
 
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 
29.04.2021г./четвъртък/ 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. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на Информация за дейността на филиал Садово към 
Дирекция „Бюро по труда“ гр. Първомай през 2020 година. 
                                                                                       Докл: Председателя на ОбС                              

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на Отчет за дейността на Център за социална 
рехабилитация и интеграция с. Болярци, община Садово. 
                                                                                       Докл: Председателя на ОбС 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Отчет за 
изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово 
– 2020 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

4. Информация от кмета на Община Садово относно състоянието и  
дейността на Читалищата в Община Садово. Приемане на Културен календар за 
2021 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

5. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на  бюджета  
на Община Садово за 2021 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

6. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Наредба  
№ 2 за придобиване, управление и разпореждане с имуществото, собственост на 
община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

7. 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 2021 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

8. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем на 



недвижим имот, част от публична общинска собственост, представляващ: 
„техническа работилница“ към училище „Гео Милев“ гр. Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

9. Предложение от кмета на Община Садово относно продажба на  
общински поземлен имот(ПИ) №486 в кв.4 по подробния устройствен план (ПУП) 
на с. Караджово 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   

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот ХI-591 в кв. 56 по подробния устройствен 
план на село Милево. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
изменение на плана за застрояване на УПИ II-Здравна служба и УПИ Х-927, 
жилищно застрояване в кв. 34 по плана на с. Болярци, община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно разрешение за  
изработване на подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за нов 
уличен водопровод в извън урбанизираната територия на село Моминско. 
Предварително съгласие новоизграденият водопровод да премине по улици в село 
Моминско. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно: 1. Одобряване на  
проект за Подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за линеен обект 
на техническата инфраструктура: Обект: „Проектиране и изграждане на 
комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински Администрации“, 
Подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност 
посредством ЕЕСМ за Общински Администрации на територията на Южна 
България“; 2. Съгласие за издаване на административен акт за възникване на 
сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура(ЗЕСМФИ). 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура в урбанизираната територия на гр. Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината                                                                                        

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Светла Симеонова Караджова от с. Богданица и 
Тодорка Иванова Койчева от с. Караджово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината                                                                                                                              

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


