
 
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 
17.06.2021г./четвъртък/ от 16.00 часа  при следния  
 

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

1. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за II-
полугодие на 2021 година. 
                                                                                       Докл: Председателя на ОбС        

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 2021 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

3. Предложение от кмета на Общината относно определяне на земите от  
общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022г.. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

4. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем на част  
от публична общинска собственост – кабинет по дентална медицина, с. Поповица. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

5. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с поземлен  
имот с идентификатор 36244.57.167 с площ 28 006 кв.м., с НТП – друг вид 
поземлен имот без определено стопанско предназначение по кадастралната карта 
и кадастралния регистър на село Караджово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

6. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на част от имот, публична общинска собственост–хуманитарна аптека, с. 
Поповица. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

7. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем на част  
от частна общинска собственост, представляваща застроен УПИ XV-743, 
обществено обслужваща дейност в кв. 75 по ПУП на с. Болярци. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

8. Предложение от кмета на Общината относно отмяна на Решение №191,  



взето с Протокол №20 от заседание на ОбС-Садово, проведено на 23.03.2021 г. и 
учредяване на ограничено вещно право – безвъзмездно право на строеж върху 
общински УПИ II-параклис в кв. 87 по ПУП на с. Катуница на Църковно 
настоятелство „Свети Никола“ село Катуница. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

9. Предложение относно кмета на Общината относно одобряване на  
задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план-парцеларен 
план/ПУП-ПП/ на трасе за захранваща кабелна линия НН за електроснабдяване на 
обект „Селскостопанска постройка за екстензивно отглеждане на животни“ ПИ 
57621.9.88, местността „Чакъла“ по КК на с. Поповица, община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

10.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на проект за  
подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ за линеен обект на 
техническата инфраструктура за: Обект: „Кабелна линия 20 кV от П/Ст 
„Станимака“ /ПИ 00702.23.28/ гр. Асеновград до В/Ст „Катуница /ПИ 
36676.69.314/ с. Катуница, община Садово“ 
Подобект: Кабелна линия 20 кV от каб. муфи/ПИ 00702.23.4/гр. Асеновград до 
В/Ст „Катуница /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, община Садово“. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

11.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Ангелина Иванова Костова от с. Караджово, Златка Асенова 
Карагьозова от с. Болярци и Елена Николова Димитрова от с. Поповица. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

12.  Други. 
 

                         

 

                                                                       Председател на ОбС: Ат. Телчаров 
 
 
 
                                                                   


