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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 503 

взето с Протокол № 46 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 23.01.2023 година 

 
 
 
           По т.3 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
отмяна на Решение № 423, взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет-
Садово, проведено на 02.08.2022г. за предоставяне на пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд(ОПФ) за устройване на постоянни пчелини с над 10 
пчелни семейства и взимане на ново решение за предоставяне на имот по реда на 
чл. 37п от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – пасище, находящо се в землището 
на с. Чешнегирово, представляващ имот общинска собственост и включени в 
Общински поземлен фонд за устройване на постоянен пчелин с над 10 броя пчелни 
семейства“ 
предвид следните мотиви: необходимо е отмяна на Решение № 423, взето от 
Общински съвет-Садово с Протокол № 37/02.08.2022г. и съответно приемане на 
ново решение предвид, че има отказ на две от лицата, подали заявление за 
разполагане на постоянни пчелини, установени несъответствия в проведената до 
момента процедура, както и необходимост от изготвяне на нова ситуационна скица, 
от която да се изготви нова оценка за учредено право на ползване, по пазарни цени 
определени от независим оценител за останалия кандидат Александър ****** 
Овчаров     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 37п от ЗСПЗЗ 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя Решение № 423, взето с Протокол № 37 на заседание на Общински  
съвет-Садово, проведено на 02.08.2022г. за предоставяне на пасища, мери и ливади 
от Общинския поземлен фонд(ОПФ) за устройване на постоянни пчелини с над 10 
пчелни семейства; 

2. Общински съвет-Садово дава съгласие да бъде учредено възмездно  
право на ползване на площ от 1800 кв.м., попадаща в следния имот – публична 
общинска собственост. 

- Поземлен имот с Кадастрален идентификатор: 81342.170.229, област  



Пловдив, община Садово, землище на с. Чешнегирово, м. „КАБАТА“, вид 
собственост – Общинска публична, вид територия – Земеделска, категория – 4, 
НТП-Пасище, площ 3489 кв.м., стар 000229, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 430/04.07.2022г. 

3. Правото на ползване върху имота по т. 2 да бъде учредено в полза на  
Александър ****** Овчаров с ЕГН: 8203254422, с постоянен адрес с. Чешнегирово, 
община Садово, област Пловдив, ул. „Никола Парапунов“ № 12, за устройване на 
пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 10(десет) години. 

4. Правото на ползване върху имота по т. 2 да бъде учредено за сумата от  
222.00 лева без включено ДДС(двеста двадесет и два лева) годишно, платими 
ежегодно; 

5. Общински съвет-Садово възлага на кмета на Община Садово да  
предприеме всички законови действия по изготвяне на заповед и сключването на 
договор. 
 
           По т. 3 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/    
 

 

 

 


