
 
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 2022 – 2023 година 
 

 

Днес, 28.04.2022 г., в изпълнение на Заповед № ЗК – 325 от 14.03.2022 г. на 

кмета на Община Силистра, във връзка с решение № 715 от 24.02.2022 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– гл. експерт „Търгове и конкурси по       

Закона за общинската собственост”; 

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; 

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 2022 – 2023 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 19 (деветнадесет) заявления, както следва: 
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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 отдел-

ните заявители: 

№ 

по 

ред 

Заявител 

Рег. № на 

жив. обект/ 

землище 

Деклари-

рани жи-

вотни, 

прирав-

нени в 

ЖЕ (бр.) 

Полагащи се 

пасища, ме-

ри (дка) 

Наети 

пасища, 

мери 

(дка) 

Пасища, 

мери, ко-

ито тряб-

ва да се 

разпреде-

лят (дка) 

1. Тихомир Христов 

Христов 

5869900204 4,65 69,750 0 69,820 

2. Младен Желев Енев 3413400010 79,35 1734,000 0 1701,080 

3. Станимир Николов 

Узунов 

4114390130 33,9 508,500 128,992 378,829 

4. Хайредин Мехмед 

Мехмед 

5869920102 1,35 20,250 

 

0 19,830 

 

5. Ердован Али Али 3413400038 22,95 344,250 249,100 95,710 

6. Али Рамадан Али 3413420033 35,05 525,750 0 530,374 

7. Атидже Ибрям Сали  3413400044 38,55 578,250 387,700 190,420 

8. Гюлфера Ахмед Ибрям 5869970019 43,5 352,500 544,210 108,280 

9. Милена Иванова Добре-

ва 

6752610014 22,8 342,000 821,920 -479,920 

10. Симеон Тодоров Геор-

гиев 

4114350338 2,4 36,000 0 37,550 

11. Стоянка Райчева Хрис-

това 

5869900001 1,95 29,250 0 32,590 

 

12. Райчо Недев Райчев 411430001 26,4 396,000 270,394 395,735 

13. Георги Димитров Кир-

чев 

0732920008 37,5 562,500 0 562,714 

№ по ред Заявител 
Заявление 

Вх. № Дата на подаване 

1. Тихомир Христов Христов ОС – 129 01.03.2022 г. 

2. Младен Желев Енев ОС – 131 02.03.2022 г. 

3. Станимир Николов Узунов ОС – 132 04.03.2022 г 

4. Хайредин Мехмед Мехмед ОС - 133 04.03.2022 г. 

5. Ердован Али Али ОС - 134 04.03.2022 г 

6. Али Рамадан Али ОС – 135 04.03.2022 г. 

7. Атидже Ибрям Сали ОС – 136 04.03.2022 г. 

8. Гюлфера Ахмед Ибрям ОС – 137 07.03.2022 г. 

9. Милена Иванова Добрева ОС - 141 07.03.2022 г. 

10. Симеон Тодоров Георгиев ОС - 142 07.03.2022 г. 

11. Стоянка Райчева Христова ОС – 144 08.03.2022 г. 

12. Райчо Недев Райчев ОС – 146 09.03.2022 г. 

13. Георги Димитро Кирчев ОС – 149 09.03.2022 г. 

14. Байрам Мухамед Байрам ОС – 153 10.03.2022 г. 

15. Исмаил Митат Еюб ОС - 154 10.03.2022 г. 

16. Цоню Георгиев Божуров ОС - 155 10.03.2022 г. 

17. Венелин Руменов Недев ОС -157 10.03.2022 г. 

18. Росен Милев Иванов ОС – 158 10.03.2022 г 

19. ЕТ „Дени-99 Гергана Стоянова ОС -159 10.03.2022 г. 
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14. Байрам Мухамед Байрам 3413430073 13,5 202,500 0 201,600 

15. Исмаил Митат Еюб 0603250055 40,00 600,00 0 571,759 

16. Цоню Георгиев Божуров 6825460004 24,4 366,000 0 366,000 

17. Венелин Руменов Недев 6642590080 36,75 551,250 183,603 366,475 

18. Росен Милев Иванов 5760400001 92,00 1380,000 388,118 1001,80 

19. ЕТ „Дени-93 Гергана 

Стоянова“ 

6752600010 54.6 819.000 1190,587 -371.587 

 

Комисията констатира: 

1. Милена Иванова Добрева няма право да получи пасища, мери за индивидуално пол-

зване в землището в което има регистриран животновъден обект, т.к. има вече наети пасища, ме-

ри които надхвърлят нормата определена в чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.  

