ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване върху общинска земя за
устройване на пчелин.

Г-н Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
В Община Чирпан е постъпило заявление с вх. №93-00-221 / 15.04.2021 г. от
„Градище Агро” ООД ЕИК 203948674 с управител Слави Тодоров Стайков от гр.
Чирпан, с което заявява интерес за ползване на два декара от общински имот в село
Средно Градище за устройване на пчелин, а именно: Поземлен имот с идентификатор
68463.1.586, площ 7601 кв. м, трайно предназначение на територията: „Земеделска”,
начин на трайно ползване: „Пасище”; категория на земята: 9 /девета/, номер по
предходен план: 000450.
Право на ползване може да се учреди по реда на чл.37п от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи върху площ до 10 дка от свободни
поземлени имоти, при спазване на изискванията на Закона за пчеларството.
Правото на ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени,
определени от независим оценител, за срок до 10 години.
За учредяване на право на ползване е изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител на стойност 840,00лв.
Съгласно изискванията на закона, оценката е съобщена на кандидата, същият се
е запознал за нея и е изразил съгласие с цената на правото на ползване.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 37п, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.11 от Закона за пчеларството и чл.34, ал. 6 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се учреди на „Градище Агро”
ООД ЕИК 203948674 с управител Слави Тодоров Стайков от гр. Чирпан, без търг и
конкурс, възмездно право на ползване
за срок от 10 /десет/ години, върху площ от 2 /два/ декара в източната част на поземлен
имот с идентификатор 68463.1.586, адрес на поземления имот: с. Средно Градище ,
местност „Мараши”, целият с площ 7601 кв. м, трайно предназначение на територията:
„Земеделска”, начин на трайно ползване: „Пасище”; категория на земята: 9 /девета/,

находящ се в землището на с. Средно Градище, местност „Мараши”, актуван с АОС
4231 / 17.05.2021 г.
Право на ползване се учредява за устройване на пчелин с над 10 пчелни
семейства по смисъла на Закона за пчеларството.
Цената за учредяване право на ползване, е в размер на 840,00лв.
Упълномощава кмета на общината да сключи договор за възмездно право на
ползване.
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