
ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33 (086) 82 42 43  Факс:(086) 82 33 43
7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg

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

индивидуално ползване от стопанската 2021 – 2022 година

Днес, 14.04.2021г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 564 от 06.04.2021 г. на кме-
та на Община Силистра, във връзка с решение № 434 от 25.02.2021 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”;

Боряна Николова Петрова– началник отдел „Общинска собстве-
ност”;
Василка Кинджакова - специалист „Управление на земеделски зе-
ми”;
Денчо Стоянов Георгиев – кмет на с. Айдемир;
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;
Велемира Илиева Николова-  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. Ценович;
Георги Иванов Колев – кметски наместнок на с. Казимир;
Иван Минков Иванов – кметски наместник на с. Поп Кралево;
Енчо Славов Енчев – кметски наместник с. Срацимир

                                       Петя Стефанова Върбанова-главен специалист „АВР“
                                     Валерий Петров Недев – старши юрисконсулт на Община Силистра
която да извърши разпределение на свободните общински пасища и мери за индивидуал-
но ползване от стопанската 2021 – 2022 година. 

Членовете на комисията попълниха декларации до председателя, че не са свър-
зани лица по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата. Никола Станков
Узунов - кметски наместник на с. Калипетрово и заяви, че не отговаря на това изискване,
поради което няма да участва в комисията.

В последствие комисията пристъпи към работа, като започна със запознаване с
постъпилите заявления и проверка на приложените документи. Констатирано бе, че са
постъпили общо 16 (шестнадесет) заявления, както следва:

№ по ред Заявител
Заявление

Вх. № Дата на подаване
1. „Сити милк 2000“ЕООД ВхК – 2254 01.03.2021 г.
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2. ЕТ „Дени 99-Г.Стоянова“ ВхК – 2356 02.03.2021 г.
3. Угур Бату ВхК – 2357 02.03.2021 г.
4. Хайредин Мехмед Мехмед ВхК – 2376 04.03.2021 г.
5. Станимир Николов Узунов ВхК – 2386 04.03.2021 г.
6. Ердован Али Али ВхК – 2400 04.03.2021 г.
7. Синан Осман Алиосман ВхК – 2406 04.03.2021 г.
8. Атидже Ибрям Сали ВхК – 2427 05.03.2021 г.
9. „Аймекс“ ЕООД ВхК – 2438 05.03.2021 г.
10. Райчо Недев Райчев ВхК – 2476 08.03.2021 г.
11. Гюлфера Ахмед Ибрям ВхК – 2489 08.03.2021 г.
12. Йордан Владимиров Йорданов ВхК – 2520 09.03.2021 г.
13. Господин Илиев Семов ВхК – 2540 09.03.2021 г.
14. Исмаил Митат Еюб ВхК – 2575 10.03.2021 г.
15. Маргарита Маринова Енева ВхК – 2577 10.03.2021 г.
16. Венелин Руменов Недев ВхК – 2587 10.03.2021 г.

Всички са подадени в определения срок и 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 отделни-
те 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. „Сити милк 2000“ЕООД 1083420076 333,40 5001,000 0 5001,000
2. ЕТ „Дени 99-

Г.Стоянова“
6752600010 79,35 1190,250 0 1190,250

3. Угур Бату 6752650011 22,05 330,750 149,283 181,467
4. Хайредин Мехмед 

Мехмед
5869920102 1,35 20,250 19,750 0

5. Станимир Николов 
Узунов

4114390130 29,85 447,750 318,861 128,889

6. Ердован Али Али 3413400038 20,85 312,750 213,740 99,010
7. Синан Осман Алиосман 5869940159 8,70 130,500 0 130,500
8. Атидже Ибрям Сали 3413400044 35,10 526,500 599,790 -73,290
9. „Аймекс“ ЕООД 0477230005 18,45 276,750 153,121 123,629
10. Райчо Недев Райчев 4114300001 27,80 417,000 148,731 268,269
11. Гюлфера Ахмед Ибрям 5869970019 36,30 544,500 128,180 416,320
12. Йордан Владимиров 

Йорданов
5869960002 29,00 435,000 0 435,000

13. Господин Илиев Семов 1494890001 11,80 177,000 0 177,000
14. Исмаил Митат Еюб 0603250055 39,00 585,000 0 585,000
15. Маргарита Маринова 

Енева
3413450043 22,95 344,250 0 344,250

16. Венелин Руменов Недев 6642590080 37,00 555,000 368,995 186,005

Комисията констатира:



3

1. Атидже  Ибрям Сали няма право да получи пасища, мери за индивидуално ползване
в землището в което има регистриран животновъден обект, т.к. има вече наети пасища, мери кои-
то надхвърлят нормата определена в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

2. Хайредин Мехмед Мехмед, няма промяна в пасищните селскостопански животни
от предходна година и няма разпределени пасища и мери за индивидуално ползване. 

