
 

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 

09.11.2018г./петък/ от 09.30 часа  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

             

1. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  

план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2019 година. 

Докл: кмета на Общината 

2. Предложение от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово, област 

Пловдив 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. Предложение от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово относно  

учредяване право на пристрояване на ІІ-ри етаж от двуетажна жилищна сграда, 

построена върху имот-частна общинска собственост, представляващ: застроен 

урегулиран поземлен имот ІХ-391, жил. застрояване в кв. 58 по подробния 

устройствен план на с. Чешнегирово. 

Докл: кмета на Общината 

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

разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на урегулиран поземлен имот 097029, за производствена 

дейност и поземлен имот (ПИ 097017) с начин на трайно ползване нива, местност 

„Бозалък пара” в землището на с. Болярци, община Садово. 

Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно подписване на  

предварителен  договор за прехвърляне на общинска собственост в село Болярци 

по чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) с 

одобрена цена за продажбата. 

Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно предоставяне безвъзмездно 



за управление на общинска собственост  при условията на чл. 12 ал.3 от Закона за 

общинската собственост на Областно управление „Пожарна безопасност и защита 

на населението” Пловдив. 

Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба за  

изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите в община Садово (последно изменена с 

Решение № 226 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 20 от 

12.05.2017година).                                           

                                                                                       Докл: кмета на Общината                                      

 

 

 

                                                                Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 


