
 
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.2 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет-
Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
09.12.2016г./сряда/ от 10.00 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на план- 
сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2017 г. и размер на таксата за 
битови отпадъци за 2017 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

2. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Община Садово за 2016 година.  
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Общината относно придобиване на  
държавните движими вещи, предоставени на Селскостопанска гимназия Садово за 
ползване преди 01.08.2016 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба №19  
за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на 
територията на община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно определяне на пазарна   
цена на застроен урегулиран поземлен имот ІІІ-127 в кв. 31 по подробния 
устройствен план на гр. Садово във връзка с разпореждането със същия на 
основание Чл. 25, ал.3 от Закона за общинската собственост. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно определяне на пазарна  
цена на застроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-общ. в кв. 96 по подробния 
устройствен план на с. Чешнегирово във връзка с разпореждането със същия на 
основание чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на  общинско имущество, публична общинска собственост представляващо: 
едно помещение от първи етаж в сградата на Поликлиниката в гр. Садово, 
построена в УПИ Х-Поликлиника в кв. 44 по плана на гр. Садово. 



                                                                                       Докл: кмета на Общината 
8. Предложение от кмета на Общината относно изменение на подробния  

устройствен план (ПУП) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІ-409, VІІІ-409, 
VІІІ-408, 409 и ХІ-зеленина в кв. 53 по плана на с. Болярци, община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание за  
изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и 
застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 010023 местност „ДИШ ПАРА” 
извън урбанизираната територия на с. Милево, община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

10. Предложение от кмета на Общината относно обявяване на имоти от  
публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по чл. 
3, ал. 2 от Закона за общинската собственост(ЗОС) и одобряване на пазарна цена на 
имоти за сключване на окончателен договор по чл. 15 ал. 5 от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ). 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Йордан Вънев, Олга Здравчева, Асен Йорданов, Стоянка 
Янева, Светла Караджова, Иван Георгиев, Сашо Шанков, Ангел Петров и Вакрил 
Вакрилов. 
 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

12. Други. 
    
 
 
                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 


