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П Р О Т О К О Л  № 2 
за извършване на допълнително разпределение на свободните общински па-

сища и мери за индивидуално ползване от стопанската 2020 – 2021 година 

                                                     /по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ/ 

 
Днес, 29.05.2020 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 490 от 19.03.2020 г. на 

кмета на Община Силистра, във връзка с решение № 189 от 27.02.2020  г. на Общински 

съвет – Силистра, се събра комисия в състав: 

Председател:  д-р Мирослав Великов Тодоров – зам.-кмет „Финанси и икономи-

ка“ 

Зам.-председател:     Мирослав Ангелов Калинов – директор дирекция „Финанси“                                           

Членове:  Николай Михайлов Николов - директор дирекция „Правна”; 

Кремена Пламенова Неделчева – началник отдел „Общинска собс-

твеност”; 

Тюркян Юлми Ахмед - ст. експерт „Управление на земеделски зе-

ми”; 

Денчо Стоянов Георгиев – кмет на с. Айдемир; 

Никола Станков Узунов - кмет на с. Калипетрово; 

Костадин Димитров Иванов - кмет на с. Бабук; 

Венцислав Куртев Маринов- кмет на с. Проф. Иширково; 

Георги Иванов Иванов – кмет на с. Сребърна; 

Нуран Мехмед Халим – кмет на с. Брадвари; 

Петранка Стоянова Неделчева - кмет на с. Смилец; 

Иванка Дойчева Славова -  кмет на с. Ветрен; 

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; 

Катя Тодорова Кръстева – кметски наместнок на с. Ценовч; 

Георги Иванов Колев – кметски наместнок на с. Казимир; 

 Валерий Петров Недев – главен юрисконсулт на Община Силист-

ра 

която, съгласно чл. 37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските зе-

ми, извърши допълнително разпределение на пасища, мери за индивидуално ползване, за 

стопанската 2020-2021 г. Присъстваха всички членове на комисията с изключение на 

Кремена Неделчева, която бе заместена от резервният член Валерий Недев.  

Ст. експерт „Управление на земеделски земи“ запозна комисията с желаните за 

наемане и посочените от заявителите поземлени имоти, с начин на трайно ползване па-

сище, мера. 

1. Димитър Стефков Димитров,ЕГН **********, с постоянен адрес – гр. Си-

листра, ул. „Одеса” № 22, ет.7, ап. 20 желае да наеме следното пасище: част, с площ от 

397,02 дка от поземлен имот № 02097.100.55 по кадастралната карта на землището на с. 

Бабук, находящ се в местността „Мешелика“, целият с площ от 963,563 дка.  
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2. Исмаил Митат Еюб,ЕГН **********, с постоянен адрес – с. Брадвари, ул. 

„София“ №5, желае да наеме следното пасище: част, с площ от 238,029 дка от поземлен 

имот № 35225.23.572 по кадастралната карта на землището на с.Казимир, находящ се в 

местността „Артарлъ“, целият с площ от 1077, 433 дка. 

3. Илиян Йовков Вълков,ЕГН**********, с постоянен адрес – гр. Силистра, 

ул.“Тодор Пеев“ №12, не желае да наеме пасища в съседно земелище.  

4. Венелин Руменов Недев,ЕГН **********, с постоянен адрес – гр. Силист-

ра, ул. „Хан Омуртаг“ №19, желае да наеме следните пасища с обща площ 228, 505 дка: 

4.1. част, с площ 126 дка от поземлен имот с идентификатор 00895.122.514 по 

кадастралната карта на землището на с. Айдемир, находящ се в местността „Баба Атанас-

ка“, категория VII, целият с площ от 159, 088 дка; 

4.2. част, с площ 102,505 дка от поземлен имот с идентификатор 00895.42.590 

по кадастралната карта на землището на с. Айдемир, находящ се в местността „Излаза“, 

категория IV, целият с площ от 122, 292 дка; 

8. Дилбер Недждет Рахми,ЕГН**********, с постоянен адрес – с. Брадвари, 

ул.“ Генерал Гурко“ №2, желае да наеме следното пасище: част с площ от  221, 890 дка, 

от поземелн имот № 35225.23.572 по кадастралната карта на землището на с. Казимир, 

находящ се в местността „Артарлъ“, целият с площ от 1077,433 дка. 

Във връзка с горните констатации комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Предлага на Кмета на Община Силистра, след сключване на договорите с всич-

ки лица, на които с Протокол № 1 от 29.04.2020 г. и Протокол № 2 от 29.05.2020 г. на ко-

мисията са разпределени имоти, на основание и при условията на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ 

да организира публичен търг с тайно наддаване за останалите ненаети имоти. 

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/                   /Н. Узунов/                       /К. Иванов/                    /В.Маринов/ 

            

______________             ______________              _____________ _____________ 

      /Г.Иванов/                     / Н.Халим/                     /П.Неделчева/       /И.Славова/ 

 

______________             ______________              _____________ _____________ 

  / Ведат Сали /                  /М.Тодорова/                   /М.Желева/                    /Иван Савов/ 

 

______________             ______________              _____________              ________________ 

 /Ангел Желев/                 /Иве. Иванов/                /Катя Кръстева/                  /Георги Колев/ 

 

______________              

/Валерий Недев/ 


