
 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т  -  С А Д О В О 
4122 гр. Садово,  ул. “Иван Вазов”  № 2 

тел. централа: 03118/21-06  и  03118/21-71, директен: 03118/23-00 
 

 

 

П   О   К   А   Н   А 
 

 

           На основание Чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 

съвет- Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 

18.12.2018г./вторник/ от 09.30 часа  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

             

1. Предложение от Атанас Телчаров-Председател на ОбС-Садово относно 

приемане на План за дейността на ОбС-Садово за І-то полугодие на 2019 година. 

                                                                                    Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  

Община Садово за 2018 година. 

                                                                               Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на „Годишна  

програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на 

територията на Община Садово за 2018 година. 

                                                                               Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  

разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване(ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 033077 с начин на трайно ползване 

нива по КВС на с. Поповица, община Садово, м. „Късото дере”, собственост на 

Наско Николов Павлов. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  

разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) 024009, 024094, 024011 и 

024012 с начин на трайно ползване ниви по КВС на с. Милево, община Садово, 

м.”Малка карапча”, собственост на „АНАТРА” ООД. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  

разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване ПУП-ПРЗ) на урегулиран поземлен имот 12041-предприятие за 

производство на замразени плодове и зеленчуци по КВС на землището на с. 

Кочево, община Садово, поземлен имот /ПИ/ 39102.12.41 по кадастралната карта 



/КК/ на с. Кочево с начин на трайно ползване за хранително вкусовата 

промишленост и поземлени имоти 39102.12.31 с начин на трайно ползване нива и 

39102.12.46 с начин на трайно ползване друг вид трайно насаждение по КК на с. 

Кочево. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен 

урегулиран поземлен имот ХІ-591 в кв. 56 по ПУП на село Милево. 

                             Докл: кмета на Общината                                 

8. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен 

урегулиран поземлен имот ХІІ-591 в кв. 56 по ПУП на село Милево. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез търг  

на част от имот, публична общинска собственост. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  

търг на общинско имущество. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  

финансова помощ на Диана Милева от с. Болярци, Спаска Кръстева от с. Болярци, 

Иванка Кузмова от с. Катуница, Никола Николов от с. Катуница и Мария Гочева 

Петрова от с. Караджово. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

          

 

 

 

                                                         Председател на ОбС-Садово:  Ат. Телчаров                                         

 


