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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 321 

 
взето с Протокол № 28 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 10.12.2021 година 
 
 
          По т. 18 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
съгласие за делба на общински поземлени имоти /ПИ/ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри/КК и КР/ на с. Богданица, община Садово и за смяна на 
начина на трайно ползване/НТП/ на два от тях“ 
 
предвид следните мотиви: в землището на с. Богданица съществува полски път, 
който преминава през общински пасища с идентификатори 04594.81.19 и 
04594.90.2, както и през частен ПИ с идентификатор 04594.90.1. Пътят съществува, 
въпреки че не е бил отразен в плана за земеразделяне, нито в последствие в 
кадастралната карта. Ползва се от жителите на селото и най-вече от тези, които 
отглеждат пасищни животни. От друга страна, ПИ с идентификатор 04594.90.1 
няма осигурен достъп до път. Във връзка с гореизложеното, и за да се отрази в КК 
реалното съществуване на пътя, собственикът на имота без достъп е предприел 
инициатива пред Общината за отразяването му     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, във връзка с чл. 
78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и положително становище от ОЕСУТ 
Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово дава съгласие за разделяне и смяна/запазване на  
начина на трайно ползване на следните имоти: 
            1.1.ПИ с идентификатор 04594.81.19, вид собственост общинска публична, 
вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 4035 кв.м. да се раздели на два нови 
поземлени имота – ПИ с проектен идентификатор 04594.90.9, вид собственост 
общинска публична, вид територия Земеделска, като запази НТП Пасище с площ 
3150 кв.м. и на ПИ с проектен идентификатор 04594.90.8, вид собственост 
общинска публична, вид територия Земеделска, който да получи нов НТП – за 
селскостопански път, с площ 885 кв.м.; 
            1.2.ПИ с идентификатор 04594.90.2, вид собственост общинска публична, 



вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 10 534 кв.м. да се раздели на три 
нови поземлени имота – ПИ с проектен идентификатор 04594.90.3, вид собственост 
общинска публична, вид територия Земеделска, като запази НТП Пасище с площ 
6 738 кв.м., ПИ с проектен идентификатор 04594.90.5, вид собственост общинска 
публична, вид територия Земеделска, като запази НТП Пасище с площ 2 555 кв.м. 
и ПИ с проектен идентификатор 04594.90.4, вид собственост общинска публична, 
вид територия Земеделска, който да получи нов НТП – за селскостопански път, с 
площ 1 242 кв.м.; 

2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите процедурни  
действия за разделянето на имотите и за смяната на НТП на част от тях – така както 
е решено в т. 1. Настоящото решение да се счита за упълномощаване. 
 
 
          По т. 18 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   15 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   15 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

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

 

 

 


