
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД – 424/19.07.2021, гр.Елхово 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл. 37п, ал.1,  ал.8,  ал.12 

от ЗСПЗЗ, чл. 34,  ал.6 от Закона за общинската собственост и Решение №221/19/8 от 

24.06.2021г. на ОбС-Елхово 

НАРЕЖДАМ: 

1. Учредявам без търг или конкурс възмездно право на ползване за срок десет 

години от датата на сключване на договора за устройване на постоянен пчелин с 

капацитет 150бр. пчелни семейства по смисъла на Закона за пчеларството и ЗСПЗЗ в 

полза на Атанас Георгиев Лазаров, гр.Е., ул.“Ж.П.“*,  регистриран  по чл.8 от Закона за 

пчеларството,  чл.137 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност, видно от 

Удостоверение за регистрация на животновъден обект №187/06.03.2017г. издадено от 

ОДБХ- гр. Ямбол,  върху 1500 /3221кв.м ид.ч от поземлен имот с идентификатор 

№27382.54.236 – публична общинска собственост,  с НТП-пасище, категория IX,  

находящ се в землището на гр.Елхово, целият с площ 3221 кв.м. след заплащане на 

сума в размер на 479,67лв. представляваща цената за учредяване правото на 

ползване, както и след заплащане на такса по производство за настаняване  по чл.36 от 

Наредба №7 на Общински съвет Елхово в размер на 10лв. /десет лв /. 

2.Възмездно право на ползване се учредява за устройване на постоянен пчелин 

по смисъла на ЗСПЗЗ и Закона за пчеларството при ограничително условие-ползване на 

1500 /3221кв.м ид.ч от  имота само по предназначение.  

3.При промяна на регистрацията на горепосочените пчелни семейства или други 

обстоятелства - касаещи същото, лицето в чиято полза е учредено възмездно  право на 

ползване се задължава да уведоми община Елхово в тридневен срок от настъпване на 

събитието. 

4.След  влизане в сила на настоящата заповед, кмета на община Елхово сключва 

договор за учредяване възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин 

на Атанас Георгиев Лазаров, гр.Е., ул.“Ж.П.“*. Договорът подлежи на вписване в 

службата по вписвания по местонахождение на имота. 

5.Правата на Физическото лице в чиято полза се учредява безвъзмездно право на 

ползване се прекратяват в случаите на чл. 11, ал. 3 от Закона за пчеларството. 

6.Върху поземления имот не се разрешава извършването на дейности, 

представляващи строителство по смисъла на Закон за устройство на територията. 

7.Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община 

Елхово при спазване на Закона за защита на личните данни и да се съобщи на 

заявителя. 

8.Заповедта може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния  

кодекс.  

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 
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