
 
 

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 
30.06.2020г./вторник/ 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 
приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за II-то полугодие на 
2020 година. 
                                                                                         Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна на статута на земеделска земя – 
ПИ с идентификатор № 36244.29.6 от КККР, местност „Сухата вада“ за 
включване в регулационния и застроителен план на с. Караджово, община 
Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за 
регулация(ПУП-ПР) на УПИ VIII-стопанска дейност в кв. 35 по плана на село 
Катуница, община Садово и образуването на ново УПИ УПИ VIII-производствена 
и складова дейност в кв. 35 по плана на село Катуница, община Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 
план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата 
инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV, от съществуващ „ТП 2“ за 
електроснабдяване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 36676.101.14, 
местност „Над село“ по КККР на с. Катуница, община Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  



подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект 
на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран уличен водопровод за 
захранване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IV-137, за производствена, 
складова и търговска дейност и УПИ III-85.101, за производствена, складова и 
търговска дейност и газово стопанство за компресиран метан с ПРП в кв. 3 по 
ПУП на стопански двор с. Богданица, идентични с ПИ 04594.85.137 и ПИ 
04594.85.101 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богданица, 
община Садово. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Мария Янкова, Мариана Ангова, Мариянка Георгиева, 
Петрана Павлова, Шинка Ангелова и Запрян Желязков. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

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