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

1. Предоставя на    „Сити милк 2000“ ЕООД, ЕИК 127563764  , с постоянен адрес –
общ. Ситово, с.Ситово ул. „Светлина” № 6 следните пасища: 

1.1. част, с площ от 68,210 дка, от поземлен имот с идентификатор 10834.51.29  по ка-
дастралната карта на землището с. Ветрен, местността „Козлуг“, категория  V, целият с площ от
375,484 дка;

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 5001,000 дка, а за отдаване
под наем за посочената стопанската година в землището на с. Ветрен са налични 68.210 дка
(има недостиг от 4932.79 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи пасища и
мери в съседно землище. 
                 2.   Предоставя  на  ЕТ „Дени-99 Гергана Стоянова“, ЕИК 118504012,   с постоянен 
адрес – с. Смилец, ул. „Трета“ №60 , следните пасища: 

2.1. част, с площ от 70,540 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.10.12  по ка-
дастралната карта на землището с. Смилец, местността „Загаза“, категория  VI, целият с площ
135,017 дка;

2.2. част, с площ от 121,074 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.18.29  по
кадастралната карта на землището с. Смилец, местността „Новите места“, категория  VI, целият с
площ 137,270 дка;

2.3. част, с площ от 169,710 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.19,17  по
кадастралната карта на землището с. Смилец, местността „Червена пръст“, категория  VI, целият
с площ 137,270 дка;

2.4. част, с площ от 125,050 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.22.24  по
кадастралната карта на землището с. Смилец, местността „Иванчов кладенец“, категория  VI, це-
лият с площ 137,270 дка;

2.5. част, с площ от 52,040 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.27.13  по ка-
дастралната карта на землището с. Смилец, местността „Бабушки баир“, категория  VI, целият с
площ 52,934 дка;

2.6. част, с площ от 285,770 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.56.3  по ка-
дастралната карта на землището с. Смилец, местността „Червена пръст“, категория  VI, целият с
площ 343,985 дка;

2.7. част, с площ от 10,604 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.43.20  по ка-
дастралната карта на землището с. Смилец, местността „Средния баир“, категория  VI, целият с
площ 17.505 дка;

2.8. част, с площ от 8,436 дка, от поземлен имот с идентификатор 67526.43.22  по ка-
дастралната карта на землището с. Смилец, местността „Средния баир“, категория  VI, целият с
площ 13,502 дка;

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1190.250 дка, а за отдаване
под наем за посочената стопанската година в землището на с. Смилец са налични 843,224
дка (има недостиг от 347,026 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи паси-
ща и мери в съседно землище. 

3.Предоставя на Угур Бату, ЕГН  **********  ,     с постоянен адрес – с.Смилец, ул.“Тре-
та“ № 60, следните пасища:

3.1. част  с площ 156.360 дка, от  поземлен имот с идентификатор 67526.22.24 по ка-
дастралната карта на землището на с. Смилец, находащ се в местността „Иванчов кладенец“, ка-
тегория  VI с площ  307.240 дка;

3.2. част с площ 16.756 дка от поземлен имот с идентификатор 67526.29.31 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Смилец“, находящ се в местността “Гизлиджа“ категория VI с
площ от 33.927 дка;
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3.3. част с площ 6.891 дка от поземлен имот с идентификатор 67526.29.33 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Смилец“, находящ се в местността “Гизлиджа“ категория VI с
площ от 10.110 дка;

4.Предоставя на Станимир Николов Узунов, ЕГН **********, с постоянен адрес –
с.Калипетрово, ул. „Ново Петрово“ №48, следните пасища:

4.1. част, с площ 128.992 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.46.34 по кадас-
тралната карта на землището на с.Калипетрово, находящ се в местността „Дядо Енев кулак“, ка-
тегория VI, целият с площ от 570,884 дка.