2. ЕТ „Дени-93 Гергана Стоянова“, има подадено заявление № ВхК-2788 от 01.04.2022 

г за намаляване площите по договор, поради намаляване броя на животните  на 364 броя.  

3. Цоню Георгиев Божуров има подадено заявление с ВхК - 3071 от 08.04.2022 г за от-

каз от полагащите се мери и пасища за индивидуално ползване.  

 

Във връзка с горните констатации комисията взе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Предоставя на Тихомир Христов Христов, ЕГН**********,, с постоянен адрес – 

общ. Силистра, с.Професор Иширково ул. „Христо Ботев” № 14 следните пасища:  

1.1. част, с площ от 30,240 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.18  по ка-

дастралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „Узунджата“, категория  VI, 

целият с площ от 70,025 дка; 

1.2 част, с площ от 25,080 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.40  по ка-

дастралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „Бакулак“, категория  VI, 

целият с площ от 26,339 дка; 

1.3 част, с площ от 7,980 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.268  по ка-

дастралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „Бакулак“, категория  III, 

целият с площ от 7,983 дка; 

1.4 част, с площ от 3,820 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.258  по ка-

дастралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „з-ще Професор Иширково“, 

категория  V, целият с площ от 296,199 дка; 

1.5 част, с площ от 2,700 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.84  по кадас-

тралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „з-ще Професор Иширково“, 

категория  V, целият с площ от 12,313 дка; 

                 2. Предоставя  на  Младен Желев Енев, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ. 

Силистра , с. Йорданово, ул. „Дванадесета“ №2 , следните пасища:  

2.1. част, с площ от 348,950 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; 

2.2. част, с площ от 11,910 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.28.4  по ка-

дастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Неби юртлук“, категория  IV, целият 

с площ 13,004 дка; 

2.3. част, с площ от 2,540 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.28.5  по ка-

дастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Неби юртлук“, категория  IV, целият 

с площ 3,001 дка; 

2.4. част, с площ от 163,310 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.31.44  по 

кадастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Орта пара“, категория  VI, целият с 

площ 265,515 дка; 

2.5. част, с площ от 55,800 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.32.96  по ка-

дастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Юртлука“, категория  IV, целият с 

площ 211,261 дка; 
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2.6. част, с площ от 101,480 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.35.58  по 

кадастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Мартана“, категория  VI, целият с 

площ 693,494 дка; 

2.7. част, с площ от 132,300 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.40.47  по 

кадастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Саръ баир“, категория  IV, целият с 

площ 146,949 дка; 

2.8. част, с площ от 16,540 дка, от поземлен имот с идентификатор 34134.42.28  по ка-

дастралната карта на землището с. Йорданово, местността „Мартана“, категория  IV, целият с 

площ 29,542 дка; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1701,080 дка, а за отдаване 

под наем за посочената стопанската година в землището на с. Йорданово са налични 

832,835 дка (има недостиг от 868,245 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предло-

жи пасища и мери в съседно землище.  

3.Предоставя на Станимир Николов Узунов, ЕГН**********, с постоянен адрес – 

общ.Силистра ,с.Калипетрово, ул.“Ново петрово“ № 48, следните пасища: 

3.1. част  с площ 257,960 дка, от  поземлен имот с идентификатор 41143.44.19 по ка-

дастралната карта на землището на с. Калепетрово, находащ се в местността „Край село“, катего-

рия  VI с площ  506,359 дка; 

3.2. част  с площ 42,839 дка, от  поземлен имот с идентификатор 41143.46.32 по кадас-

тралната карта на землището на с. Калепетрово, находащ се в местността „Край село“, категория  

VI с площ  179,960 дка; 

3.3. част  с площ 78,030 дка, от  поземлен имот с идентификатор 41143.46.34 по кадас-

тралната карта на землището на с. Калепетрово, находащ се в местността „Дядо Енев кулак“, ка-

тегория  VI с площ  570,884 дка; 

4.Предоставя на Хайредин Мехмед Мехмед, ЕГН **********, с постоянен адрес – 

общ. Силистра, с.Професор Иширково, ул. „Георги Димитров“ №14, следните пасища: 

4.1. част, с площ 19,830 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. 

