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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 379 

 
взето с Протокол № 33 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 09.05.2022 година 
 

 
  
          По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
дарение на общински постройки с кадастрални идентификатори 36244.31.272.1 и 
36244.31.272.2 в полза на Павлина Ралова като наследник на Йордан Ралов“ 
предвид следните мотиви: Съставен е акт за частна общинска собственост за 
едноетажна полумасивна постройка с кадастрален идентификатор 36244.31.272.1 и 
едноетажна паянтова постройка с кадастрален идентификатор 36244.31.272.2. 
Настоящата обитателка на постройките Павлина Ралова в качеството й на 
единствен наследник на Йордан Ралов, е подала заявление в Общината, в което  
твърди, че нейният баща е построил постройките през 1990 г. и оттогава досега 
живеят там. Предвид това, че г-жа Ралова не разполага с легитимен документ за 
собственост на постройките, е заявила желание да бъде надарена с постройките, 
които от години ползва като свои и са изградени от нейния баща       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Чл. 35 ал. 5 от Закона за общинската собственост  
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
           I.Да се извърши разпореждане с общинска частна собственост (акт за частна 
общинска собственост № 103 от 14.04.2022 година) чрез дарение, като на Павлина 
********* Ралова, единствен наследник на Йордан Ралов, се дарят следните 
постройки: Едноетажна полумасивна постройка с кадастрален идентификатор 
36244.31.272.1, състояща се от 1(един) брой етажи със застроена площ 32 кв.м., 
построена през 1990 година с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна и 
едноетажна паянтова постройка с кадастрален идентификатор 36244.31.272.2, 
състояща се от 1(един) брой етажи със застроена площ 10 кв.м., построена през 
1990 година с предназначение: Друг вид сгради за обитаване. Същите са построени 
в поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.31.272 с площ 265 кв.м., в 
местността „Исака“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 
Караджово, одобрени със Заповед РД-18-739/22.10.2019 год. на изпълнителния 
директор на АГКК за село Караджово, трайно предназначение на територията: 



Земеделска, с начин на трайно ползване: Неизползвана нива(угар, орница), 
категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план 
000272. 
        II. Възлага на кмета на Община Садово да издаде заповед и подпише договор 
в изпълнение на т.I от това решение. 
 
 
            По т. 11 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   16 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

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

 
 

 

 


