
 
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 
28.07.2020г./вторник/ от 09.30 часа в заседателната зала на НЧ „Христо 
Смирненски“ гр. Садово  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Отчет от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово за дейността на  
Общинския съвет през първото полугодие на 2020 година. 
                                                                                         Докл: Председателя на ОбС 

2. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение на актовете на  
Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2020 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

3. Отчет от кмета на Община Садово относно управление и разпореждане с  
общинската собственост за периода 01.07.2019г.-30.06.2020 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

4. Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от  
приключването на учебната 2019/2020 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно включване на  
училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини 
на МОН за учебната 2020/2021 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно стартиране на  
процедура по реда на чл.69 ал.2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование за утвърждаване на 
паралелки в I- ви клас с 6 ученици и V-ти клас с 9 ученици в ОУ с. Чешнегирово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно искане за 
трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2020г. в целеви 
трансфер за финансиране на общината за извършване на неотложни текущи 
ремонти на уличната мрежа. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

8. 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 2020 година“. 



                                                                                         Докл: кмета на Общината 
9. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на земите  

от общинския поземлен фонд за отдаване под наем. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно запазване на строеж с  
временен градоустройствен статут по реда на § 17 от Закон за устройство на 
територията (ЗУТ). 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот V-производствени дейности, кв. 3 по ПУП 
на гр. Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот VI-производствени дейности, кв. 3 по ПУП 
на гр. Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на общинска собственост, представляваща:поземлен имот с кадастрален 
идентификатор № 36676.106.347 в местността „Мандрата“ в село Катуница. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на част от имот публична общинска собственост – кабинет по дентална 
медицина. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на УПИ I-119, общ. обсл. дейности в кв. 15 по 
плана на село Моминско, община Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Община Садово относно даване на съгласие за  
провеждане на процедура по разглеждане, одобряване и издаване на разрешение 
за строеж на плътна ограда в УПИ XII-76 кв. 59 по плана на село Катуница, 
община Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

17.  Предложение от зам. кмета на Община Садово относно обявяване на  
поземлен имот (ПИ) 938 в кв. 84 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. 
Катуница от публична за частна общинска собственост поради отпаднало му 
предназначение по чл. 3 ал. 2 от Закона за общинската собственост(ЗОС). 
                                                                                         Докл: зам. кмета на Общината 

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