        5.Предоставя на Ердован Али Али, ЕГН **********, с постоянен адрес – общ. Си-

листра с.Йорданово, ул. „Четвърта” № 68, следните пасища:  

5.1. част с площ 31,330 дка  от поземелн имот с идентификатор 34134.24.130  по ка-

дастралната карта на землището на с. Йорданово, местността „Чатал пара", категория IV, целият 

с площ 192,321 дка;  

5.2. част с площ 18,920 дка  от поземелн имот с идентификатор 34134.31.44  по кадас-

тралната карта на землището на с. Йорданово, местността „Орта пара", категория IV, целият с 

площ 265,515 дка;  

5.3. част с площ 15,960 дка  от поземелн имот с идентификатор 34134.32.96 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Йорданово, местността „Юртлука", категория VI, целият с 

площ 211,261 дка; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 95,710 дка, а за отдаване 

под наем за посочената стопанската година в землището на с. Йорданово са налични 66,210 

дка (има недостиг от 29,500 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи паси-

ща и мери в съседно землище. 

  6. Предоставя на Али Рамадан Али, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ. Си-

листра, с. Йорданово, ул.“Първа“ №18, следните пасища: 

                 6.1. част с площ 82,573 дка  от поземелн имот с идентификатор 34134.35.58 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Йорданово, местността „Мартана", категория VI, целият с площ 

693,494 дка; 

  Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 530,374 дка, а за отдаване 

под наем за посочената стопанската година в землището на с. Йорданово са налични 82.573 

дка (има недостиг от 447,801дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи паси-

ща и мери в съседно землище. 
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 7. Предоставя на Атидже Ибрям Сали, ЕГН**********, с постоянен адрес – 

общ.Силистра, с. Йорданово, ул.“Втора“ №5, следните пасища : 

7.1 част с площ 47,700 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.1.72 по кадаст-

ралната карта на землището на , с. Йорданово, находящ се в местността „Далнията“, категория 

IV, целият с площ от 86.825 дка; 

7.2 част с площ 20.660 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.20.208 по кадаст-

ралната карта на землището на , с. Йорданово, находящ се в местността „Кабънлъка“, категория 

VI, целият с площ от 51,663 дка  

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 578,250 дка, а за отдаване 

под наем за посочената стопанската година в землището на с. Йорданово са налични 68,360 

дка (има недостиг от 509,890 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи па-

сища и мери в съседно землище. 

8. Предоставя на Гюлфера Ахмед Ибрям, ЕГН**********, с постоянен адрес – с. 

.Професор Иширково ул. „Георги Димитров“ № 54, следните пасища: 

8.1. част с площ 108,280 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.286 по кадас-

тралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Мураткузу“, 

категория VI, целият с площ от 555.466 дка; 

9. Предоставя на Симеон Тодоров Георгиев, ЕГН**********, с постоянен адрес – 

общ.Силистра, с.Калипетрово,  ул. „Лазурна“ № 3А, следните пасища : 

9.1 част с площ 37,550 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.207.119 по кадас-

тралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Бешевица“, категория 

VI, целият с площ от 254,703 дка; 

10. Предоставя на Стоянка Райчева Христова, ЕГН**********, с постоянен адрес 

– общ.Силистра, с. Професор Иширково, ул.“ Марин Стоилов“ № 71, следните пасища : 

10.1 част с площ 12,690 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.66 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Вятърната 

мелница“, категория VI, целият с площ от 192,789 дка; 

10.2 част с площ 19,900 дка от поземлен имот с идентификатор 58699.1.288 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Професор Иширково, находящ се в местността „Мураткузу“, 

категория VI, целият с площ от 31,202 дка; 

