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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 228 

 
взето с Протокол № 23 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 17.06.2021 година 
 
 
 
           По т.12 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година““  
предвид следните мотиви: по-пълно обхващане на имотите, които се предвиждат 
за управление или разпореждане по съответния начин    и  
на основание: Чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с  Чл. 
21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 
           І. Допълва раздел ІII „Имоти които Община Садово има намерение да 
предложи за отдаване под наем”, както следва: 
 

№ по ред
ред 

                                  О б е к т   Площ/м2      Местонахождение 

   1                                        2          3                     4 
                                 Село Караджово                                
  
  5. 

Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.50.4, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

21 659 кв.м. с. Караджово, друг вид  
трайно насаждение 

  6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.50.17, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

13 153 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

  7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.50.32, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

   9 484 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

  8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.51.6, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

42 254 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 



  9. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.51.7, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

11.917 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 10. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.51.18, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

   4 570 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 11. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.51.19, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

12 576 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 12. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.51.24, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

   2 036 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 13. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.51.32, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

  5.064 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 14. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.53.9, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

  3 028 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 15. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.53.30, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

  5 653 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 16. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.53.38, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  
Караджово, община Садово, област Пловдив 

14.748 кв.м. с. Караджово, друг вид 
трайно насаждение 

 
          ІІ. Изменя Раздел ІІ „Прогноза за очакваните приходи и необходими 
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 
общинска собственост”, буква „Б” „От разпореждане с имоти общинска 
собственост” както следва: 
              т. „Продажба на имоти-общинска собственост” с прогнозен резултат в 
лева – от  564 800.00 лева на 564 950.00 лева. 
         ІІІ. Изменя Раздел ІІ „Прогноза за очакваните приходи и необходими 
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 
общинска собственост”, буква „Б” „Всичко от разпореждане с имоти общинска 
собственост от  564 800.00 лева на 564 950.00 лева. 
           ІV. Възлага на кмета на Общината изпълнението на актуализираната 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 
            
 



           По т. 12 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА    
 
 
 

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

 

 

 