        5.Предоставя на Ердован Али Али  ,   ЕГН   **********  , с постоянен адрес – с.Йорда-
ново, ул. „Четвърта” № 68, следните пасища с обща площ 99.010 дка: 

5.1.част с площ 99.010 дка  от поземелн имот с идентификатор 34134.32.96 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Йорданово, местността „Юртлука", целият с площ 211.261 дка; 

  6.   Предоставя на     Синан Осман Алиосман  ,   ЕГН  **********  ,   с постоянен адрес – с.
Професор Иширково, ул.“Йордан Димов“ №13, следните пасища:

  6.1 част с площ 121,262 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.66 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Вятърната мел-
ница“, категория VI, целият с площ от 192.789 дка;

6.2 част с площ 13.583 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.164 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Карапетлик“,
категория V, целият с площ от 19.036 дка.

7.   Предоставя на     „Аймекс“ ЕООД  ,   ЕИК 828039305,     с постоянен адрес – гр.Силист-
ра, ул.“ Дочо Михайлов“ №1, ет.5,ап.41, следните пасища :

7.1 част с площ 10,272 дка от поземлен имот с идентификатор 04772.101.32 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Богорово, находящ се в местността „Чеира“, категория V, цели-
ят с площ от 21,101 дка;

7.2 част с площ 17,302 дка от поземлен имот с идентификатор 04772.14.115 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Богорово, находящ се в местността „Алифа Сърт“, категория V,
целият с площ от 18.253 дка;

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 123,629 дка, а за отдаване
под наем за посочената стопанската година в землището на с. Богорово са налични 27,574
дка (има недостиг от 96,055 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи паси-
ща и мери в съседно землище.

8.   Предоставя на     Райчо Недев Райчев  ,    ЕГН  **********  ,    с постоянен адрес – с. Ка-
липетрово ул.“ Железарска“ №10, следните пасища :

8.1. част, с площ от 27.838 дка, от поземлен имот с идентификатор  41143.122.12  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Чепенка“, категория  VI, целият с
площ от 172,171 дка;

8.2 част с площ 91.292 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.123.32 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Железов гьол“, катего-
рия VI, целият с площ от 120.137 дка;

8.3 част с площ 60,712 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.123.33 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Рундев кулак“, катего-
рия VI, целият с площ от 140.340 дка;

8.4 част с площ 63,199 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.166.15 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Отула“, категория VI,
целият с площ от 82.474 дка;

8.5 част с площ 4,700 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.170.4 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Отула“, категория VI,
целият с площ от 13.387 дка;

8.6 част с площ 22,653 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.170.6 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Отула“, категория VI,
целият с площ от 24,225 дка;

9.   Предоставя на     Гюлфера Ахмед Ибрям  ,    ЕГН  **********  ,    с  постоянен  адрес  –
с.Професор Иширково ул. „Георги Димитров“ № 54, следните пасища :
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9.1 част с площ 337.890 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.286 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Мураткузу“,
категория VI, целият с площ от 555.466 дка;

9.2 част с площ 78.140 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.19 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Узунджата“,
категория VI, целият с площ от 555.466 дка;

10.   Предоставя на     Йордан Владимиров Йорданов  ,   ЕГН  *  *********  ,   с постоянен ад-
рес – с. Професор Иширково ул.“ Георги Димитров“ № 39, следните пасища :

10.1 част с площ 183.960 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.27 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Бакулак“, кате-
гория III, целият с площ от 376.025 дка;

10.2 част с площ 51.910 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.42 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Бакулак“, кате-
гория III, целият с площ от 57.903 дка;

10.3 част с площ 175.880 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.58 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Ябчето“, кате-
гория VI, целият с площ от 230.494 дка;

10.4 част с площ 22,960 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.66 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Вятърната мел-
нинца“, категория VI, целият с площ от 192,036 дка;

11.   Предоставя на     Господин Илиев Семов  ,   ЕГН  **********  ,   с постоянен адрес – с.
Главан ул.“ Генерал Гурко“ № 2, следните пасища :

11.1 част с площ 163,640 дка от поземлен имот с идентификатор 14948.403.20 по ка-
дастралната карта на землището на с. Главан, находящ се в местността „Мера“, категория V, це-
лият с площ от 498.132 дка;

