
 
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 
10.05.2016г./вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно Информация  
от  РС „ПБЗН” относно подготовката по ликвидиране причините за възникване на 
пожари през летните месеци на 2016 година. 
                                                                                   Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно Информация  
относно дейността на филиал Садово към Дирекция „Бюро по труда” гр. Първомай 
за 2015 година. 
                                                                                   Докл: Председателя на ОбС 

3. Информация от кмета на Общината относно реализирани през 2015  
година проекти. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно Годишен план за развитие  
на социалните услуги в Община Садово за 2017 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно приемане на общинска  
програма за закрила на детето за 2016 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

6. Информация от кмета на Общината за състоянието и дейността на  
Читалищата в Община Садово. Приемане на Културен календар за 2016 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно определяне годишна  
вноска за 2016г. във фонд „Общинска солидарност”. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
 

8. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на  
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост на територията на Община Садово за 2016 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 



9. Предложение от кмета на Общината относно искане за безвъзмездно  
прехвърляне на собственост върху имот-държавна собственост по реда на чл. 54 от 
Закона за държавната собственост. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          10.Предложение от кмета на Общината относно предоставяне безвъзмездно 
за управление на част от общинска недвижима собственост на Районно управление 
Асеновград към Областна Дирекция на МВР гр. Пловдив за нуждите на 
Полицейски участък град Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
         11.Предложение от кмета на Общината относно осмяна начина на трайно  
ползване на имот № 000425 – общинска частна собственост, находящ се в 
местността „Попското” по КВС на с. Катуница. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
         12.Предложение от кмета на Общината относно одобряване на Проект за  
подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект 
на техническата инфраструктура – трасе за довеждащ водопровод по полски път 
000280 – публична общинска собственост до УПИ 097029, производствена дейност, 
м. „Бозалък пара” по КВС на землище с. Болярци, община Садово за частта на 
трасето, преминаващо извън урбанизираната територия. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
           13. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен 
поземлен имот № 006037 – нива в местност „Куролата” по плана за земеразделяне 
на с. Моминско. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно учредяване право на  
пристрояване на жилищна сграда, построена в УПИ VІІ-259 в кв. 32 по ПУП на с. 
Болярци. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

1.  Предложение от кмета на Общината относно учредяване право на  
пристрояване към триетажна жилищна сграда, построена в УПИ ІV-Жилищен 
комплекс в кв. 14 по ПУП на гр. Садово. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

16. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща: Помещение 
изложение север, намиращо се на І-ви етаж от сградата на кметството в с. Кочево, 
построена в УПИ І-Кметство, общ. организации и сладкарница в кв. 30 по ПУП на 
с. Кочево. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          17. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на част от имот частна общинска собственост, представляваща: Помещение, 
изложение юг, намиращо се на ІІ-ри етаж от сградата на Младежки дом, построена 
в УПИ І-Младежки дом в кв. 33 по ПУП на с. Болярци. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 



           18. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на имот публична общинска собственост, представляващ воден обект – 
рибарник, съставляващ имот № 000217 с площ 15.880 дка, в местност „Конарски 
кории” по плана за земеразделяне на с. Катуница. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
            19. Предложение от кмета на Общината относно продажба на общински  
поземлен имот (ПИ) № 478 в кв. 2 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. 
Караджово по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за 
устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен 
дворищнорегулационен план.     
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
            20. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Силвия Аргирова, Васил Илиев, Фанка Асенова и Теменуга 
Кирева. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината                                                                                                                    

21. Други.                                                                                                                                       
 

 
                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 


