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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 0

на Столичния общински съвет
от 23.01.2020 година
За даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и
канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на
земеделски земи в землищата на Райони „Панчарево“, „Кремиковци“,
„Искър“, „Нови Искър“, „Връбница“, „Надежда“, „Банкя“, „Овча купел“,
„Витоша“ и „Люлин“ за стопанската 2019/2020г..
На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.21 ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предоставят за ползване имоти - полски
пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за
ползване, определени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ София град, издадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с
постъпилите заявления от ползватели в:
1.1. Общинска служба по земеделие „Източна“ за землищата:
Герман, Казичене, Лозен, Кривина, Бистрица, Долни Пасарел, Железница,
Кокаляне, Плана, Горни Богров, Долни Богров, Желява, Яна, Челопечене,
Сеслав, Бухово, Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Бусманци - посочени в
Приложение № 1;
1.2. Общинска служба по земеделие „Северна“ за землищата: Нови
Искър, Лукорско, Негован, Мировяне, Подгумер, Житен, Чепинци, Кътина,
Доброславци, Балша, Кубратово, Войнеговци, Световрачене, Мрамор,
Волуяк, Обеля, Връбница, Илиянци, Требич, Бенковски, Орландовци и
Малашевци - посочени в Приложение № 2;
1.3. Общинска служба по земеделие „Западна“ за землищата:
Иваняне, Банкя, Клисура, Мало Бучино, Горна Баня, Суходол, Мърчаево,
Симеоново, Филиповци - посочени в Приложение № 3;

2. Имотите по т.1 да се предоставят по цена в размер на средното
годишно рентно плащане за съответното землище за стопанската
2019/2020г, съгласно приложен доклад на областна дирекция „Земеделие“ София град от 30.01.2019 г..
3. Възлага на кмета на Столична община да осъществи контрол по
изпълнение на настоящото решение, във връзка със заповед № СОА18РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.01.2020 г., Протокол № 6, точка 10 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ДИ04-3279/2/30.12.2019 г. и

е
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