11.2 част с площ 3.009 дка от поземлен имот с идентификатор 14948.57.11 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Главан, находящ се в местността „Чарпалък“, категория V, це-
лият с площ от 6,009 дка;

12.   Предоставя на     Исмаил Митат Еюб  ,    ЕГН  **********  ,    с  постоянен  адрес  –  с.
Брадвари, следните пасища :

12.1 част с площ 28,920 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.49.720 по кадас-
тралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карши“, категория V, це-
лият с площ от 221.307 дка;

12.2 част с площ 66.720 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.48.703 по кадас-
тралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „З-ще Брадвари“, катего-
рия VI, целият с площ от 78.490 дка;

12.3  част с площ 170.780 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.48.722 по ка-
дастралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „З-ще Брадвари“, кате-
гория VI, целият с площ от 747.881 дка;

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 585,000 дка, а за отдаване
под наем за посочената стопанската година в землището на с. Брадвари са налични 266,420
дка (има недостиг от 318,580 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи паси-
ща и мери в съседно землище. 

13.   Предоставя на     Маргарита Маринова Енева, ЕГН  **********  ,   с постоянен адрес
– гр.Силистра ул.“ Христо Ботев“ № 11,вх.Б, ет.2, ап.18 следните пасища :

13.1  част с площ 344.740 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.35.58 по ка-
дастралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Мартана“, категория
V, целият с площ от 693.494 дка;

14.Предоставя на     Венелин Руменов Недев, ЕГН  **********  ,   с постоянен адрес – гр.
Силистра ул.“ Хан Омуртаг“ № 19, следните пасища :

14.1  част с площ 57.500 дка от поземлен имот с идентификатор 66425.31.266 по ка-
дастралната карта на землището на гр.Силистра, находящ се в местността „Орта борун“, катего-
рия V, целият с площ от 210.778 дка;

14.2  част с площ 104,552 дка от поземлен имот с идентификатор 66425.31.244 по ка-
дастралната карта на землището на гр.Силистра, находящ се в местността „Чатал чешма“, катего-
рия V, целият с площ от 122.655 дка;
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14.3  част с площ 7.910 дка от поземлен имот с идентификатор 66425.31.221 по кадаст-
ралната карта на землището на гр.Силистра, находящ се в местността „Орехов кулак“, категория
V, целият с площ от 10.143 дка;

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 186,005 дка, а за отдаване
под наем за посочената стопанската година в землището на гр.Силистра са налични 169,962
дка (има недостиг от 16,043 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи паси-
ща и мери в съседно землище.

Във връзка с  чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ комисията извърши  и допълнително
разпределение на свободните общински пасища  и мери за индивидуално

ползване от стопанската 2021 – 2022 година, като взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
 

1.     Управителя на      „Сити милк 2000“ ЕООД, ЕИК 127563764  , с постоянен адрес –
общ. Ситово, с.Ситово ул. „Светлина” № 6, желае да наеме следните пасища:

1.1. част, с площ от 81,718 дка, от поземлен имот с идентификатор 00895.1.2  по кадас-
тралната карта на землището с. Айдемир, местността „Горните лозя“, категория  IV, целият с
площ 116,748 дка;

1.2. част, с площ от 45,805 дка, от поземлен имот с идентификатор 00895.1.4  по кадас-
тралната карта на землището с. Айдемир, местността „Баба Атанаска“, категория  IV, целият с
площ 117,905 дка;

1.3. част, с площ от 27,290 дка, от поземлен имот с идентификатор 00895.28.146 по ка-
дастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Вишна Алчак“, категория  VІI, целият с
площ 46.527 дка;

1.4. част, с площ от 100,196 дка, от поземлен имот с идентификатор 00895.29.81 по ка-
дастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Влашки ниви“, категория  VІI, целият с
площ 121.898 дка;

1.5. част, с площ от 14,178 дка, от поземлен имот с идентификатор  00895.32.503  по
кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Генков кладенец“, категория   , цели-
ят с площ 30,595 дка;

1.6. част, с площ от 32,415 дка, от поземлен имот с идентификатор 00895.34.15  по ка-
дастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Андреева бахча“, категория   , целият с
площ 41,708 дка;

1.7. част, с площ от 108,594  дка, от поземлен имот с идентификатор 000895.35.2  по
кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Влашки ниви“, категория  IV, целият
с площ 211.925 дка;

