
 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т  

тел. централа: 03118/21
 

 

 

 
 
           На основание Чл. 23
съвет- Садово свиква общинските съветници
29.03.2019г./петък/ от 09.3

 
ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от Атанас Телчаров 
Садово относно приемане на 
„Земеделие и гори” Садово
за земеделски производители от Община Садово.
                                                                                   

2. Предложение от Атанас Телчаров
Садово относно приемане на Доклад  за дейността на ЦНСТ за пълнол
умствена изостаналост с. Ахматово за 2018 година
                                                                                   

3. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Общинска 
програма за закрила на детето за 2019 година
                                                                                   

4. Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на община 
Садово в процедура за подбор
намаляване на бедността и подобр
                                                                                   

5. Предложение от кмета на Общината относно съгласие за включване на 
имоти общинска собственост в урегулиран поземлен имот VІ
плана на с. Катуница, община Садово, со
                                                                                   

6. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание, 
и разрешаване изработването на Подробен устройствен план
застрояване (ПУП-ПРЗ) 
нива по КВС на с. Катуниц
                                            

7. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание

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

П   О   К   А   Н   А 

а основание Чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на

09.30 часа  при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет
относно приемане на Информация за дейността на Общинска служба 

„Земеделие и гори” Садово относно възможността за кандидатствате по програми 
производители от Община Садово. 

                                                                                   Докл: Предс
Предложение от Атанас Телчаров– Председател на Общински съвет

относно приемане на Доклад  за дейността на ЦНСТ за пълнол
лост с. Ахматово за 2018 година. 

                                                                                   Докл: Председателя на ОбС   
Предложение от кмета на Общината относно приемане на Общинска 

акрила на детето за 2019 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината   

Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на община 
Садово в процедура за подбор на проекти по Програма „Местно развитие, 

дността и подобрено включване на уязвими групи”
                                                                                   Докл: кмета на Общината   

Предложение от кмета на Общината относно съгласие за включване на 
имоти общинска собственост в урегулиран поземлен имот VІ
плана на с. Катуница, община Садово, собственост на „УШЕВ  ТРЕЙД” ЕООД

                                                     Докл: кмета на Общината   
Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание, 

и разрешаване изработването на Подробен устройствен план
 на поземлен имот /ПИ/095006 с начин на трайно ползване 

нива по КВС на с. Катуница, община Садово, м. „Над село”.
                                                                                   Докл: кмета на Общината   

Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание

С А Д О В О 
гр. Садово,  ул. “Иван Вазов”  № 2 

71, директен: 03118/23-00 

Председателя на Общински 
на Общинския съвет на 

 

Председател на Общински съвет- 
рмация за дейността на Общинска служба 

относно възможността за кандидатствате по програми 

Докл: Председателя на ОбС                        
Председател на Общински съвет- 

относно приемане на Доклад  за дейността на ЦНСТ за пълнолетни лица с 

Докл: Председателя на ОбС                        
Предложение от кмета на Общината относно приемане на Общинска  

Докл: кмета на Общината                            
Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на община  

на проекти по Програма „Местно развитие, 
ено включване на уязвими групи”. 

Докл: кмета на Общината                            
Предложение от кмета на Общината относно съгласие за включване на  

имоти общинска собственост в урегулиран поземлен имот VІ-741 в кв. 84 по 
бственост на „УШЕВ  ТРЕЙД” ЕООД. 

Докл: кмета на Общината                            
Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  

и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 
на поземлен имот /ПИ/095006 с начин на трайно ползване 

. 
Докл: кмета на Общината                            

Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  



разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот /ПИ/029003 с начин на трайно ползване 
нива по КВС на с. Караджово, община Садово, м. „Каратопрак”. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината                             

8. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  
разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот /ПИ/013001 с начин на трайно ползване 
нива по КВС на с. Милево, община Садово, м. „Чаирите”. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината                             

9. Предложение от кмета на Общината относно обявяване на имот от  
публична за частна общинска собственост поради отпадналото му 
предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината                                                                  

10.  Предложение от кмета на Общината относно съгласие за възникване на  
сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата 
инфраструктура в общинска публична собственост. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината                             

11.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Тодорка  Желязкова, Ангел Толев, Калинка  Рангелова, 
Мария  Бончева и Катя Бирова. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината                             
 

 

                                            Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 
 


