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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 292 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 18/23.11.2012 г. 
 

По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6, чл. 

39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 2 

и чл. 12 от Закона за пчеларството, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 

за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 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. № 495 от 16.11.2012 г. със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”,  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждане на публично 

оповестен търг или конкурс върху част от имот – публична общинска собственост, с площ 

за тази част от 20.00 дка индивидуализирана съгласно скица-предложение за отреждането 

на пчелин в Поземлен имот № 000136 по Картата на възстановената собственост на с. 

Батишница, представляващ пасище, мера, с обща площ на имта 105.795 дка, по Акт за 

общинска собственост № 3215 от 06.10.2010 г. за устройване на постоянен пчелин са срок 

от 5 години, при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител 

„ГЕОИД” ООД - РУСЕ пазарна оценка, в размер на 2 000 (две хиляди) лева без ДДС или 

400 (четиристотин) лева годишно. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

фактически и правни действия по изпълнение на решението. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


