
 
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 
25.02.2022г./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 Общински съвет- 
Садово относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Садово за 
2021 година. 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на Информация относно престъпността, охраната на 
обществения ред и превенция на територията на Участък „Полиция“ Садово при 
РУ „Полиция“ гр. Асеновград за 2021 година. 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост за 2022 година. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

4. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение решенията на  
Общински съвет-Садово за 2021 г., анализ на неизпълнени решения с мерки и 
срокове за тяхното изпълнение. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно предоставяне  
безвъзмездно за управление на общински автомобил. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
Програма за адаптация към климатичните промени на Община Садово. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
годишен отчет на МКБППМН за 2021 година. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно промяна в  
Структурата на Общинска администрация Садово. 



                                                                                            Докл:  кмета на Общината 
9. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  

пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и 
пасищата на територията на Община Садово. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно отчет на план- 
сметката на таксата за битови отпадъци за 2021г. към 31.12.2021г. и 
утвърждаване на нова план-сметка за 2022г. – с включен остатък от 2021 г.. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Община Садово относно вземане на общо  
решение против уведомление на инвестиционно предложение „Продължаване на 
срока на предоставената държавна концесия за добив на подземни богатства – 
строителни материали – пясъци от находище Ахматово“ с възложител „Холсим 
кариерни материали Пловдив“ АД и доклад с вх. № 10-00-18/12.01.2022г. от 
Йордан Йорданов – кмет на с. Ахматово. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно възлагане на  
услугата „Патронажна грижа + Компонент 2“ по Договор BG05M9OP001-6.002-
0006-C01. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
кандидатстване с проектно предложение пред Фонд Социална закрила и 
определяне размера на общинското финансово съучастие. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно обявяване на имот  
от публична в частна общинска собственост. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

15. 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 жилищно застрояване, местност „Чикура“ по кадастралната 
карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Катуница, община Садово. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за част от имот 
с идентификатор № 81342.7.266 с цел осигуряване на транспортен достъп до 
имот с идентификатор № 81342.7.17 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри /КККР/ на с. Чешнегирово, община Садово. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

17.  Предложение от кмета на Община Садово относно даване на  
предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп през 
общински имот по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. 
Чешнегирово, община Садово и за промяна предназначението на част от 



общински поземлен имот. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

18.  Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно отпускане на еднократна помощ на Асен Райчев Ангелов от с. 
Караджово и Петра Колева Стаматова от гр. Садово. 
                                                                                            Докл:  кмета на Общината 

19.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна помощ на Анушка Салчева Асенова от с. Болярци, Диана Георгиева 
Асенова от с. Болярци, Илияна Георгиева Иванова от с. Болярци, Али Мехмедов 
Менкев от с. Милево, Ангел Георгиев Симеонов от с. Болярци, Андон Иванов 
Манолов от с. Болярци, Велика Панчева Шанкова от с. Болярци, Златка Асенова 
Карагьозова от с. Болярци, Антоанета Христова Борисова от с. Чешнегирово, 
Христо Атанасов Желязков от с. Болярци, Теменуга Шапкова Кирева от с. 
Караджово, Ангел Веселинов Иванов от с. Поповица и Георги Петров Иванов от 
гр. Садово. 
                                                                                          Докл:  кмета на Общината 

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