1.8. част, с площ от 43.166 дка, от поземлен имот с идентификатор  00895.36.509  по
кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Дайма кулак“, категория  IV, целият
с площ 104,657 дка;

1.9. част, с площ от 2,990 дка, от поземлен имот с идентификатор 00895.36.514  по ка-
дастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Ново Цинти“, категория  VІI, целият с
площ 14,086 дка;

1.10. част, с площ от 2,504 дка, от поземлен имот с идентификатор 000895.36.515  по
кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Ново Цинти“, категория  VІI, целият
с площ 10,003 дка;

1.11. част, с площ от 37,007 дка, от поземлен имот с идентификатор 000895.40,509  по
кадастралната  карта  на  землището  с.  Айдемир,  местността  „Излаза“,  категория  IV,  целият с
площ 107,920 дка ;

1.12. част, с площ от  113.659 дка, от поземлен имот с идентификатор 000895.42.511
по кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Излаза“, категория  IV, целият с
площ 122.292 дка;

1.13. част, с площ от 5.435 дка, от поземлен имот с идентификатор 000895.50.26  по
кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Ново Цинти“, категория  VII, целият
с площ 5.442 дка;
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1.14. част, с площ от 44,833 дка, от поземлен имот с идентификатор 000895.50.206  по
кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Ново Цинти“, категория  VII, целият
с площ 48,927 дка;

1.15. част, с площ от 31,333 дка, от поземлен имот с идентификатор 000895.122.51  по
кадастралната карта на землището с. Айдемир, местността „Баба Атанаска“, категория  VII, цели-
ят с площ 159,088 дка;

1.16. част, с площ от 275,760 дка, от поземлен имот с идентификатор 02097.44.57  по
кадастралната карта на землището с. Бабук, местността „Канарите“, категория  V, целият с площ
435,167 дка;

1.17. част, с площ от 323,210 дка, от поземлен имот с идентификатор 02097.69.384  по
кадастралната карта на землището с. Бабук, местността „До старите лозя“, категория  VI, целият
с площ 611.289 дка;

1.18. част, с площ от 57,300 дка, от поземлен имот с идентификатор 02097.82.76  по
кадастралната карта на землището с. Бабук, местността „Казалджика“,  категория  V, целият с
площ 116,397 дка;

1.19. част, с площ от 472,450 дка, от поземлен имот с идентификатор 02097.100.55  по
кадастралната  карта  на  землището  с.  Бабук,  местността  „Мешелика“,  категория   V,  целият  с
площ 963,563 дка;

1.20. част, с площ от 36,320 дка, от поземлен имот с идентификатор 02097.100.85  по
кадастралната  карта  на  землището  с.  Бабук,  местността  „Мешелика“,  категория   V,  целият  с
площ 332,984 дка;

1.21. част, с площ от 36,980 дка, от поземлен имот с идентификатор 68254.3.39  по ка-
дастралната карта на землището с. Българка, местността „До резервата“, категория  V, целият с
площ 46,363 дка;

1.22. част, с площ от 35,154 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.5.84  по ка-
дастралната карта на землището с. Българка, местността „До резервата“, категория  VII, целият с
площ 130,314 дка;

1.23. част, с площ от 11,670 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.7.139  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „Голямата поляна“, категория  VII, це-
лият с площ 12,340 дка;

1.24. част, с площ от 4,689 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.40.2  по ка-
дастралната карта на землището с. Българка, местността „Бръчма кулак“, категория  VII, целият с
площ 8,006 дка;

1.25. част, с площ от 18,330 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.40.3  по ка-
дастралната карта на землището с. Българка, местността „Бръчма кулак“, категория  VII, целият с
площ 36,192 дка;

1.26. част, с площ от 32,430 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.41.21  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „Циганите“, категория  VII, целият с
площ 39,839 дка;

1.27. част, с площ от 14,894 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.41.22  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „Циганите“, категория  VII, целият с
площ 16,618 дка;

1.28. част, с площ от 14,480 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.41.23  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „Циганите“, категория  VII, целият с
площ 19,979 дка;

1.29. част, с площ от 14,778 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.41.24  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „Циганите“, категория  VII, целият с
площ 22,992 дка;

1.30. част, с площ от 4,597 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.41.28  по ка-
дастралната карта на землището с. Българка, местността „Циганите“, категория  VII, целият с
площ 17,484 дка;

