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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 801
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 49/30.01.2015 г.
По дванадесета 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. 34, ал. 4 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за
пчеларството, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и Докладна записка с вх. № 32 от 19.01.2015 г.
със 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) глас „Против” и 1 (един) глас
„Въздържали се”,

РЕШИ:
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на
постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години върху поземлен
имот № 19, масив 90 с площ 634 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к от ПЗР
на ЗСПЗЗ, находящ се в „Тютюнка махала” с. Пепелина, община Две могили, област
Русе,при граници и съседи: север – поземлен имот № 20, изток – път, запад поземлен имот
№ 18,предмет на Акт за частна общинска собственост № 2074 от 30.10.2009 г. на Мариела
Христова Гецова от град Две могили, ул.”Цар Симеон” № 18.
2. Определя цена за правото на ползване в размер на 222 (двеста двадесет и два)
лева, или 22.20 (двадесет и два лева и двадесет стотинки) годишно, съгласно т. 4 от
Приложение № 3 на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, приета с
Решение № 617 по Протокол № 38/25.04.2014 г. на Общински съвет град Две могили.
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински
съвет.
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