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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 836
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 51/27.03.2015 г.
По тринадесета 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. 6 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от
Закона за пчеларството, чл. 47а, ал. 2 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, чл. 3, ал. 2, т. 2
от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Заявление с вх. № 503/03.02.2015 г. от Милен Събчев Петров и Докладна
записка с вх. № 94 от 13.03.2015 г. с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула)
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на Милен Събчев
Петров от село Бъзовец, община Две могили, улица ”Георги Димитров” № 54 за
устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години
върху следния имот публична общинска собственост: Имот № 000235 (двеста тридесет и
пет) по Картата на възстановената собственост на село Баниска, местност „Люляк дол”, с
начин на трайно ползване „Пасище мера”, Х категория, целият с площ от 3.584 дка (три
декара петстотин осемдесет и пет кв.м), по Акт за общинска собственост №
2268/25.02.2010г. на Кмета на Община Две могили, при граници и съседи : имот №
000236, Пасище мера на Община Две могили, имот № 000231, Полски път на Община Две
могили, имот № 000230, Пасище мера на Община Две могили, имот № 000229, Път ІV
клас на Община Две могили, имот № 000232, Полски път на Община Две могили.
2. Определя цена за учредяване право на ползване за пчелин за период от 9 (девет)
години по имота, съгласно изготвени лицензирани експертни оценки.от „Геоид” ООДгр.Русе, както следва: за имот № 000235 в землището на село Баниска – 620 (шестстотин и
двадесет) лева или 68.89 (шестдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки) годишно.
3. Възлага на Кмета на Община Две могили да изпълни решението на Общински
съвет.
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