
 

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 

09.10.2018г./вторник/ от 09.30 часа  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

             

1. Информация от кмета на Общината относно изпълнението на бюджета 

на Община Садово за 2017 година. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

2. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на  

„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост на територията на Община Садово за 2018 година”. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

3. Информация от кмета на Общината относно отчет на план-сметката на  

таксата за битови отпадъци към 30.06.2018 година. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

4. Информация от кмета на Общината относно изпълнението на бюджета  

за първото шестмесечие на 2018 година. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

5. Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите  

преди началото на есенно-зимния сезон. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно авансово финансиране на  

реализирането на проекти на ЕС със средства от общинския бюджет. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно провеждане на търг с явно  

наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж върху общински 

имот, представляващ УПИ ІІІ-377 в кв. 36, с площ 610 кв.м., по ПУП на с. 

Кочево(собствеността е регистрирана с АЧОС № 7/13.08.2018г.), за изграждане на 

едноетажна жилищна сграда със застроена площ 86 кв.м.. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  



търг на част от общински имот, публична общинска собственост, представляваща: 

помещение със самостоятелен вход, с полезна площ 21.60 кв.м., изложение север, 

намиращо се в едноетажна масивна сграда със ЗП 232 кв.м., построена в УПИ І-

Културен дом и обслужващи дейности с площ 3 783 кв.м., в кв. 62 по ПУП на с. 

Чешнегирово. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с  

незастроен урегулиран поземлен имот ХІ-Пречиствателно съоръжение, с площ 

447 кв.м., в кв. 12 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно вземане на решение за  

разделяне на поземлени имоти /ПИ/ 173022  и ПИ 173024 м. „Азмака” и ПИ 

172007 в м. „Попова курия” в землището на с. Чешнегирово, община Садово. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Общината относно вземане на решение за  

разделяне на поземлен имот /ПИ/ 000246 м. „Хаджи османица” в землището на с. 

Чешнегирово, община Садово във връзка с осигуряване на транспортен достъп до 

ПИ 170006. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно вземане на решение за  

разделяне на поземлен имот /ПИ/ 04594.85.34 по кадастралната карта на с. 

Богданица, община Садово във връзка с осигуряване на транспортен  достъп до 

ПИ 04594.85.101. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 
13.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на подробен устройствен  

план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – 

трасе на захранващ кабел НН 1 кVот съществуващ стълб на въздушна линия НН от с. 

Моминско до поземлен имот /ПИ/ 006006, м. „Куролата” в землището на с. Моминско, община 

Садово. 

                                                                                       Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  

разрешаване изработването на подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) 024009, 024094, 024093, 024011 

и 024012 с начин на трайно ползване ниви, по КВС на с. Милево, община Садово, 

м. „Малка карапча”, собственост на „АНАТРА” ООД; 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Общината относно предоставяне  

безвъзмездно за управление на част от общинска собственост при условията на 

чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

16.  Други. 

 

 

                                         Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров                                                     


