
 
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 
30.01.2015г./петък/ от 9.30 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация Садово при следния 
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Годишен отчет относно дейността на Център за обществена подкрепа за  
2014 година. 

                                                                     Докл: Директор на ЦОП 
2. Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите и  

реките на територията на Община Садово. 
                                                                     Докл: Вр.и.д.кмет на Община 

3. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на  
Общински съвет Садово през ІІ-то полугодие на 2014 година. 

                                                                     Докл: Вр.и.д.кмет на Община 
4. Отчет за дейността на Общински съвет – Садово за 2014 година. 

                                                                     Докл: Председателя на ОбС 
5. Отчет от кмета на Общината относно постъпили приходи в общинския 

бюджет от наем и продажби на общинско имущество за 2014 година. 
                                                                     Докл: Вр.и.д.кмет на Община 

6. Предложение от кмета на Общината относно качеството на изпълнение  
и работата на фирмата-изпълнител на проект „Изграждане, възстановяване и 
създаване зони за обществен отдих, подобряване на градската среда, 
рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в Община Садово“.                                                                                      
                                                                                      Докл: Вр.и.д.кмет на Община    

7. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна  
програма – 2015 година за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост. 
                                                                                     Докл: Вр.и.д.кмет на Община           

8. Предложение от Петър Ганчев Георгиев вр.и.д.кмет на Община Садово  
относно обявяване на имот – публична общинска собственост в частна общинска 
собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3 ал. 2 т. 1 от Закона за 
общинската собственост. 
                                                                                     Докл: Вр.и.д.кмет на Община           



9. Предложение от Петър Ганчев Георгиев – вр.и.д. кмет на Община  
Садово относно изменение на ПУП на УПИ І-жилищно комплексно строителство 
и магазини, кв. 58 по плана на с. Чешнегирово. 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община           

10. Предложение от Петър Ганчев Георгиев - вр.и.д. кмет на Община  
Садово относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, 
представляващо: помещение със самостоятелен вход, изложение юг, намиращо се 
в едноетажна масивна сграда със ЗП 232 кв.м., построена в УПИ І-Културен дом и 
обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с Чешнегирово. 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община          

11. Предложение от Петър Ганчев Георгиев – вр.и.д. кмет на Община  
Садово относно кандидатстване на Община Садово с проектно предложение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на 
европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма ВG04 – 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, грантова схема ВG04-02-03- 
„Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община          

12. Предложение от Петър Ганчев Георгиев – вр.и.д.кмет на Община  
Садово относно отдаване под наем по реда на Чл. 24а, ал.6, т. 1 от ЗСПЗЗ на 
общинска частна собственост, представляваща поземлен имот № 013001 в 
местността „Шурулдака” по плана за земеразделяне на село Моминско с НТП 
трайни насаждения и определяне на наемна цена.     
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община     

13. Предложение от Петър Ганчев Георгиев – вр. и. д. кмет на Община  
Садово относно отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска 
собственост, представляваща: едно помещение със самостоятелен вход, намиращо 
се в сградата на ученическия стол, построена в УПИ XXVII-НОУ „Христо Ботев“ 
в кв. 41 по ПУП на с. Поповица.       
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община     

14. Предложение от Петър Ганчев Георгиев - вр.и.д. кмет на Община  
Садово относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ-
производствени дейности в кв. 13 по ПУП на гр. Садово – частна общинска 
собственост. 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община           

15. Предложение от Петър Ганчев Георгиев - вр.и.д. кмет на Община  
Садово относно определяне на продажна цена за разпореждане с общински 
застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-Производствени дейности в кв. 13 по 
подробния устройствен план (ПУП) на гр. Садово по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС и 
разпореждане с общински 55.29 % идеални части от построената в същия поземлен 
имот едноетажна масивна сграда – парокотелно.       
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община           

16. Предложение от Петър Ганчев Георгиев – вр.и.д.кмет на Община  



Садово относно промяна на Решение № 453, взето с Протокол № 40 от заседание 
на Общински съвет Садово, проведено на 30.05.2014 г. за изменение на подробния 
устройствен план (ИПУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-903, градина и 
УПИ VІ-903, обществено обслужващи дейности в кв. 30 по плана на с. Катуница, 
община Садово. 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община           

17.  Предложение от Петър Ганчев Георгиев – вр. и.д. кмет на Община  
Садово относно членство на Община Садово в Регионална асоциация на общините 
„Тракия” (РАО „Тракия”). 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община           

18. Предложение от Петър Ганчев Георгиев - вр.и.д. кмет на Община  
Садово относно изменение на подробния устройствен план (ПУП) на урегулиран 
поземлен имот (УПИ) І-спортен комплекс в кв. 3 по плана на с. Катуница, община 
Садово. 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община             

19. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Недялка Желязкова, Димитър Ячев, Надежда Грибачева, 
Минка Гардиянова, Фанка Асенова, Огнян Огнянов, Иванка Петкова, Асен  
Михайлов, Милена Михайлова, Петър Симитчиев, Радка Устаахмедова, Владимир 
Божиков, Анка Манолова, Йордан Петров, Тошко Пайташки, Сашко Жеков, 
Величка Янкова, Светла Славчева, Дочка Христова, Невена Миланова, Янка 
Маринова и Николинка Минчева. 
                                                                                    Докл: Вр.и.д.кмет на Община    

20. Други. 
                                                                                 

 
                                                                  Председател на ОбС: Г. Буков 


