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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 27 / 25.02.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 25.02.2016 г. 

 

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за учредяване право на ползване за 

устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. ал. 1 и 2, и чл. 12 от 

Закона за пчеларството; чл. 39, ал. 5 и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската 

собственост; чл. 55, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 
ОТХВЪРЛЯ предложението за предварително съгласие за учредяване право 

на ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на                 

с. Блъсковци със следните мотиви:  

Въз основа на постъпила жалба от пчеларите в община Елена и направени 

проучвания с оглед законосъобразността и целесъобразността на процедурата за 

предварително съгласие за учредяване право на ползване за устройване на 

пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци и след направена 

справка за разположението на имот № 044013 и вече съществуващите в 

землището пчелини е установено, че е налице опасност от недостиг на паша, 

съответно значително намаляване на добивите. Липсва растителност с обилно 

нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни 

видове. В землището на с. Блъсковци са разположени постоянни пчелини с общо 

над 300 кошера, както следва: 

- в с. Дърлевци (1200 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 30 бр.; 

- в с. Търкашени (2900 м. по права линия  от заявения поземлен имот) – 60 

бр.; 

- в с. Блъсковци (3900 м. по права линия от заявения поземлен имот) – 80 бр. 

+ 140 бр. в процес на устройване и регистрация. 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


