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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СТРАЖИЦА 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

Румен Стефанов Павлов 
Кмет на Община Стражица  

UОТНОСНО:U Изменение на чл.58, ал.6 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

В действащата Наредба за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество разпоредбата на чл.58, ал.6 гласи: 
„Цената за предоставяне право на ползване за Устройване на пчелини 
върху земя от ОПФ и ОГФ е 25 лв./дка.” 

След извършена процедура по отдаване на имоти с начин на трайно 
ползване-пасище, мера в землището на община Стражица, оценката за право на 
ползване извършена от независим оценител е определила цена 55 лв/дка. 
Необходимо е актуализиране на цената за предоставяне право на ползване за 
устройване на пчелини върху земя от ОПФ и ОГФ в действащата наредба и 
превеждането й съгласно пазарните условия. 

С измененията на чл. 37п  от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ДВ 42 и 55 от 2018г./ се въвежда специален ред за 
предоставянето право на ползване за устройване на пчелини върху пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд, поради което те трябва да бъдат 
изключени от разпоредбата на чл.58, ал. 6 от горепосочената наредба. 

В тази връзка 

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – гр. Стражица, неговите 
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комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет 
гр. Стражица 

 
 

Р  Е  Ш  И: 
 

 

Изменя текста на чл. 58, ал.6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, както следва: 
 
 
било: 
 
чл. 58, ал.6 .Цената за предоставяне право на ползване за устройване на пчелини 
върху земя от ОПФ и ОГФ е 25 лв./дка. 
 
става: 
 
чл. 58, ал.6 .Цената за предоставяне право на ползване за устройване на пчелини 
върху земя  от ОПФ и ОГФ  /с изключение на земи пасища, мери и ливади/  е 55 
лв./дка. на година. 
 
 

 

 

 

Румен Павлов 
Кмет на Община Стражица 
 
 

 

 
 


	ДО
	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
	ГР. СТРАЖИЦА
	П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
	Кмет на Община Стражица


