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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 120 

 
взето с Протокол № 14 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 05.11.2020 година 
 
 
 
            По т.8 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
промяна на начина на трайно ползване(НТП) на общински имот, намиращ се в с. 
Караджово“                                                                                                               
предвид следните мотиви:  в землището на с. Караджово, изкуствено е създаден 
релеф, който да може временно или постоянно да задържа вода. Това е имот с 
идентификатор  36244.57.167 по КК и КР. Имотът от много години е сух, силно 
обрасъл с храстовидна и дървесна растителност. След оглед на място, комисия от 
специалисти установява, че имотът вече не притежава характеристиките на воден 
обект, на повърхностно водно тяло и на язовир, според определени законови 
дефиниции. Предвид това, че комисия от специалисти установява отново след 
оглед на място, че най-подходящото НТП на имота, отговарящо на действителното 
му състояние е Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение         
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и  Чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
         Общински съвет-Садово дава съгласие имот с идентификатор 36244.57.167, с 
НТП водоем и в територия, заета от води и водни обекти по КК и КР, одобрени със 
Заповед № РД-18-739 от 22.10.2019год. на изпълнителния директор на АГКК за с. 
Караджово, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 330 от 
19.02.2020 год. да бъде отразен в кадастралния регистър на недвижимите имоти за 
с. Караджово с нов начин на трайно ползване – Друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение. 
          Дава права на кмета на Общината да извърши необходимите действия от 
името на собственика, така че КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-739 от 
22.10.2019год. на изпълнителния директор на АГКК за с. Караджово да бъдат 
изменени като имотът бъде отразен с новия НТП, вкл. при необходимост да се 
извършат действия за промяна на вида на територията с трайно предназначение – 
от територия, заета от води и водни обекти на земеделска територия. 



 
          По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
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