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                                      РЕШЕНИЕ № 826 

по протокол № 40 от 27.10.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО:   Учредяване на право на ползване върху имот – 
публична общинска собственост за устройване 
на постоянен пчелин в землището на с. Черенча, 
Община Шумен 

 
 
 

/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
ЗОС и чл. чл. 41г от НРПУРОИ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от ЗП и чл. 
37п от ЗСПЗЗ:  

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2022г., приета с Решение № 635 от 31.03.2022г., 
като включва в раздел 2.Г. „Имоти, върху които общината има намерение да 
предложи  учредяване на вещни права“, като добавя нов обект: „Учредяване 
на възмездно право на ползване за срок от 10 години, с цел устройване на 
постоянен пчелин с над десет пчелни семейства върху част от общински имот 
с площ 540 кв.м., представляващ Поземлен имот с идентификатор № 
80546.504.2 по КК на с. Черенча, местност „Айкъна“, с начин на трайно 
ползване: пасище, целият с площ 3666 кв.м., АОС № 5676 от 26.04.2022 г., 
съгласно ситуационна скица.  

2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок 
от 10 години, с цел устройване на постоянен пчелин с над десет пчелни 
семейства върху част от общински имот с площ 540 кв.м., представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 80546.504.2 по КК на с. Черенча, местност 
„Айкъна“, с начин на трайно ползване: пасище, целият с площ 3666 кв.м., 
АОС № 5676 от 26.04.2022 г., съгласно ситуационна скица. 

3. Определя цена на учреденото право на ползване в размер на 30 лв. 
годишно.  

 
 
 



4. Цената на учреденото право на ползване ежегодно да се актуализира с 
инфлационния индекс за предходната година.  

5. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване 
на правото на ползване.  
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/  


