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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 423 

 
взето с Протокол № 37 заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2022 година 
 
 
          По т. 12 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд(ОПФ) за 
устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства“ 
 
предвид следните мотиви: постъпили в Общината заявления за предоставяне на 
имоти с начин на трайно ползване – пасища, в които заявителите желаят да 
разположат пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства. Предвид 
разпоредбите на Закона за пчеларството и Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, собствениците на постоянни пчелини с над 10 пчелни 
семейства могат да наемат държавни или общински имоти за устройване на 
постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства   и 
 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 37п от ЗСПЗЗ 
Общински съвет-Садово  

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за предоставяне под наем на Александър Спасов  
Овчаров, желаещ да наеме цялата площ от имот с Кадастрален 
идентификатор 81342.170.229, м. „Кабата“, землище на с. Чешнегирово, НТП: 
Пасище, с обща площ 3 489 кв.м. 

2. Дава съгласие за предоставяне под наем на Стойчо Иванов Гергинов,  
желаещ да наеме цялата площ от имот с Кадастрален идентификатор 
04594.74.16, м. „Капаклията“, землище на с. Богданица, НТП: Пасище, с обща 
площ 3 925 кв.м. 

3. Дава съгласие за предоставяне под наем на Румен Георгиев Йорданов,  
желаещ да наеме част – 5674.16 кв.м. от имот с Кадастрален идентификатор 
81342.87.16, м. „Пясъка“, землище на с. Чешнегирово, НТП: Пасище, с обща 
площ 13614 кв.м. 
 
 
          По т. 12 се извърши поименно гласуване. 
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