
 

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.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
съвет- Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
04.07.2016г./понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

администрация Садово  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно приемане на План  
за дейността на Общински съвет – Садово за ІІ-то полугодие на 2016 година. 
                                                                                   Докл: Председателя на ОбС 

2. Информация от кмета на Общината относно съществуващите екологични  
проблеми по населените места и предприети мерки за тяхното отстраняване. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Общината относно сформиране на Обществен  
съвет към Община Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Общината за 2016 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на общинска  
стратегия за развитие на социалните услуги в община Садово за периода 2014-
2020 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

6.  Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на  
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на община Садово за2016 година”. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно определяне на земите от  
общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно допълване на Решение №  
635, взето на заседание с Протокол № 54 от 04.08.2015 година на Общински 
съвет-Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 



         9. Предложение от кмета на Общината относно откриване на процедура за 
избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 
язовир – публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
        10.Предложение от кмета на Общината относно одобряване на Споразумение 
за общинско сътрудничество между Община Садово и Сдружение „Инициативи 
за спорт и туризъм-Рила” – партньор на Общината по проект „Интеграция и добро 
образование в детските градини в община Садово” с рег. № ВG05М2ОР001-3.001-
0073 по процедура ВG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа на предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж”. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината                     
          11. Предложение от кмета на Общината относно пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ПСОВ) от канализационната мрежа на с. Кочево, ПИ 012045, м. 
„Далгъна” по КВС на с. Кочево, община Садово, област Пловдив. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          12.Предложение от кмета на Общината относно учредяване възмездно 
право на ползване върху недвижим имот – общинска частна собственост, 
представляващ: ПИ № 039022, с начин на трайно ползване – нива, с площ – 1.552 
дка, в местността „Садовски орешак” по плана за земеразделяне на гр. Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          13.Предложение от кмета на Общината относно учредяване право на 
пристрояване към триетажна жилищна сграда, построена в УПИ ІV-жилищен 
комплекс в кв. 14 по ПУП на гр.Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          14. Предложение от кмета на Общината относно продажба на общински 
поземлен имот (ПИ) № 478 в кв. 2 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. 
Караджово по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за 
устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен 
дворищнорегулационен план. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
         15. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на подробен 
устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на надземен линеен обект на 
техническата инфраструктура – нова пътна връзка, осигуряваща транспортен 
достъп до УПИ 097029, производствена дейност, м. „Бозалък пара”, по КВС на 
землището на с. Болярци, засягаща част от ПИ № 000280 – полски път, публична 
общинска собственост. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          16. 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/ 016011 местност 
„Кехмата” извън урбанизираната територия на с. Кочево, община Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 



          17. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание, 
даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план(ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата 
инфраструктура – трасе за нова пътна връзка, осигуряване транспортен достъп до 
УПИ 062010, 062012, стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи 
местност „Пелина” по КВС на землище гр. Садово, община Садово и да дадете 
съгласие за смяна предназначението и начина на трайно ползване на частта от ПИ 
000282 с НТП-полски път, публична общинска собственост попадаща в новата 
пътна връзка. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          18. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез 
търг на част от  имот частна общинска собственост, представляваща помещение, 
изложение изток, намиращо се в едноетажна масивна сграда – склад, построена в 
УПИ ІІ-50 – Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
           19. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем на част 
от публична общинска собственост, представляваща част от незастроен 
неурегулиран поземлен имот 903, включен в УПИ І-903, градина в кв. 30 по ПУП 
на с. Катуница. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          20. Предложение от кмета на Общината относно запазване на строеж с 
временен градоустройствен по реда на § 17 от ЗУТ (ДВ бр. 1 от 02.01.2001 г.). 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
           21.Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет-
Садово относно награждаване с грамота на дългогодишният детски учител и 
директор на ОДЗ „Свобода” с. Катуница, община Садово, обл. Пловдив Росица 
Михайлова Бързакова. 
                                                                                   Докл: Председателя на ОбС 
           22. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Снежана Емилова Янева от с. Чешнегирово, Зойка Георгиева 
Йорданова от с. Болярци, Мариана Запрянова Ангелова от с. Болярци, Марийка 
Гълъбова Джанева от с. Селци, Асен Василев Кочев от с. Караджово, Стоянка 
Атанасова Узунова то гр. Садово, Димитър Атанасов Костов от с. Болярци, 
Славчо Кузманов Карагьозов от гр. Садово, Асен Ангелов Кръстев от с. Болярци, 
Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Велко Димитров Велков от гр. Садово, 
Теодора Веселинова Стаматова от гр. Садово и Атанас Живков Маринов от с. 
Поповица. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 
          23. Други. 
                                 
           

 

                                                             Председател на ОбС: Ат. Телчаров                                                                                       

 