11. Предоставя на Райчо Недев Райчев, ЕГН**********, с постоянен адрес – 

общ.Силистра, с. Калипетрово, ул.“ Железарска“ № 10, следните пасища : 

11.1 част с площ 17,910 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.123.30 по кадас-

тралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Железов гьол“, кате-

гория VI, целият с площ от 33,841 дка; 

11.2 част с площ 4,090 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.166,15 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Чепенка“, категория 

IV, целият с площ от 9,204 дка; 

11.3 част с площ 103,360 дка от поземлен имот с идентификатор 41143.207.119 по ка-

дастралната карта на землището на с. Калипетрово, находящ се в местността „Малка бешевица“, 

категория VI, целият с площ от 254,703 дка; 

12. Предоставя на Георги Димитров Кирчев, ЕГН**********, с постоянен адрес – 

общ.Силистра, с. Българка, ул.“ Втора“ № 20, следните пасища : 

12.1 част с площ 36,980 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.3.39 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „До резервата“, категория 

VII, целият с площ от 46,363 дка; 

12.2. част с площ 35,154 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.5.84 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „До резервата“, категория 

VII, целият с площ от 130,314 дка; 

12.3. част с площ 11,662 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.7.139 по кадас-

тралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Голямата поляна“, катего-

рия VII, целият с площ от 12,340 дка; 

12.4. част с площ 4,689 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.40.2 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Бръчма кулак“, категория 

VII, целият с площ от 8,006 дка; 
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12.5. част с площ 18,330 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.40.3 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Бръчма кулак“, категория 

VII, целият с площ от 36,192 дка; 

12.6. част с площ 2,591 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.41.19 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII, 

целият с площ от 17,369 дка; 

12.7. част с площ 32,430 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.41.21 по кадас-

тралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII, 

целият с площ от 39,430 дка; 

12.8. част с площ 14,894 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.41.22 по кадас-

тралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII, 

целият с площ от 16,618 дка; 

12.9. част с площ 14,480 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.41.23 по кадас-

тралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII, 

целият с площ от 17,959 дка; 

12.10. част с площ 14,778 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.41.24 по ка-

дастралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Циганите“, категория 

VII, целият с площ от 22,992 дка; 

12.11. част с площ 4,597 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.41.28 по кадас-

тралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Циганите“, категория VII, 

целият с площ от 17,597 дка; 

12.12. част с площ 30,468 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.51.1 по кадас-

тралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Казашката поляна“, кате-

гория VI, целият с площ от 65,196 дка; 

12.13. част с площ 11,900 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.57.15 по ка-

дастралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „До с.Българка“, кате-

гория VI, целият с площ от 28,103 дка; 

12.14. част с площ 50,570 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.57.17 по ка-

дастралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „До с.Българка“, кате-

гория VI, целият с площ от 60,340 дка; 

12.15. част с площ 19,396 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.135.1 по ка-

дастралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Бръчма кулак“, катего-

рия VII, целият с площ от 32,499 дка; 

12.16. част с площ 25,900 дка от поземлен имот с идентификатор 07329.137.4 по ка-

дастралната карта на землището на с. Българка, находящ се в местността „Съя кулак“, категория 

VI, целият с площ от 63,832 дка; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 562,500 дка, а за отдаване 

под наем за посочената стопанската година в землището на с. Българка са налични 328,819 

дка (има недостиг от 233,895 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи па-

сища и мери в съседно землище.  

13. Предоставя на Байрам Мухамед Байрам, ЕГН**********, с постоянен адрес – 

общ.Силистра, с. Йорданово, ул.“Четиринадесета“ №21 следните пасища : 

13.1. част с площ 130,265 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.1.39  по кадас-

тралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „До могилата“, категория 

V, целият с площ от 669.675 дка; 

13.2 част с площ 71,335 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.28.49 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Неби юртлук“, категория 

VI, целият с площ от 83,090 дка; 

14. Предоставя на Исмаил Митат Еюб, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ. 

