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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/23.06.2022 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 
 
ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински 

земеделски имот в землището на гр. Белене на физическо лице за разполагане на пчелин и 
приемане на годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на земеделски земи, 
по реда на ЗСПЗЗ и ЗП. 

Р Е Ш Е Н И Е №43 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от ЗОС и чл. 11 ал.1, ал.2, чл. 12 и чл. 
13 от Закона за пчеларството учредява възмездно право на ползване за срок от 10 (десет) 
стопански години върху част с площ 1,000 дка от общински земеделски имот с идентификатор 
03366.128.32 по КККР на гр.Белене, целият с площ 137,277 дка с НТП – Зеленчукова градина в 
местността “Сред полето“ по КККР на гр.Белене за разполагане на пчелин на Анита Димитрова 
Габровска от гр.Белене с ЕГН **********, ул.“М-р Кочев“ №1А. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, приема доклада за изготвена 
пазарна оценка от лицензиран оценител на недвижими имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – 
гр.Троян (Сертификат за оценителска правоспособност от Камарата на независимите оценители) в 
размер 44,0 лева/ стопанска година (четиридесет и четири лева и 0 стотинки), за учредяване на 
възмездно право на ползване за срок от 10 (десет) стопански години върху част с площ 1,000 дка 
от общински земеделски имот с идентификатор 03366.128.32 по КККР на гр.Белене, целият с 
площ 137,277 дка с НТП – Зеленчукова градина в местността “Сред полето“ по КККР на гр.Белене 
за разполагане на пчелин на Анита Димитрова Габровска от гр.Белене с ЕГН **********, ул.“М-р 
Кочев“ №1А. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС определя цена за учредяване 
на възмездно право на ползване без провеждане на публичен търг или конкурс в размер на 44,0 
лева/ стопанска година (четиридесет и четири лева и 0 стотинки), за срок от 10 (десет) 
стопански години върху част с площ 1,000 дка от общински земеделски имот с идентификатор 
03366.128.32 по КККР на гр.Белене, целият с площ 137,277 дка с НТП – Зеленчукова градина в 
местността “Сред полето“ по КККР на гр.Белене за разполагане на пчелин на Анита Димитрова 
Габровска от гр.Белене с ЕГН **********, ул.“М-р Кочев“ №1А. 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 8 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел 
Тонев, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 3 (Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов) 
ПРИЕМА СЕ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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