1.31. част, с площ от 30,468 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.51.1  по ка-
дастралната карта на землището с. Българка, местността „. Казашка поляна“, категория  VI, цели-
ят с площ 65,196 дка;
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1.32. част, с площ от 11,900 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.57.15  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „До с.Българка“, категория  VI, целият
с площ 28,103 дка;

1.33. част, с площ от 50,570 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.57.17  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „До с.Българка“, категория  IV, целият
с площ 60,340 дка;

1.34. част, с площ от 4,670 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.57.18  по ка-
дастралната карта на землището с. Българка, местността „До с.Българка“, категория  IV, целият с
площ 5,718 дка;

1.35. част, с площ от 19,396 дка, от поземлен имот с идентификатор 07329.135.1  по
кадастралната карта на землището с. Българка, местността „Бръчма кулак“, категория  IV, целият
с площ 32,499 дка;

1.36. част, с площ от 348,948 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.1.39  по
кадастралната карта на землището с. Йорданово, местността „До могилата“, категория  V, целият
с площ от 669,675 дка;

1.37. част, с площ от 10,955 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.32.96  по
кадастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Юртлука“, категория  IV, целият с
площ от 211.261 дка;

1.38. част, с площ от 72.686 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.35.58  по
кадастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Мартана“, категория  VI, целият с
площ от 693.494 дка;

1.39. част, с площ от 128,992 дка, от поземлен имот с идентификатор 41143.46.32  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Дядо Енев куляк“, категория  VI,
целият с площ от 179,960 дка;

1.40. част, с площ от 131.144 дка, от поземлен имот с идентификатор 41143.46.34  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Дядо Енев куляк“, категория  VI,
целият с площ от 570,884 дка

1.41. част, с площ от 60,946 дка, от поземлен имот с идентификатор 41143.122.12  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Чепенка“, категория  VI, целият с
площ от 172,171 дка;

1.42. част, с площ от 22,744 дка, от поземлен имот с идентификатор 41143.123.33  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Рундев кулак“, категория  VI, це-
лият с площ от 140,340 дка;

1.43. част, с площ от 4,700 дка, от поземлен имот с идентификатор  41143.171.20  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Голия баир“, категория  VI, цели-
ят с площ от 18,371 дка;

1.44. част, с площ от 28,346 дка, от поземлен имот с идентификатор  41143.172.8  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Рундев кулак“, категория  VI, це-
лият с площ от 34,881 дка;

1.45. част, с площ от 91,910 дка, от поземлен имот с идентификатор 41143.207.119  по
кадастралната карта на землището с.Калипетрово, местността „Малка бешевица“, категория  VI,
целият с площ от 254,703 дка;

1.46. част, с площ от 54,120 дка, от поземлен имот с идентификатор 57251.9.154  по
кадастралната карта на землището с.Полковник Ламбриново, местността „Излаза“, категория  VI,
целият с площ от 272,073 дка;

1.47. част, с площ от 24,944 дка, от поземлен имот с идентификатор 57251.9.160  по
кадастралната карта на землището с.Полковник Ламбриново, местността „В ов.градини“, катего-
рия  V, целият с площ от 38,334 дка;

1.48. част, с площ от 178,832 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.286  по
кадастралната карта на землището с.Професор Иширково, местността  „Мураткузу“,  категория
VI, целият с площ от 555.466 дка;

1.49. част, с площ от 118,360 дка, от поземлен имот с идентификатор 68254.2.303  по
кадастралната карта на землището с. Срацимир, местността „Бръчменски лозя“, категория  V, це-
лият с площ 171,208 дка;
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1.50. част, с площ от 2.500 дка, от поземлен имот с идентификатор  68254.18.112  по
кадастралната карта на землището с.Срацимир, местността „Лозя“, категория  III, целият с площ
от 3.579 дка;

1.51. част, с площ от 11.264 дка, от поземлен имот с идентификатор 68254.34.312  по
кадастралната карта на землището с.Срацимир, местността „”Чаплак борун“, категория  VI, цели-
ят с площ от 99.186 дка;

1.52. част, с площ от 1.545 дка, от поземлен имот с идентификатор  68254.60.334  по
кадастралната карта на землището с.Срацимир, местността „Могилата“, категория  V, целият с
площ от 3,001 дка;

