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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 592 

 

взето с Протокол № 50 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 07.10.2019 година 

 

 

 

           По т. 5 от дневния ред „Предложение от Петър Георгиев – вр.и.д. кмет на 

Община Садово относно даване на съгласие за преминаване чрез премостване на 

част от поземлен имот 000208 – напоителен канал – публична общинска 

собственост по КВС на землището на с. Катуница, община Садово за осигуряване 

достъп по поземлен имот 213003” 

предвид следните мотиви: по действащия КВС на землището на с. Катуница до 

ПИ 213003 с НТП-стопански двор в м. „Изгорялата воденица” в момента няма 

осигурен достъп          и 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

1. Като собственик на поземлен имот 000208 – напоителен канал –  

публична общинска собственост, Общински съвет-Садово дава съгласие за 

правото на преминаване през премостване на част от поземлен имот 000208-

напоителен канал-публична общинска собственост, м. „Изгорялата воденица” по 

КВС на землището на с. Катуница, община Садово за осигуряване достъп до 

поземлен имот 213003 собственост на „СИРИО БГ” ООД така както е показано в 

приложената към искането скица-предложение. 

2. Упълномощава кмета на Община Садово да учреди правото на  

преминаване чрез премостване на част от поземлен имот 000208-напоителен 

канал-публична общинска собственост, м. „Изгорялата воденица” по КВС на 

землището на с. Катуница, община Садово за осигуряване достъп до поземлен 

имот 213003, собственост на „СИРИО БГ” ООД така както е показано в 

приложената към искането скица-предложение. 

 
 

 



          По т. 5 се извърши поименно гласуване. 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   13 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -    НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
НЕГЛАСУВАЛ     -   1 

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

 

 

 

 

 


