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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС
ГРАД БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Наташа Михайлова Младенова – Кмет на Община Брусарци
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за
устройване на постоянен пчелин при условията на чл. 11 от Закона за пчеларството.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация Брусарци е постъпило Заявление с вх.№ УС-15-21/ 14.09.2017 г
от Методи Борисов Иванов с постоянен адрес гр.Брусарци, ул. "Георги Трайков" № 66, с което се
иска да бъде учредено право на ползване върху имот № 067031 по картата на възстановената
собственост /КВС/ на гр. Брусарци, община Брусарци за устройване на постоянен пчелин от 50
пчелни семейства по реда на чл. 11 от Закона за пчеларството. Имот № 067031 по КВС на гр.
Брусарци е с площ 4,611 (четири цяло шестстотин и единадесет) дка., с начин на трайно ползване
"пасище, мера". За имот № 067031 има съставен Акт за публична общинска собственост №
783/12.09.2017 г.
Съгласно Закона за пчеларството, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни
семейства, общините могат да учредяват право на ползване върху земеделски земи общинска
собственост, като се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост.
В Закона за общинската собственост, в чл. 7, ал. 2 е записано, че имоти - публична общинска
собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случайте, определени със
закон. В дадения случай Закона за пчеларството се явява такъв закон.
Общински съвет Брусарци с Решение № 126 от Протокол № 19/27.02.2017 г. е определил
годишна цена за ползване на земеделска земя с начин на трайно ползване "мера, пасище" в размер
на 9,00 (девет) лева на декар.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет гр. Брусарци, да приеме следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и ал. (2) от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството
и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1. Възлага на кмета на община Брусарци, да проведе публичен търг с явно наддаване за
учредяване на право на ползване върху имот - общинска собственост № 067031 по
картата на възстановената собственост /КВС/ на гр. Брусарци, община Брусарци с
площ 4,611 (четири цяло шестстотин и единадесет) дка., с начин на трайно ползване
"пасище, мера", за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства при
условията на чл. 11 от Закона за пчеларството,
2. Определя начална годишна цена за правото на ползване в размер на 9,00 (девет) лева
на декар и стъпка за наддаване 10% от началната годишна цена за правото наползване.

Приложение :
1.Акт за ПОС № 783/14.09.2017 г.
2.Скица

ВНОСИТЕЛ:
Наташа Михайлова Младенова
Кмет на Община Брусарци

Изготвил :
инж. Петър Димитров
Зам.-кмет на община Брусарци
Съгласувал:
ЦветанДимитров - Адвокат
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