
 
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 
10.12.2021г./петък/ от 09.30 часа в заседателната зала на НЧ „Христо 
Смирненски“ гр. Садово при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:       
 

          1.Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово относно  
награждаване с парична награда на Захари Димитров Тянев от с. Катуница и 
неговия треньор Георги Николов Мерджанов. 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на План за дейността на Общинския съвет за I-то 
полугодие на 2022 година. 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

3. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно предоставяне под наем на части от общински полски пътища в 
масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на 
средното рентно годишно плащане за съответното землище. 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно Наредба за  
изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Садово(приета с Решение № 594 на 
Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 51 от 29.04.2015 година). 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на План за 
действие на Община Садово в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване 
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  
на Община Садово за 2021 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно отчет на Поименния  
списък за капиталови разходи за 2021 година. 



                                                                                            Докл: кмета на Общината 
8. Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за   

кандидатстване по проект „Красива България“ и определяне на финансовото 
участие на Общината при реализиране на проекта. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Община Садово относно писмо с вх. индекс  
№ 09-00-552 от 16.11.2021 година за участие в извънредно общо събрание на 
акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-
Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за 
участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, 
включени в дневния ред на събранието. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

10. Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на  
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на Община Садово за 2021 година“. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно възникнал сервитут  
по Закона за енергетиката в полза на „Енергоразпределение юг“ ЕАД. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно възникнал сервитут  
по Закона за енергетиката в полза на ВП „Брандс Интернешънъл“ АД. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на част от имот частна общинска собственост, представляваща 
помещение, изложение изток, намиращо се в едноетажна масивна сграда – склад, 
построена в УПИ II-50-стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. 
Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  
пазарната цена за продажба по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската 
собственост(ЗОС) на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) XVIII-808.25 в 
кв. 2 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. Катуница. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  
пазарната цена за продажба по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската 
собственост(ЗОС) на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) XI-84 в кв. 3 по 
Подробния устройствен план(ПУП) на с. Поповица. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  
пазарната цена за продажба по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската 
собственост(ЗОС) на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) IX-общински в 
кв.1 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. Поповица. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 
 



17.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот XVI-държавен в кв. 50 по подробния 
устройствен план на с. Поповица. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

18.  Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за делба на  
общински поземлени имоти /ПИ/ по кадастралната карта и кадастралните  
регистри/КК и КР/ на с. Богданица, община Садово и за смяна на начина на 
трайно ползване/НТП/ на два от тях. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

19.  Предложение от кмета на Община Садово относно искане за  
разглеждане на скица-предложение за ИПУП-ПР за УПИ II-общински пазар в кв. 
60 по плана на с. Болярци, община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

20.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-
план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на 
земеделска земя за логистичен център – автосервиз, склад за промишлени стоки, 
офис, магазин с паркинг за посетители за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 
57621.19.1 и поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57621.19.2, местност 
„Бадарлийски път“ по КККР на с. Поповица, община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

21.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване проект  
за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе за захранваща 
кабелна линия НН и проект за подробен устройствен план-парцеларен план 
/ПУП-ПП/ на трасе на сградно водопроводно отклонение в местността „Диш 
пара“ в землището на с. Милево, община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

22.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-
план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на 
земеделска земя за база за съхранение на селскостопанска продукция  
съхранение и ремонт на селскостопанска техника за поземлен имот/ПИ/ с 
идентификатор 65139.40.5, местност „Садовски орешак“ по КККР на гр. Садово, 
община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

23.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе за 
захранваща кабелна линия НН за електроснабдяване на обект „Селскостопанска 
постройка за екстензивно отглеждане на животни“, ПИ с идентификатор 
57621.9.88, местност „Чакъла“ по КККР на с. Поповица, община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

24.  Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово  
относно отпускане на еднократна помощ на Иван Голов Манолов от с. 
Караджово и Илия Георгиев Стоянов от с. Болярци. 



                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 
25.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  

финансова помощ на Христо Георгиев Илиев от с. Кочево, Васка Ангелова 
Петрушева от с. Богданица, Атанаска и Иван Толеви от с. Катуница, Любен 
Аспарухов Колев от с. Караджово, Костадин Петков Костадинов от с. Ахматово 
и Славчо Николов Славчев от гр. Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

26.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
финансова помощ на Мария Сашова Панева от гр. Садово и Златка Рангелова 
Иванова от с. Болярци. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

27. Други. 
 
 
 
                                                               Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 


