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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 378 

 
взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 

 
  
           По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
разпореждане с поземлен имот с идентификатор 48965.8.1 с площ 11 835 кв.м., с 
НТП-нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Моминско“ 
предвид следните мотиви: проявен интерес за закупуване, постъпване на проходи 
в общинския бюджет       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 35 ал. 1 и Чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската 
собственост и Чл. 53 ал. 1 от наредба № 2 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, област 
Пловдив  
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
           I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост(АЧОС № 16/21.03.2018год.), представляващ: Поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 48965.8.1(четири, осем, девет, шест, пет, точка, 
осем, точка, едно) с площ 11 835 кв.м.(единадесет хиляди осемстотен тридесет и 
пет кв.м.) в местността „Алчака“ по кадастрална карта и кадастралните регистри 
на село Моминско, одобрени със Заповед РД-18-345/14.09.2017 год. на 
изпълнителния директор на АГКК за с. Моминско, трайно предназначение на 
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при 
неполивни условия: 3, номер по предходен план: 008001, при граници на имота: 
48965.8.43, 48965.8.37, 48965.8.42. 
         II. Приема за справедлива пазарната оценка в размер на 21 340.00(двадесет и 
една хиляди триста и четиридесет лева), определена от лицензиран оценител, при 
данъчна оценка от 1 826.70 лева (хиляда осемстотин двадесет и шест лева и 
седемдесет стотинки). 
        III. Одобрява първоначална продажна цена в размер на 21 340.00 лева 
(двадесет и една хиляди триста и четиридесет лева). 



        IV. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни 
действия по провеждане на търга и да определи условията на договора за продажба, 
включително условията на плащане(еднократно, разсрочено, отложено). 
. 
 
            По т. 10 се извърши поименно гласуване. 
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