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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 578 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 36/28.02.2014 г. 
 

По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация чл. 34, ал. 6 и чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, чл. 65 от 

Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 78 от 17.02.2014 г. със 17 (седемнадесета) гласа „За”, 0 (нула) глас 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на Даниел Бориславов 

Белчев за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години 

върху част с площ от 0.639 (шестотин тридесет и девет квадратни метра), съгласно скица-проект 

№ Ф22450/14.01.2014 г. от следният имот – публична общинска собственост № 086001 (осемдесет 

и шест хиляди и едно) по Картата на възстановената собственост на с. Пепелина, целият с площ 

31.686 дка (тридесет и един декара и шестотин осемдесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 

55837, с начин на трайно ползване „Скала”, по Акт за общинска собственост № 3686/04.02.2014 г. 

на Кмета на Община Две могили при граници и съседи :Север имот № 228001 – пасище, мера, 

Изток – Имот № 788021-полски път на общината, Юг-Имот № 788021-полски път на общината и 

върху част от 0.227 (двеста двадесет и седем квадратни метра), съгласно скица-проект № 

Ф22451/14.01.2014 г., от следният имот – публична общинска собственост № 228001 (двеста 

двадесет и осем хиляди и едно) по Картата на възстановената собственост на село Пепелина, 

целият с площ 7.713 дка (седем декара и седемстотин и тринадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 

55837, местност „Нанча”, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория на земята при 

неполивни условия IX (девета) по Акт за общинска собственост № 1967/15.06.2009 г. на Кмета на 

Община Две могили при граници и съседи: Север имот № 085001–жилищна територия на село 

Пепелина, Изток – Имот № 085001-жилищна територия на село Пепелина, Юг-Имот №086001-

скала на общината. 

 2. Определя цена за правото на ползване за имот с № 228002 в размер на 50.40 (петдесет 

лева и четирдесет стотинки) лева или 5.60 (пет лева и шестдесет стотинки) лева годишно и за имот 

№ 086002 в размер на 114.30 (сто и четиринадисет лева и тридесет стотинки) лева или 12.70 

(дванадесет лева и седемдесет стотинки) лева годишно, съгласно изготвени лицензирани 

експертни оценки от 13.02.2014 г.от „Геоид” ООД-град Русе. 

3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински съвет. 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


