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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 615 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 37/28.03.2014 г. 
 

По двадесет и седма 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 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, Заявление с вх. № 

369/22.01.2014 г. от Айлин Севджиханов Месудов и Докладна записка с вх. № 

138 от 17.03.2014 г. със 17 (седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на Айлин 

Севджиханов Месудов от село Чилнов, ул.”Г.Димитров” № 32 за устройване на постоянен 

пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години върху част с площ от 2.021 

(два декара двадесет и един квадратни метра), съгласно скица – проект № 

Ф07401/13.03.2014 г., издадена от Общинска служба „Земеделие” – град Две могили, от 

следният имот – публична общинска собственост № 000155 (сто петдесет и пет) по 

Картата на възстановената собственост на село Чилнов, целият с площ 443.346 

(четиристотин четиридесет и три декара, триста четиридесет и шест квадратни метра), 

ЕКАТТЕ 81373, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, ІХ (девета) категория, по Акт 

за общинска собственост № 1240/24.11.2008 г. на Кмета на Община Две могили при 

граници и съседи : Север имот № 000045 – залесена територия, Изток - землищна граница 

село Острица, Югозапад – имот № 000153 – скала. 

2. Определя цена за правото на ползване в размер на 370.80 (триста и седемдесет 

лева и осемдесет стотинки), или 41.20 (четиридесет и един лева и двадесет стотинки) 

годишно, съгласно изготвена лицензирана експертна оценка 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) 


