
 
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 
30.06.2015г./вторник/ 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. Отчет от кмета на Общината относно екологичните проблеми по  
населени места с конкретни предложения и мерки за тяхното отстраняване. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

2. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишен  
план за развитие на социалните услуги в Община Садово – 2016 година. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на  
„Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за  
2015 година на община Садово”. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на 
Общината за 2015 година. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

5. Проекто-План за дейността на Общински съвет – Садово за ІІ-то  
полугодие на 2015 година. 
                                                                                              Докл: Председателя на ОбС 

6. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез 
търг с явно наддаване на помещения, намиращи се в сградата на „Младежки дом”, 
построена в УПИ VІІ-170, стоп. дейност в кв. 21 по подробния устройствен план на 
с. Селци. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание  
и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 062010 и на Урегулиран 
поземлен имот (УПИ) 062012, жилищно строителство, местност „Пелина” извън 
урбанизираната територия на гр. Садово, община Садово за образуването на нов 
УПИ 62.10, 62.12, стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 



8. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание  
и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 010014 извън 
урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно: 
- Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за  

Подробен устройствен план-план за регулация и  застрояване (ПУП-ПРЗ) на 
урегулиран поземлен имот (УПИ) І-924, 925, производствена, складова и 
обществено обслужваща дейност, на УПИ ІV-стопанска дейност в кв. 93, на УПИ 
VІІ-884, стопанска дейност, на УПИ ІІІ-921, 922, производствена, складова и 
обществено обслужваща дейност в кв. 93 и 94 и на поземлен имот 920 в квартали 
93 и 94 по плана на село Катуница, община Садово; 

- Съгласие от Общински съвет – Садово като собственик на засегнат  
имот № 920 за изменение на ПУП според скицата предложение; 

- Подписване на предварителен договор за прехвърляне на  
собственост по Чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) с одобрена цена за продажбата. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Марчо Артинов, Петър Запрянов, Миглена 
Станчева, Марийка Карапирева, Надежда Асенова, Асен Кочев, Иван Койчев, 
Светла Караджова, Асен Кръстев, Йорданка Начева, Тонка Рангелова и Елена 
Сулакова. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 

11. Други. 
 
 
                                                                  Председател на ОбС: Г. Буков 


