
РЕШЕНИЕ № 42 
28.02.2019 год. 

 
Учредяване възмездно право на ползване на Юлиан Колев, върху земеделска земя - 

частна общинска собственост, имот с идентификатор 14218.16.106, в землището на гр. 
Габрово, за устройване на постоянен пчелин 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от 

Закона за пчеларството, във връзка чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 73, ал. 2 и ал. 3 от 
НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

  
1. Учредява възмездно право на ползване на Юлиан Колев, с адрес Габрово, 

ул……….., върху имот – частна общинска собственост, с идентификатор 14218.16.106 
по КККР на гр. Габрово, находящ се в местността „Тончевци“, с начин на трайно 
ползване – овощна градина, категория на земята при неполивни условия – шеста, с 
площ 0,601 дка., с АОС № 2457/23.01.2019 г., при съседни имоти 14218.16.104, 
14218.502.291, 14218.16.110 и 14218.16.56, със срок на договора 10 /десет/ години от 
датата на подписване на договора, за устройване на постоянен пчелин. 

2. Определя пазарна цена на възмездното право на ползване на имот с 
идентификатор 14218.16.106 по КККР на гр. Габрово, находящ се в местността 
„Тончевци“, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория на земята при 
неполивни условия – шеста, с площ 0,601 дка., с АОС № 2457/23.01.2019 г., в размер 
на 12,00 лв. /дванадесет лева/ за 1 /една/ година и 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ за 
срок от 10 /десет/ години.  

3. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 
сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед и 
сключване на договор. 
 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-20/12.07.2018 г. от Юлиан  
        Колев, заедно с Удостоверение за регистрация на  
        животновъден обект № 274/05.12.2018 г. издадено от ОБДХ Габрово 
    2. Копие от експертна оценка от Виолета Цанкова, със  
        сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100143 от  
        09.05.2011 г. на Камара на независимите оценители в България 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 

 


