

142,08 80,16 142,08 142,08 Община Силистра 

713,00 118,50 713,00 713,00 Милена Райчева Николова 

4413,00 510,50 4413,00 4413,00 Милена Райчева Николова 

5081,00 955,31 5081,00 5081,00 Община Силистра 

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и т. 2 от 
решение № 1010 от 

27.03.2014 г. на ОбС - 
Силистра

76

78

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и т. 2 от 
решение № 1158 от 

31.07.2014 г. на ОбС - 
Силистра

77

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и т. 2 от 
решение № 1045 от 

24.04.2014 г. на ОбС - 
Силистра

79

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и решение № 
1251 от 30.10.2014 г. на ОбС - 

Силистра

28



№ дата

№ 
по 
ред

Вид 
разпоредителна 

сделка

Дата на 
договора

Описание на имота - предмет на сделката
Населено 
място

Адрес

Акт за 
собственост 

местност 
„Големия чаир” 

поземлен имот с идентификатор № 41143.23.6, с площ 
679 кв. м, начин на трайно ползване „Нива”, категория 
ІІІ 

5085 04.04.2011 г.

местност 
„Алчака”

поземлен имот с идентификатор № 41143.37.11, с 
площ 4 507 кв. м, начин на трайно ползване „Нива”, 
категория ІІІ 

5083 04.04.2011 г.

Силистра
местност „Орта 
борун”

поземлен имот с идентификатор № 66425.3.31, с площ 
4 999 кв. м, начин на трайно ползване „Нива”, категория 
ІІІ 
поземлен имот № 053020, с площ 1, 642 дка и начин на 
трайно ползване „Полски път”
поземлен имот № 053021, с площ 1, 308 дка и начин на 
трайно ползване „Полски път”
поземлен имот № 053022, с площ 1, 143 дка и начин на 
трайно ползване „Полски път”

81 продажба 19.06.2014 г. Ветрен
местност 
„Поляната”

27.11.2014 г.

Калипетрово

80 замяна

29



пазарна данъчна

определена 
от Общинския 

съвет

крайна 

№ 
по 
ред

Начин на разпореждане Насрещна страна 

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

690,00 99,81 690,00 690,00
Павел Вълчев Павлов и Росица Хараламбиева 
Павлова

4581,00 662,53 4581,00 4581,00
Павел Вълчев Павлов и Росица Хараламбиева 
Павлова

5081,00 955,31 5081,00 5081,00 Община Силистра 

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 
21, ал. 4 от ЗОС и решение № 
1250 от 30.10.2014 г. на ОбС - 

Силистра

„Инвест – билдинг Силистра” ООД3111,003111,00 3111,0081

чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, по 
аналогия с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 

и решение № 753 от 
26.09.2013 г. на ОбС - 

Силистра 

80

30


