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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 347 

 
взето с Протокол № 30 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 25.02.2022 година 
 
 
 
           По т. 17 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп 
през общински имот по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на 
с. Чешнегирово, община Садово и за промяна предназначението на част от 
общински поземлен имот“ 
предвид следните мотиви: постъпило искане за даване на предварително съгласие 
за утвърждаване на трасе за транспортен достъп до поземлен  имот с 
идентификатор № 81342.7.31 през поземлен имот с идентификатор № 81342.7.266 
– вид собственост общинска публична, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, м. „Гюмюшевото“ по КК и КР на с. Чешнегирово, община Садово, 
и за промяна предназначението на част от общинския поземлен имот. ОЕСУТ при 
Община Садово приема като технически допустимо представеното искане     и  
на основание: Чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 30 ал.3 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и 
положително становище от ОЕСУТ 
Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
 
         1.Общински съвет-Садово дава предварително съгласие за утвърждаване 
на трасе за транспортен достъп до поземлен  имот с идентификатор № 
81342.7.31 през поземлен имот с идентификатор № 81342.7.266 – вид 
собственост общинска публична, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, м. „Гюмюшевото“ по КК и КР на с. Чешнегирово, община 
Садово. 
          2. Общински съвет-Садово дава предварително съгласие за промяна 
предназначението на част от поземлен имот с идентификатор № 81342.7.266 – 
вид собственост – общинска публична, НТП за селскостопански, горски, 
ведомствен път, м. „Гюмюшевото“ по КК и КР на с. Чешнегирово, община 
Садово. 



          3. Упълномощава Стела Тинкова за своя сметка да извърши всички 
необходими процедурни действия включително да подава и получава от 
компетентните органи документи във връзка със смяна предназначението на 
част от поземлен имот с идентификатор № № 81342.7.266 – вид собственост – 
общинска публична, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, м. 
„Гюмюшевото“ по КК и КР на с. Чешнегирово, община Садово. 
 
         
            По т. 17 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 

 


