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СОА21-ВК08-18341-[2]/16....

рег. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Доклад рег. индекс СОА21-ВК08-18341/14.12.2021г. от кмета на район
„Кремиковци” за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване
под наем на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в
землищата на територията на район „Кремиковци“, Столична община
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
С рег. индекс СОА21-ВК08-18341/14.12.2021 г. в деловодната система на Столична община е
внесен доклад от кмета на район „Кремиковци“ за откриване на процедура за провеждане на
конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в
землища на населени места на територията на район „Кремиковци“, Столична община.
След запознаване с представената информация и копия от документи, на основание чл. 68, ал.
3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет и в изпълнение на
Заповед № СОА16-РД09-1395/15.11.2016 г. на кмета на Столична община, изразяваме следното
становище по горецитирания доклад:
В доклада, на основание чл.,24а, ал.,5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси, чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, се предлага да бъдат определени земи от
Електронен документ, подписан с ел. подпис. Писмото се насочва/изпраща на адресата чрез АИССО.

общинския поземлен фонд (ОПФ) на район „Кремиковци” за отдаване под наем за 10 години, както
следват:
1. Поземлен имот с идентификатор 7140.8135.86 по КККР и начин на трайно ползване –
нива, находяща се в местност „Бунов дол“, землище Бухово, район Кремиковци, с площ
19,397 дка и категория – 3;
2. Поземлен имот с идентификатор 29204.7639.41 по КККР и начин на трайно ползване –
нива, находяща се в местност „Средно поле“, землище Желява, район Кремиковци, с
площ 10,187 дка и категория – 9;
3. Поземлен имот с идентификатор 29204.7603.76 по КККР и начин на трайно ползване –
нива, находяща се в местност „Семовалог“, землище Желява, район Кремиковци, с площ
24,401 дка и категория – 4;
4. Поземлен имот с идентификатор 68134.8728.45 по КККР и начин на трайно ползване –
нива, находяща се в местност „Мерата“, землище Бенковски, район Кремиковци, с площ
33,996 дка и категория – 4.
От представената документация се вижда, че за имотите са съставени актове за частна
общинска собственост, които са приложени към доклада.
Съгласно изискванията на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 87, ал. 8 от Наредбата за общинската
собственост, срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години, което е съобразено
в предложението на кмета на район „Кремиковци“.
В доклада е посочена начална конкурсна цена от 41 лв. на дка, която съответства на
началната тръжна цена за стопанската 2021 – 2022 година за гр. София, определена със Заповед №
РД-122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и на началната тръжна цена за
стопанската 2022 - 2023 г. за гр. София, определена със Заповед № РД-46-96/30.03.2022 г. на
Министерство на земеделието.
Правните основания в проекта за Решение на СОС, представен от кмета на район „Кремиковци“ (чл.
24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА) са
правилно цитирани.

Във връзка с гореизложеното, основавайки се на представената от кмета на район
„Кремиковци“ информация и приложените документи, може да се направи заключението, че няма
законни пречки за разглеждане на преписката от Столичен общински съвет и приемане на решение
за определяне на земи от ОПФ на район „Кремиковци”, за отдаване под наем чрез конкурс.
Приложение:
Доклад
Заповед РД-46-96
СОА21-ВК08-18341 от
от 14.12.2021.DOC
30.03.2022 на МЗ.pdf
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ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА
Подписано от: Desislava Georgieva Bileva

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Писмото се насочва/изпраща на адресата чрез АИССО.

Съгласувал чрез АИССО:
Красимира Желева-Малчева – главен юрисконсулт отдел „Правна координация“
Съгласувал чрез АИССО:
Лазар Петрунов – директор – дирекция „Околна среда“
Радослав Ковачки – за началник – отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“
Заповед № СО22-РД18-5768/22.06.2022 г.

Изготвил чрез АИССО:
Иванка Тачева – гл. експерт в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“,15.07.2022 г.

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Писмото се насочва/изпраща на адресата чрез АИССО.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”
София, кв. Ботунец, п.к. 1870, тел. 994 54 91, факс 994 52 57; е – mail : sokre@abv.bg

ДО
ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ
ЛИЛИЯ ДОНКОВА – КМЕТ НА РАЙОН “КРЕМИКОВЦИ”

Относно : Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
земеделски земи (ниви) – частна общинска собственост находящи се в землищата
на територията на район „Кремиковци“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Поради проявен интерес за ползване под наем на земеделски имоти частна
общинска собственост, с начин на трайно ползване ниви находящи се на територията на
район „Кремиковци“.
Предлагам да бъде проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/
години на поземлени имоти – частна общинска собственост, съгласно чл. 24а, ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 87 ал.1, Наредбата за
общинската собственост и по реда и разпоредбите на чл.30, ал.1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и
чл.21. ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
следните имоти:

идентификатор № по КВС
1 7140.8135.86

52086
Общо:
68041
104076
Общо:

2 29204.7639.41
3 29204.7603.76
4

68134.8728.45

площ
(дка)

начин
на
землище категория
трайно
ползване

19.397
Бухово
19.397 дка
10.187 Желява
24.401 Желява
34,588 дка

9116066001 33.996 Бенковски

местност

3

нива

„Бунов дол“

9
4

нива
нива

„Средно поле“
„Семовалог“

4

нива

„Мерата“

Общо: 33,996 дка
Общо: 87. 819 дка

Началната конкурсна цена е 41лв. на декар, определена със Заповед
номер РД46-122/22.03.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
Приложение:
1. Проект на решение на СОС;
2. Копия на АОС – 4 броя;
3. Копия на скици – 4 броя;
4. Копия на Удостоверения за характеристики на ПИ в земеделска територия – 4
броя;
5. Копие на Заповед РД46-122/22.03.2021г. на Министъра на земеделието,
храните и горите.
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ЛИЛИЯ ДОНКОВА

КМЕТ НА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
Signed by: Liliya Petrova Donkova





СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул.Московска N 33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855, e-mail:
info@soflacouncil.bg. http://www.sofiacoDnsil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ N ...................................
на Столичния общински съвет
от................................

За отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се на

територията на район .Кремиковци”, съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността

и ползването на земеделските земи, чл. 87 ал.1, Наредбата за общинската собственост и

по реда и разпоредбите на чл.ЗО, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл.21. ал.1, т.8 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

I.

Дава съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок

от 10 /десет/ години, на земеделски земи с начин на трайно ползване: ниви - частна

общинска собственост, находящи се в землищата на територията на район

..Кремиковци”, както следва:

идентификатор № по КВС

1

7140.8135.86

площ
(дка)

землище

категория

начин на
трайно
ползване

местност

Бухово

3

нива

„Бунов дол”

52086

19.397

Общо:

19.397

дка

2

29204.7639.41

68041

10.187

Желява

9

нива

3

29204.7603.76

104076

24.401

Желява

4

нива

Общо:

34,588

дка

„Средно
поле“
„Семовалог“

4

68134.8728.45

9116066001

33.996

Бенковски

Обшо:

33,996

дка

Обшо:

87.819

дка

4

нива

„Мерата“

Началната конкурсна цена е 41лв. на декар, определена със Заповед номер

РД46-122/22.03.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

II. Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за откриване на процедура

по провеждане на публично оповестен конкурс.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,

проведено на...... ................. Протокол №.......

, точка......... от дневния ред, по

доклад №....................... и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по

стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:...................
/Ггарги Георгиев!

Съгласувал:
Юрисконсулт на район „Кремиковци ”:

