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ПРОТОКОЛ
Днес, 28.05.2019г. комисия назначена със Заповед № СОА19-РД91-177 от 17.05.2019г.
на кмета на Столична община, в състав:
Председател: Нина Макарова - директор на дирекция „Околна среда’' към CO;
Членове:

Членове:
1. Силвия Арабова - гл. експерт в областна дирекция „Земеделие - София град“;
2. Мариана Колева - гл. юрисконсулт Д „Правно-нормативно обслужване” към CO.
3. инж. Виктория Огнянова - гл. експерт Д „Околна среда” към CO;
4. Иванка Тачева - гл. експерт Д „Околна среда” към CO;
5. Надежда Кежова - гл. специалист „Земеделие“, район „Кремиковци”;
6. Мария Златарева - началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район „Нови Искър”;
7. инж. Виолета Шопова - началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район
„Панчарево”;
8. инж. Марийка Ботева - началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район „Овча
купел”;
9. Светла Декина - началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район „Надежда”;
10. Таня Григорова- началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район „Банкя”;
11. Радослава Александрова - началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район
„Витоша”;
12. Теодора Сумрачка - началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район „Младост”;
13. инж.Антоанета Кънчева-началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район
„Връбница”;
14. Красимира Николова - гл. експерт „УОСЖФ и РКТД” към район „Сердика”;
15. Даниела Цветкова - началник отдел „УОСЖФ и РКТД” към район „Искър”;

се събра да извърши допълнително разпределение на имоти от общинския поземлен
фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади (ПМЛ), определени с
Решение № 94 по Протокол № 70, т.ЗО от 14.02.2019г. на Столичния общински съвет, за
индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, по реда на чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
На основание чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, комисията започна

работа след като всеки член представи декларация на председателя, че не е свързано лице с
участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи по
смисъла на Търговския закон.
Комисията констатира, че в райони „Панчарево”, „Кремиковци”, ..Нови Искър”, „Овча
купел”, и „Банкя”, са постъпили заявления от собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на Българската агенция по безопасност на храните. Районните комисии са
извършили разпределение на необходимите за всеки кандидат площи от ПМЛ от ОПФ, който
се намират на територията на съответния район.
В район „Панчарево“ и район „Банкя“ комисиите са съставили протоколи за
окончателното разпределение на имотите, поради наличие на необходимите площи за всички
кандидати.
В Район „Кремиковци“, район „Нови Искър“ и район „Овча купел“ поради недостиг
на ПМЛ от ОПФ е извършено процентно разпределение от полагаемата площ на заявителите.
Желание за допълнително разпределение в съседни райони са заявили собственици
или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни от район
„Кремиковци“, както следват:
1. РКР19-ТД26-270/07.03.2019г. - Вера Николаева Годова ET'Bepa Годова";
2. РКР19-ГР94-444/07.03.2019г. - Станислав Георгиев Димитров;
3. РКР19-ГР94-456/07.03.2019г. - Димитър Георгиев Димитров;
4. РКР19-ТД26-283/08.03.2019г. - „КПД-Р“ ЕООД - Рангел Петков Петков;
5. РКР19-ГР94-467/08.03.2019г. - Диана Димитрова Иванова;
6. РКР19-ГР94-469/08.03.2019г. - Калина Георгиева Димитрова;
7. РКР19-ГР94-473/08.03.2019г - Христо Ангелов Петков;
8. РКР19-ГР94-475/08.03.2019г. - Цветан Петров Гелев;
9. РКР19-ТД26-292/11.03.2019г. - Радослав Иванов Печев;
10. РКР19-ГР94-482/11.03.2019г. - Явор Кръстев Николов;
11. РКР19-ГР94-483/11.03.2019г. - Георги Христов Коцев;
12. РКР19-ГР94-487/11.03.2019г. - Йордан Димитров Петков;
Във връзка с извършеното разпределение по протокол с изх № РКР19-ВК9125/02.05.2019г. на комисията от район „Кремиковци“ и след разглеждане на документите на
заявителите, комисията взе следното решение:
На собствениците или ползвателите на животновъдни обекти от район „Кремиковци“
се разпределят допълнително площи, намиращи се на територията на район „Искър“ и район
„Сердика“, както следва:
1. Цветан Петров Гелев - ПИ 07106.1421.2 с площ 26,717дка. пасище в м. „Герена“ в
землище Бусманци;
2. Радослав Иванов Печев - ПИ 07106.1416.704 с площ 19,997 дка, пасище в м.
„Савако“ в землище Бусманци;
3. Калина Георгиева Димитрова - ПИ 07106.1421.21 с площ 15.118 дка, пасище в м.
„Средно ливаде“ в землище Бусманци;
4. Йордан Димитров Петков - - ПИ 07106.1421.5 с площ 13,283 дка, пасище в м.
„Средно ливаде“ в землище Бусманци;
5. Димитър Георгиев Димитров - ПИ 68134.520.57 с площ 13,102 дка, пасище в м.
„Обрадовски герен“ в землище Бенковски;
6. Христо Ангелов Петков - ПИ 07106.1403.19 с площ 9,894 дка, пасище в м.
„Селище“ в землище Бусманци;
7. Диана Димитрова Иванова - ПИ 07106.1406.123 с площ 7,816 дка, пасище в м.
„Беговица“, в землище Бусманци;
8. Вера Николаева Годова ET'Bepa Годова" - ПИ 68134.8739.16 с площ 6,882 дка,
пасище в м. „Табачка“ в землище Бенковски;
9. Явор Кръстев Николов - ПИ 07106.1403.2 с площ 5,758 дка, пасище в м.
„Слатински герен“ в землище Бусманци;
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10. „Станислав Георгиев Димитров - ПИ 68134.1508.7 с площ 3.064 дка, пасище в м.
„Долна кория“ в землище Бусманци;
11. КПД-Р“ ЕООД - Рангел Петков Петков - ПИ 68134.1508.5 с площ 1,385 дка, пасище
в м. „Долна кория“ в землище Бусманци;
12. Георги Христов Коцев - ПИ 07106.1432.264 с площ 1,125 дка, пасище в м.
„Селище“; в землище Бусманци;

Район „Кремиковци“ да предостави служебно копия от документите на заявителите с
данни от протокола по чл.100, ал. 3 от ППЗСПЗЗ за разпределената им площ, съответно на
район „Искър“ и район „Сердика“.
Поради недостига на общински земи с начин на трайно ползване пасища, мери и
ливади, комисията да предостави служебно на Областна дирекция „Земеделие“ - София град
в срок до 10.06.2019г. протоколите за направеното окончателно и допълнително
разпределение на територията на Столична община и заявленията за допълнително
разпределение на имоти от държавния поземлен фонд, съгласно чл.100, ал.6 от Правилника
за прилагане на ЗСПЗЗ.
Съгласно чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ разпределените пасища, мери и ливади от ОПФ се
отдават под наем на горепосочените собственици или ползватели на животновъдни обекти за
минимален срок от 5 стопански години. Преди сключване на договорите е необходимо
служебно да бъдат проверени за липса на данъчни задължения, както и за липса на
задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общинския
поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ.
Протоколът се публикува на интернет страниците на Столична община и на районните
администрации - „Кремиковци“, „Искър“ и „Сердика“, а на хартия - на информационните
табла.
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