Силистра с.Брадвари, ул.“ София“ № 5 следните пасища : 

14.1.  част с площ 49,500 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.3.631 по кадас-

тралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карши“, категория V, це-

лият с площ от 105,226 дка; 

14.2. част с площ 135,374 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.48.706 по ка-

дастралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „З-ще Брадвари“, кате-

гория VI, целият с площ от 142,378 дка; 



  7 

14.3. част с площ 311,115 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 747,865 дка; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 571,759 дка, а за отдаване 

под наем за посочената стопанската година в землището на с.Брадвари са налични 495,989 

дка (има недостиг от 75,770 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи паси-

ща и мери в съседно землище. 

15. Предоставя на Венелин Руменов Недев, ЕГН**********, с постоянен адрес – гр. 

Силистра ул.“ Хан Омуртаг“ № 19, следните пасища : 

15.1.  част с площ 60,929 дка от поземлен имот с идентификатор 66425.3.84 по кадаст-

ралната карта на землището на гр.Силистра, находящ се в местността „Орта борун“, категория V, 

целият с площ от 98,962 дка; 

15.2.  част с площ 76,964 дка от поземлен имот с идентификатор 66425.31.158 по ка-

дастралната карта на землището на гр.Силистра, находящ се в местността „Чатал кулак“, катего-

рия V, целият с площ от 89,244 дка; 

15.3. част с площ 67,069 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; 

15.4. част с площ 47,832 дка от поземлен имот с идентификатор 66425.42.507 по ка-

дастралната карта на землището на гр.Силистра, находящ се в местността „Излаза“, категория VI, 

целият с площ от 114,662 дка; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 366,475 дка, а за отдаване 

под наем за посочената стопанската година в землището на гр.Силистра са налични 252,794 

дка (има недостиг от 113,681 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи па-

сища и мери в съседно землище. 

16. Предоставя на Росен Милев Иванов, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ. 

Силистра, с.Попкралево ул.“ Втора“ № 27, следните пасища : 

16.1.  част с площ 14,880 дка от поземлен имот с идентификатор 57604.49.14 по кадас-

тралната карта на землището на с.Попкралево, находящ се в местността „Чеира“, категория III , 

целият с площ от 15.698 дка; 

Т.к. съгласно 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ на лицето се полагат 1001,080  дка, а за отдава-

не под наем за посочената стопанската година в землището на гр.Силистра са налични 

14,880 дка (има недостиг от 986,200 дка), на основание на 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ да се предложи 

пасища 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 2022 – 2023 година, като взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  
1. Младен Желев Енев, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ. Силистра , с. 

Йорданово, ул. „Дванадесета“ №2, желае да наеме следните пасища: 
1.1. част, с площ от 94,860 дка, от поземлен имот с идентификатор 06032.48.722  по 

кадастралната карта на землището с. Брадвари, местността „Землище Брадвари“, категория  VI, 

целият с площ 747,881 дка; 

1.2. част, с площ от 341.460 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.38  по ка-

дастралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „Землище Проф.Иширково“, 

категория  V, целият с площ 296,199 дка; 

1.3. . част, с площ от 209,790 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.1.258  по 

кадастралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „Землище 

Проф.Иширково“, категория  V, целият с площ 296,199 дка; 

1.4. . част, с площ от 222,100 дка, от поземлен имот с идентификатор 58699.15.253  по 

кадастралната карта на землището с. Професор Иширково, местността „Кърмазу“, категория  V, 

целият с площ 386,614 дка; 
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    2. Али Рамадан Али, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ. Силистра, с. Йор-

даново, ул.“Първа“ №18, , желае да наеме следните пасища:  

2.1. част, с площ от 124,950 дка, от поземлен имот с идентификатор 06032.6,672  по 

кадастралната карта на землището с. Брадвари, местността „Землище Брадвари“, категория  V, 

целият с площ 312,410 дка; 

2.2. част, с площ от 26,518 дка, от поземлен имот с идентификатор 06032.48.721  по 

кадастралната карта на землището с. Брадвари, местността „Землище Брадвари“, категория  VI, 

целият с площ 40,234 дка; 

2.3. част, с площ от 144,183 дка, от поземлен имот с идентификатор 06032.48.722  по 

кадастралната карта на землището с. Брадвари, местността „Землище Брадвари“, категория  VI, 

целият с площ 747,881 дка; 

2.4. част, с площ от 152,150 дка, от поземлен имот с идентификатор 06032.49.729  по 

