
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 751 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 

 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен 

пчелин 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 37, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане със собствеността на община Свищов (НРПУРСОС), в съответствие 

с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството (ЗПч), във връзка с докладна 

записка (№ 08-00-394-1/06.04.2022 г.) от дирекция „Управление на собствеността и 

стопански дейности“ и предложение с Вх. № 1337/11.04.2022 г. от д-р Генчо 

Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин 

с регистрационен номер 5290-0105, без търг или конкурс, на Г. Т. Г., ЕГН 

**********, с адрес с. К., ул. „***“ № *, върху 2 000 кв. м. (две хиляди квадратни 

метра), в югоизточната част от поземлен имот с идентификатор 37784.414.3 (три 

седем седем осем четири точка четири едно четири точка три) в землището на с. 

Козловец, целият с площ 3 838 кв. м. (три хиляди осемстотин тридесет и осем 

квадратни метра), с трайно предназначение на територията земеделска, начин на 

трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-514/21.02.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, при граници и съседи: имоти с идентификатори 

37784.205.236, 37784.414.8, 37784.202.328. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 7091/27.02. 

2019 г. 

2. Определя петгодишен срок за право на ползването на имота по т. 1, при 

стойност за една година в размер на 174.00 лв. (сто седемдесет и четири лева), без 

включен ДДС, определена от лицензиран оценител. 

3. Упълномощава Кмета на община Свищов да сключи договор за право на 

ползване за имота по т. 1 с Г. Т. Г. 

Сделката е необлагаема по ЗДДС. 



МОТИВИ: С докладна записка до Кмета на община Свищов (№ 08-00-394-

1/06.04.2022 г.) от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ 

е сведена информация относно постъпило заявление (рег. индекс № 94-З-

103/19.01.2022 г.) от Г. Т. Г., от с. К., с което желае да му бъде учредено право на 

ползване върху 2.000 дка (2000 кв. м.) в югоизточната част от поземлен имот с 

идентификатор 37784.414.3 (стар № 414003), находящ се в землището на с. 

Козловец, за разполагане на постоянен пчелин. 

Г. Г. е собственик на 200 броя пчелни семейства в пчелин с регистрационен  

№ 5290-0105. Регистриран е като земеделски производител и притежава над 10 

пчелни семейства. Приложен е протокол за извършен профилактичен преглед, от 

който е видно, че не е констатирано заболяване по пчелите. С горното са 

изпълнени изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Закона за пчеларството. 

От Кметство Козловец е получено съгласие, относно заявеното право на 

ползване. Съгласно оценка на независим лицензиран оценител, пазарната стойност 

за право на ползване върху имота е общо 870.00 лв. (осемстотин и седемдесет 

лева), за срок на ползване на имота 5 г. 

 
В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 28, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


