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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 485 

взето с Протокол № 44 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 14.12.2022 година 

 
 
 
           По т. 13 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
определяне пазарна продажна цена на застроен поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 36244.31.272, с площ 265 кв.м. в местността „Исака“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Караджово, за разпореждане 
по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост“ 
предвид следните мотиви: проявен интерес за закупуване, постъпване на приходи 
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. 41 ал.2 във връзка с чл. 35 ал.3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 54 ал.1 от Наредба №2 за придобиване, управление 
и разпореждане с имуществото, собственост на Община Садово  
Общински съвет – Садово 

Р Е Ш И:                                                                                                                      
  

1. Общински съвет-Садово дава съгласие за извършване на разпореждане с  
общински имот по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост 
представляващ: застроен поземлен имот с кадастрален идентификатор 
36244.31.272, с площ 265 кв.м. в местността „Исака“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на село Караджово, одобрени със Заповед РД-18-
739/22.10.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК за село Караджово, 
трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 
неизползвана нива(угар, орница), категория на земята: 4(четвърта), предишен 
идентификатор: няма, номер по предходен план 000272, при граници: 36244.31.273, 
36244.888.9901, 36244.31.271 като посочената земя се продаде на Павлина Ралова, 
като собственик на законно построените сгради – едноетажна полумасивна 
постройка с кадастрален идентификатор36244.31.272.1 и Жилищна сграда-
еднофамилна и едноетажна паянтова постройка с кадастрален идентификатор 
36244.31.272.2 в гореописания имот, за цена определена въз основа на пазарната 
оценка, която се приема за справедлива, а именно: 8300.00 лева(осем хиляди и 
триста лева), без включен ДДС, при данъчна оценка – 466.40 лева(четиристотин 
шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки). 



 
 

2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни  
действия по продажбата на имота и определи условията на договора за продажба, 
и условията на плащане(еднократно, разсрочено, отложено). 
 
 
           По т. 13 се извърши поименно гласуване. 
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ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 