кадастралната карта на землището с. Брадвари, местността „Карши“, категория  V, целият с площ 

221,307 дка; 

3. Атидже Ибрям Сали, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ.Силистра, с. Йор-

даново, ул.“Втора“ №5, желае да наеме следните пасища: 

                   3.1. част с площ 37,450 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.6.672 по кадаст-

ралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Землище Брадвари“, кате-

гория V, целият с площ от 312,410 дка; 

        3.2. част с площ 31,570 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.49.712 по кадас-

тралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карщи“, категория V, це-

лият с площ от 35,920 дка; 

        3.3. част с площ 35,440 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.49.713 по кадас-

тралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карщи“, категория V, це-

лият с площ от 64,242 дка; 

        3.4. част с площ 17,600 дка от поземлен имот с идентификатор 06032.49.729 по кадас-

тралната карта на землището на с. Брадвари, находящ се в местността „Карщи“, категория V, це-

лият с площ от 17,600 дка; 

4. Исмаил Митат Еюб, ЕГН**********, с постоянен адрес – с. Брадвари , желае да 

наеме следните пасища : 

4.1.  част с площ 75,770 дка от поземлен имот с идентификатор 34134.24.130 по кадас-

тралната карта на землището на с. Йорданово, находящ се в местността „Чатал пара“, категория 

IV, целият с площ от 192.331 дка; 

                   5. Венелин Руменов Радев, ЕГН********, с постоянен адрес - Силистра ул.“ Хан 

Омуртаг“ № 19, желае да наеме следните пасища: 

5.1.  част с площ 113,681 дка от поземлен имот с идентификатор 00895.40.207 по ка-

дастралната карта на землището на с.Айдемир, находящ се в местността „Излаза“, категория IV, 

целият с площ от 135,599 дка; 

    6. Георги Димитров Кирчев, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ.Силистра, с. 

Българка, ул.“ Втора“ № 20, желае да наеме следните пасища: 

6.1.  част с площ 23,220 дка от поземлен имот с идентификатор 78358.3.61 по кадаст-

ралната карта на землището на с.Ценович, находящ се в местността „Лозята-мера“, категория V, 

целият с площ от 114,908 дка; 

6.2.  част с площ 140,730 дка от поземлен имот с идентификатор 78358.21.6 по кадаст-

ралната карта на землището на с.Ценович, находящ се в местността „Лозята“, категория V, цели-

ят с площ от 182,980 дка; 

6.3.  част с площ 69,945 дка от поземлен имот с идентификатор 78358.21.76 по кадаст-

ралната карта на землището на с.Ценович, находящ се в местността „Лозята-мера“, категория V, 

целият с площ от 196,752 дка; 

7. Росен Милев Иванов, ЕГН**********, с постоянен адрес – общ. Силистра, 

с.Попкралево ул.“ Втора“ № 27, желае да наеме следните пасища 

7.1.  част с площ 463,158 дка от поземлен имот с идентификатор 02097.69.384 по ка-

дастралната карта на землището на с.Бабук, находящ се в местността „До старите лозя“, катего-

рия VI, целият с площ от 611,289 дка; 
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7.2 . част с площ 523,042 дка от поземлен имот с идентификатор 02097.100.55 по ка-

дастралната карта на землището на с.Бабук, находящ се в местността „Мешелика“, категория V, 

целият с площ от 963,563 дка; 

        8. Предоставя на Ердован Али Али, ЕГН **********, с постоянен адрес – общ. Си-

листра с.Йорданово, ул. „Четвърта” № 68, желае да наеме следните пасища:  

8.1. част с площ 29,500 дка  от поземелн имот с идентификатор 06032.48.720 по кадас-

тралната карта на землището на с. Брадвари, местността „З-ще Брадвари", категория VI, целият с 

площ 68.810 дка; 

 

 

Преди подписване на договорите за наем всяко лице на което са разпределени 

имоти, да представи удостоверения, 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: __в отпуск__       _________________                ___________________ 

                  /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/                           /Г.Колев/                       /И.Минков/                    /Е.Енчев/ 

 

 

______________             ______________             

/П.Върбанова/                       /В.Недев/                      

 

 

 


