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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 260 

 
взето с Протокол № 25 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 14.09.2021 година 
 
 
 
          По т.10 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
бракуване на общински трайни насаждения в село Караджово“  
предвид следните мотиви:  12 брой поземлени имоти с начин на трайно ползване 
„друг вид трайно насаждение“ – орехови градини, находящи се в м. „Алтън чеир“ 
по кадастралната карта и кадастралния регистър на село Караджово са били 
отдадени под наем на СИРИО БГ ООД. Управителят на дружеството уведомява, че 
насажденията са вече стари и неплодоносни.  До този имот има още един общински 
имот в същото състояние – ПИ с кадастрален идентификатор 36244.51.11. Според 
кмета на с. Караджово имотите са засяти през 1970 г., от което става ясно, че 
амортизационният период от 50 години за този вид дървета е изтекъл. Предвид това 
е целесъобразно предприемането на действия за тяхното бракуване         и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово изразява съгласие да се предприеме процедура по  
бракуване на трайните насаждения – орехови дървета в следните поземлени имоти: 
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.50.4, Поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 36244.50.17, Поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 36244.50.32, Поземлен имот с кадастрален идентификатор 
36244.51.6, Поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.51.7, Поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 36244.51.18, Поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 36244.51.19, Поземлен имот с кадастрален идентификатор 
36244.51.24, Поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.51.32, Поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 36244.53.9, Поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 36244.53.30, Поземлен имот с кадастрален идентификатор 
36244.53.38 и Поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.51.11 – с начин 
на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“ – орехови градини, находящи се 



в местността „Алтън чеир“ по кадастралната карта и кадастралния регистър на село 
Караджово, община Садово, поради изтекъл амортизационен срок. 

2. Възлага на кмета на Общината процедурните действия по изпълнение на  
т.1. 
  
 
           По т. 10 се извърши поименно гласуване. 
 
 

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

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

 

 


