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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 436 

 
взето с Протокол № 38 от извънредно заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 15.08.2022 година 
 
 
 
          По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
предложение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството до 
Министерски съвет за включване на път с. Милево-с. Виница, в частта на пътя от 
о.т. 68 село Милево до граница с община Първомай, в списъка на общинските 
пътища, утвърден с Решение № 236 от 13.04.2007 год. на Министерски съвет“ 
предвид следните мотиви: пътят село Милево- село Виница преминава през 
територията на община Садово и община Първомай, като основно свързва двете 
населени места в тези общини. Състоянието на пътя е незадоволително, 
съществуващата настилка е трошено каменна. За да вложат общините средства в 
подобряването на пътя, същият трябва да е определен с решение на Министерски 
съвет като общински. През 2007 година Министерски съвет приема Решение № 
236, с което одобрява списък на общинските пътища. Пътят село Милево-село 
Виница не е включен в този списък. За да стане това, следва Министърът на 
регионалното развитие и благоустройство да направи предложение пред 
Министерски съвет за включването му       и  
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата  
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово одобрява предложението на Министъра на  
регионалното развитие и благоустройството до Министерски съвет да се допълни 
списъкът на общинските пътища, утвърден с Решение № 236 от 13.04.2007 год. на 
Министерски съвет, последно изменен и допълнен с Решение № 670 от 17.09.2021 
год. на Министерски съвет, с пътя с. Милево-с. Виница(граница община Садово-
Първомай) в участъка на пътя на територията на община Садово(от осова точка 68, 
село Милево до граница с община Първомай) с обща дължина на територията на 
община Садово – 1.562 км., като същия път се определи за общински. 

2. Възлага на кмета на община Садово да изпрати до Министъра на  



регионалното развитие и благоустройството настоящото решение, комплектовано 
с всички необходими документи за изготвяне на предложение до Министерски 
съвет. 
 
 
          По т. 1 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   12 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

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

 

 

 

 

 

 


