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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 61 

 

взето с Протокол № 8 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 27.03.2020 година 

 

 

 

           По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

даване на принципно съгласие при извършване на промяна на предназначението 

на част от имот с идентификатор № 81342.7.266 местност „Гюмюшевото” с начин 

на трайно ползване полски път по кадастралната карта/КК/ на село Чешнегирово, 

община Садово, област Пловдив с цел осигуряване на „Транспортен достъп” до 

имот с идентификатор № 81342.7.17 по КК на село Чешнегирово, община Садово, 

област Пловдив” 

предвид следните мотиви: съгласно чл. 21 ал.2 и ал. 3 от ЗОЗЗ и при спазване на 

ППЗОЗЗ, като се имат предвид фактическите основания, изложени в 

предложението за даване на принципно съгласие при извършване на промяна на 

предназначението на част от имот с идентификатор № 81342.7.266 местност 

„Гюмюшевото” с начин на трайно ползване полски път по кадастралната карта 

/КК/ на село Чешнегирово, община Садово, област Пловдив в път с трайна 

настилка, с цел осигуряване на „Транспортен достъп” до имот с идентификатор № 

81342.7.17 по КК на село Чешнегирово, община Садово , област Пловдив, като 

процедурите са за сметка на заинтересованото лице      и 
на основание: чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 21 ал. 2 и ал. 3 от ЗОЗЗ, при спазване на ППЗОЗЗ 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

         На основание чл. 21 ал.2 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските 

земи(ЗОЗЗ) и при спазване на Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи(ППЗОЗЗ), Общински съвет-Садово: 

1. Дава принципно съгласие при извършване процедура по промяна  

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, да се проведат 

съответните процедури по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за осигуряване на „Транспортен 

достъп” до съответния имот, като при необходимост да се променя 

предназначението на полският път в път с трайна настилка. 



2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна на  

предназначението на част от поземлен имот-полски път, в път с трайна настилка. 

3. Възлага на заинтересованото лице да проведе процедурата за  

промяна на предназначението на част от поземлен имот, представляващ полски 

път, собственост на Община Садово, като от името на Община Садово и за своя 

сметка извършва всякакви правни и фактически действия пред съответните 

административни органи, други лица, организации и учреждения в страната, като 

съставя, подава, получава, прилага и иззема всички необходими документи 

(молби, заявления, скици, удостоверения, решения, Акт за категоризация, като 

изброяването на фактическите и правни действия и документи е примерно и не 

следва да се приемат като изрично/изчерпателно изброени), относими за 

започване на процедура за промяна на предназначението до нейното окончателно 

приключване. 

 

 

           По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   11 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”        -   11      
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА 
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