1.53. част, с площ от 310,400 дка, от поземлен имот с идентификатор 68299.14.413 по
кадастралната карта на землището с. Сребърна, местността „Крушака“, категория  VІ, целият с
площ  666,068 дка;

1.54. част, с площ от 108,300 дка, от поземлен имот с идентификатор 68299.35.407 по
кадастралната карта на землището с. Сребърна, местността „Горната балта“, категория IV, целият
с площ 431,935 дка;

1.55. част, с площ от 4,760 дка, от поземлен имот с идентификатор 68299.205.403 по
кадастралната карта на землището с. Сребърна, местността „Старите лозя“, категория  III, целият
с площ 40,089 дка;

1.56. част, с площ от 12,960 дка, от поземлен имот с идентификатор 68299.206.408 по
кадастралната карта на землището с. Сребърна, местността „Горната балта“, категория IV, целият
с площ 43,628 дка;

1.57. част, с площ от 114,310 дка, от поземлен имот с идентификатор 68299.205.422
по кадастралната карта на землището с. Сребърна, местността „Старите лозя“, категория  IV, це-
лият с площ 127.932 дка;

1.58. част, с площ от 12,330 дка, от поземлен имот с идентификатор 68299.205.423 по
кадастралната карта на землището с. Сребърна, местността „Старите лозя“, категория  IV, целият
с площ 122,726 дка;

1.59. част, с площ от 40,813 дка, от поземлен имот с идентификатор 35225.2.522  по
кадастралната карта на землището с. Казимир, местността „Зимски кулак“, категория  VI, целият
с площ 62,908 дка;

1.60. част, с площ от 69,172 дка, от поземлен имот с идентификатор 35225.3.526  по
кадастралната карта на землището с. Казимир, местността „Калбурджията“, категория  VI, цели-
ят с площ 80,768 дка;

1.61. част, с площ от 71,149 дка, от поземлен имот с идентификатор 35225.5.523  по
кадастралната карта на землището с. Казимир, местността „Зимски кулак“, категория  VI, целият
с площ 112,531 дка;

1.62. част, с площ от 418,600 дка, от поземлен имот с идентификатор 35225.23.572  по
кадастралната карта на землището с. Казимир, местността „Алтърлъ“, категория  IV, целият с
площ 1077,430 дка;

1.63. част, с площ от 23,223 дка, от поземлен имот с идентификатор 78358.3.61  по ка-
дастралната карта на землището с. Ценович, местността „Лозята-мера“, категория  V, целият с
площ 114.908 дка;

1.64. част, с площ от 82.160 дка, от поземлен имот с идентификатор 78358.21.5  по ка-
дастралната карта на землището с. Ценович, местността „Лозята-мера“, категория  V, целият с
площ 185,227 дка;

1.65. част, с площ от 140,730 дка, от поземлен имот с идентификатор 78358.21.6  по
кадастралната карта на землището с. Ценович, местността „Лозята-мера“, категория  V, целият с
площ 182,980 дка;
                   1.66. част, с площ от 69,940 дка, от поземлен имот с идентификатор 78358.21.76  по 
кадастралната карта на землището с. Ценович, местността „Лозята-мера“, категория  V, целият с 
площ 196,752 дка;
                 
                   2.Управителя  на  ЕТ „Дени-99 Гергана Стоянова“, ЕИК 118504012, с постоянен
адрес – с. Смилец, ул. „Трета“ №60 , желае да наеме следните пасища: 
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2.1. част, с площ от 34,075 дка, от поземлен имот с идентификатор 57251.2.152  по ка-
дастралната карта на землището с. Полковник Ламбриново, местността „Курт кулак“, категория
VII, целият с площ 54,027 дка;

2.2. част, с площ от 22,798 дка, от поземлен имот с идентификатор 57251.2.153  по ка-
дастралната карта на землището с. Полковник Ламбриново, местността „Излаза“, категория  V,
целият с площ 243,794 дка;

2.3. част, с площ от 67,280 дка, от поземлен имот с идентификатор 57251.9.154  по ка-
дастралната карта на землището с. Полковник Ламбриново, местността „Излаза“, категория  VII,
целият с площ 272,073 дка;

