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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 404 

 
взето с Протокол № 35 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 13.06.2022 година 
 
 
           По т.13 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
1. Изменение на Решение № 357, взето с Протокол № 31 от заседание на Общински 
съвет-Садово, проведено на 31.03.2022 година; 2. Продажба на корен на бракувани 
орехови насаждения чрез публичен търг с явно наддаване“ 
предвид следните мотиви: С Решение № 357, взето от ОбС-Садово с Протокол № 
31/31.03.2022г. бе решено за 12 общински поземлени имота с кадастрални 
идентификатори 36244.50.4, 36244.50.17, 36244.50.32, 36244.51.6, 36244.51.7, 
36244.51.18, 36244.51.19, 36244.51.24, 36244.51.32, 36244.53.9, 36244.53.30 и 
36244.53.38 – с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“ – орехови 
градини, находящи се в местността „Алтън чеир“ да се сключи договор за аренда 
със Сирио БГ ООД за 25 стопански години, като дружеството за своя сметка да 
унищожи съществуващите орехови дървета(вкл. изкорени) до 6 месеца от 
подписването на договора за аренда, като дървесината остава собственост на 
община Садово, и да засади за своя сметка нови трайни насаждения(които след 
края на арендния договор остават собственост на община Садово), в срок до 1 
година от подписването на договора за аренда. Впоследствие възниква въпроса как 
ще се транспортира от Общината, опазва и съхранява отсечената дървесина до 
провеждането на търг за продажбата й, предвид че общината не разполага с 
охраняеми терени, нито с подходящи за транспортирането й камиони. Разходите 
които би направила Общината за транспортирането на дървесината и охраната й 
изключително би оскъпило нейната цена и в такъв случай би било целесъобразно 
да се продаде на корен, като купувачът да има ангажимента за отсичането, 
транспортирането и съхраняването й, както почистването на терена от корените и 
клоните       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 8 ал.1 и Чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост   
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Изменя Решение № 357, взето с Протокол № 31 от заседание на  
Общински съвет-Садово, проведено на 31.03.2022 година, като текста на т. II, 
последен абзац да се чете така: 



           „Чрез договора за аренда, да се вмени задължението на арендатора за своя 
сметка да засади нови трайни насаждения(които след края на арендния договор 
остават собственост на община Садово), в срок до 1 година от подписването на 
договора за аренда или до 6 месеца от изкореняването на бракуваните насаждения 
и почистването на имотите от дървесината вкл. корените и клоните.“ 

2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажбата на корен на  
бракуваните трайни насаждения в 12 общински поземлени имота с кадастрални 
идентификатори 36244.50.4, 36244.50.17, 36244.50.32, 36244.51.6, 36244.51.7, 
36244.51.18, 36244.51.19, 36244.51.24, 36244.51.32, 36244.53.9, 36244.53.30 и 
36244.53.38 – с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“ – орехови 
градини, находящи се в местността „Алтън чеир“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на село Караджово, община Садово с обща площ 146 141 
дка и подробно индивидуализирани в приложените към решението актове за частна 
общинска собственост, с първоначална тръжна продажна цена на дървесината – 
7 700 лева без ДДС(за приблизителен обем дървесина за огрев – 102.20 м3), която 
е изготвена от лицензиран оценител на трайни насаждения и Общинския съвет я 
приема за справедлива първоначална тръжна цена. Купувачът на дървесината да се 
задължи за своя сметка да почисти имотите от дървесината вкл. от корените и 
клоните. 
 
 
            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/    
 

 


