
 
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 
14.09.2021г./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. Отчет от кмета на Община Садово относно управление и разпореждане  
с общинската собственост за периода 01.07.2020г. – 30.06.2021 година. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
2. Информация от кмета на Община Садово относно отчет на план- 

сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2021 година. 
                                                                           Докл: кмета на Общината 

3. Отчет от кмета на Община Садово относно подготовката и отпочването  
на учебната 2021/2022 г. в основните училища и детски градини на територията на 
общината. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
4. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  

Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област 
за учебната 2021/2022 година. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
5. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  

паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска 
област за учебната 2021/2022 година. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
6. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Садово за периода 2021-2024 година. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
7. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на  

бюджета на Община Садово за 2021 година. 
                                                                           Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на  
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на община Садово за 2021 година“. 



 
                                                                           Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на част от имот публична общинска собственост – инсталиране на 
терминално устройство – банкомат. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
          10.Предложение от кмета на Община Садово относно бракуване на  
общински трайни насаждения в село Караджово. 

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

                                                                           Докл: кмета на Общината 
          12. Предложение от кмета на Община Садово относно закупуване на земя и 
сгради, построени в поземлени имоти, които са съсобствени с община Садово. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
          13. Предложение от кмета на Община Садово относно закупуване на сгради, 
построени в общински поземлен имот с. Болярци. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
          14. Предложение от кмета на Община Садово относно възникнал сервитут 
по Закона за енергетиката. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
          15. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем на 
част от общинска публична собственост в град Садово по реда на чл. 30, ал. 1 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура(ЗЕСМФИ). 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
          16. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на 
задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на поземлен имот(ПИ) 36676.69.3 с начин на 
трайно ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ 
на землището на село Катуница, община Садово, м. „Чикура“. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
           17. 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 строителство за поземлен имот /ПИ/ с 
идентификатор 36676.99.5, местност „Над село“ по КК и КР на с. Катуница, 
община Садово. 

                                                                           Докл: кмета на Общината 
           18. 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/ на поземлен имот/ПИ/ 36676.77.2 с 
начин на трайно ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри 
/КК и КР/ на землището на село Катуница, община Садово, м. „Чикура“. 



                                                                           Докл: кмета на Общината 
           19. 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 животновъдна ферма за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 
57621.10.37, местност „Ада-олу-юг“ по КК и КР на с. Поповица, община Садово. 

                                                                           Докл: кмета на Общината           
         20. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно отпускане на 
еднократна помощ на Петра Колева Стаматова от гр. Садово. 

                                                                           Докл: кмета на Общината           
         21. Други. 
 

 
                                                    Председател на ОбС-Садово:  Ат. Телчаров 
 
 
 
 
 
 

 

 

                        
 
 


