
 
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 
13.06.2022г./понеделник/ от 17.00 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:       
 

1. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово относно  
приемане на План за дейността на Общинския съвет за второто полугодие на 
2022г. 
                                                                                             Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово относно  
приемане на Информация от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ Садово относно подготовката по ликвидиране причините а 
възникване на пожари през летните месеци на 2022 година. 
                                                                                             Докл: Председателя на ОбС 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  
на Община Садово за 2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на земите  
от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 год. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на  
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на община Садово за 2022 година“. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне пазарна  
продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот IX-969, стоп. дейност и 
масивна стопанска сграда – склад в кв. 88 по подробния устройствен план на с. 
Чешнегирово за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската 
собственост. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно премахване и  
продаване на опасни тополови дървета, намиращи се в имоти УПИ I-58, 59 – 
спортен комплекс(футболен стадион) и КИ 36676.125.412, с. Катуница, община 
Садово, област Пловдив. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 



8. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот ХI-364 в кв. 45 по подробния устройствен 
план на село Богданица. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Община Садово относно дарение на общинска  
земя, с. Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

10. Предложение от кмета на Община Садово относно продажба на  
общински поземлени имоти(ПИ) № 1047 в кв. 60, 1048 в кв. 39 и 1049 в кв. 39 по 
подробния устройствен план(ПУП) на с. Чешнегирово по реда на § 8, ал.2, т. 1 от 
Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за 
прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Община Садово относно продажба на  
общински поземлен имот(ПИ) № 933 в кв.49а по подробния устройствен 
план(ПУП) на с. Болярци по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на 
Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, 
но неприложен дворищнорегулационен план. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Община Садово относно изменение на т. 2 от  
Решение № 360, взето на заседание с Протокол № 31 от 31.03.2022 година на 
Общински съвет-Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

13. Предложение от кмета на Община Садово относно 1. Изменение на  
Решение № 357, взето с Протокол № 31 от заседание на Общински съвет-Садово, 
проведено на 31.03.2022 година; 2. Продажба на корен на бракувани орехови 
насаждения чрез публичен търг с явно наддаване. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

14. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание, разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: Ремонт и реконструкция на път, минаващ 
през част от ПИ 57621.12.890 и ПИ 57621.4.890 по КК и КР на с. Поповица, 
община Садово, за защитена местност „Мъртвицата“ и даване на предварително 
съгласие за промяна предназначението на засегнатите от проекта имоти за местен 
път. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

15. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: „Аварийно-възстановителни работи за 
възстановяване на общински път PDV 1275/с. Катуница – м. Кемера/, община 
Садово“ и смяна предназначението на новообразуваните имоти, попадащи в 
обхвата на велоалеята, във връзка със съществена промяна по време на 
строителството, съгласно чл. 154, ал.2 от ЗУТ. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 



16. Предложение от кмета на Община Садово относно продажба на  
общински поземлен имот(ПИ) № 416 в кв. 35 по подробния устройствен 
план(ПУП) на с. Кочево по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на 
Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, 
но неприложен дворищнорегулационен план. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

17. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на проект за  
подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на проектно трасе на 
кабелна линия 1 кV за захранване на УПИ 68.51, жилищно строителство и УПИ 
68.52, база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и съхранение на 
селскостопанска продукция, местност „Балък сартъ“ по КК и КР на гр. Садово, 
община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

18. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
финансова помощ на Елена Кирева Гогова от с. Кочево, Катя Михайлова Щерева 
от с. Болярци, Гълъбина Ангелова Божилова от с. Кочево, Тодор Христев Тодоров 
от с. Селци и Христо Георгиев Джорапов от с. Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

19.  Други. 
 
 
 
 
                                                       Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 
 
          


