
            ПРЕПИС!                                       
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 
 

         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 229 

 
взето с Протокол № 23 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 17.06.2021 година 
 
 
          По т.13 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем 
чрез търг на общинско имущество представляващо: друг вид трайно насаждение – орехови 
градини, находящи се в местността „Алтън чеир“ по кадастралната карта и кадастралния 
регистър на село Караджово“  
предвид следните мотиви: по-добро опазване и стопанисване на имотите, 
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 и Чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост 
и Чл. 84 и Чл. 85 ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане 
с имуществото, собственост на Община Садово, област Пловдив 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
        I.Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под  
наем на имоти частна общинска собственост, представляващи: 

№ по ред
ред 

                                  О б е к т   Площ/м2      Местонахождение 

   1                                        2          3                     4 
  
  1. 

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 

  2. 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 

  3. 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 

  4. 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 

  5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор  
36244.51.7, в местността „Алтън Чеир“ по  
кадастрална карта и кадастрални регистри на село  

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



Караджово, община Садово, област Пловдив 
  6. 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 

  7. 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 

  8. 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 

  9. 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 

 10. 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 

 11. 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 

 12. 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 

 
с обща площ на друг вид трайно насаждение - орехова градина – 146 085(сто четиридесет и шест 
хиляди и осемдесет и пет) кв.м., с първоначална наемна цена в размер на 50.00 лева(петдесет 
лева) на декар годишно, с наемен срок от 10(десет) години. 
          ІІ. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите процедурни действия по 
провеждане на търга и да определи условията на договора за наем. 
 
           По т. 13 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/    
 