2.4. част, с площ от 8,460 дка, от поземлен имот с идентификатор 57251.21.157  по ка-
дастралната карта на землището с. Полковник Ламбриново, местността „В ов.градини“, катего-
рия  VII, целият с площ 21.479 дка;

2.5. част, с площ от 130,265 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.1.39  по ка-
дастралната карта на землището с. Йорданово, местността „До могилата“, категория  V, целият с
площ 669,675 дка;

2.6. част, с площ от 1.919 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.28,53  по ка-
дастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Неби юртлук“, категория  VI, целият
с площ 7,326 дка;

2.7. част, с площ от 82,573 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.35.58  по ка-
дастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Мартана“, категория  VI, целият с
площ 693,494 дка;

3. Управителя на     „Аймекс“ ЕООД  ,   ЕИК  828039305     с постоянен адрес – гр.Силист-
ра, ул.“ Дочо Михайлов“ №1, ет.5,ап.41, желае да наеме следните пасища:
                   3.1 част с площ 6.425 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.19.126 по кадаст -
ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Долни лозя с.Бръчма“, ка-
тегория VII, целият с площ от 26.267 дка;

3.2 част с площ 19,067 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.19.128 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Долни лозя с.Бръчма“, ка-
тегория VII, целият с площ от 33.238 дка;

3.3 част с площ 37.374 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.47.46 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Стопански двор“, катего-
рия VII, целият с площ от 47.467 дка;

3.4 част с площ 17.068 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.47.48 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Стопански двор“, катего-
рия VII, целият с площ от 27,120 дка;

3.5 част с площ 15.619 дка от поземлен имот с идентификатор 68254.18.316 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Срацимир, находящ се в местността „Горните лозя“, категория
VII, целият с площ от 32.747 дка;

4.   Исмаил Митат Еюб  ,    ЕГН  **********  ,    с постоянен адрес – с. Брадвари , желае да
наеме следните пасища :

4.1  част с площ 107.730 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.24.130 по ка-
дастралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Чатал пара“, катего-
рия IV, целият с площ от 192.331 дка;

4.2  част с площ 71.320 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.28.49 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби Юртлук“, катего-
рия VI, целият с площ от 83.090 дка;

4.3  част с площ 132.300 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.40.47 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Саръ баир“, категория
VI, целият с площ от 146,949 дка;

4.4  част с площ 11,910 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.28.400 по кадаст-
ралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби юртлук“, категория
IV, целият с площ от 13.004 дка;
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 5. Венелин Руменов Радев, ЕГН********, с постоянен адрес - Силистра ул.“ Хан Омур-
таг“ № 19, желае да наеме следните пасища:

5.1  част с площ 8.370 дка от поземлен имот с идентификатор 00895.37.75 по кадаст-
ралната карта на землището на с.Айдемир, находящ се в местността „Генков кладенец“, катего-
рия VII, целият с площ от 14.797 дка;

5.2  част с площ 2.202 дка от поземлен имот с идентификатор 00895.37.89 по кадаст-
ралната карта на землището на с.Айдемир, находящ се в местността „Генков кладенец“, катего-
рия VII, целият с площ от 10.013 дка;

5.3  част с площ 6.069 дка от поземлен имот с идентификатор 00895.37.120 по кадаст-
ралната карта на землището на с.Айдемир, находящ се в местността „Генков кладенец“, катего-
рия VII, целият с площ от 6.972 дка;

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 липса на задължения
от  НАП, Държавен фонд „Земеделие“, Областна 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.

Председател:  ________________                      Зам.председател:_______________
                             /М. Тодоров/                                                             /М.Калинов/

       

Членове: _____________       _________________                ___________________
                  /Н. Николов/ /Б.Петрова/  /В.Кинджакова/  

     
 ______________             ______________              _____________ _____________
   /Д. Георгиев/                   К. Иванов/                    /В.Маринов/         /Г.Иванов/
           
______________             ______________              _____________ _____________
/ Н.Халим/                     /П.Неделчева/              /В.Николова/                    /Ведат Сали/                  

______________             ______________              _____________ _____________
  /М.Тодорова/                   /М.Желева/               /И.Савов/                        /Ангел Желев/

______________             ______________              _____________              ________________
  /И.Иванов/                         /К.Кръстева/                   /Г.Колев/                       /И.Минков/

______________             ______________             _______________
/П.Върбанова/                       /В.Недев/                     /Е.Енчев/
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