
 

РЕГИСТЪР 
на 

административните актове, издадени от кмета на община Садово през 2022 г. 
 

№  
НА 

ЗАПОВЕДТА 

ДАТА   
НА 

ИЗДАВАНЕ  

 
ОТНОСНО 

1 05.01.2022 г. Вписване в регистъра на Евангелска петдесятна църква в с. Чешнегирово. 

2 05.01.2022 г. Определяне на удължено работно време за игрална зала в гр. Садово. 

3 05.01.2022 г. Назначаване на комисия за разглеждане на оферти. 

4 10.01.2022 г.  

5 10.01.2022 г. Провеждане на изпит за установяване на резултат от обучение на лица, назначени по проект 
„Нова възможност за младежка заетост”. 

6 11.01.2022 г. Определяне на представител от община Садово за участие в Държавна приемателна комисия. 

7 12.01.2022 г.  

8 12.01.2022 г. Назначаване на Общински експертен съвет по устройство на територията. 

9 12.01.2022 г. Осигуряване на пълен достъп до обществена информация. 

10 17.01.2022 г. Назначаване на инвентаризационна комисия. 

11 17.01.2022 г. Инвентаризация на дълготрайните активи на Общинска администрация. 

12 17.01.2022 г. Провеждане на изпит за установяване на резултат от обучение на лица, назначени по проект 
„Нова възможност за младежка заетост” 

АБ-1 17.01.2022 г. Одобряване ИКП – конструкция, с. Катуница. 

АБ-2 17.01.2022 г. Одобряване ИПУП-ПРЗ за УПИ с. Кочево. 

АБ-3 17.01.2022 г. Нареждане КИП за УПИ с. Чешнегирово. 

АБ-4 17.01.2022 г. Нареждане ИПУП - ПРЗ за УПИ с. Болярци. 

АБ-5 17.01.2022 г. Нареждане ИПУП – специализирана схема към ПУП с. Селци. 

https://sadovo.bg/storage/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%20%D0%90%D0%90/AB4.pdf
https://sadovo.bg/storage/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%20%D0%90%D0%90/AB5.pdf


 

13 18.01.2022 г. Изпълняване на трудови задължения на гл. специалисти „АБ” по райони. 

14 19.01.2022 г. Осигуряване на пълен достъп до обществена информация. 

15 21.01.2022 г. Подписване на договори за отдаване под наем на публична общинска собственост – полски 
пътища, в землището на с. Болярци. 

16 24.01.2022 г. Извършване на гражданска регистрация. 

17 24.01.2022 г. Възстановяване на разход по електронен фиш за налагане на имуществена санкция. 

18 24.01.2022 г. Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служители. 

19 24.01.2022 г. Удържане на суми от възнагражденията на лица, работещи по трудово правоотношение с 
община Садово. 

20 26.01.2022 г. Определяне на наемател на Спортен комплекс с. Катуница. 

21 31.01.2022 г. Определяне на купувач на недвижим имот в с. Поповица. 

22 31.01.2022 г. Определяне на купувач на общинско имущество в с. Чешнегирово. 

23 31.01.2022 г. Определяне на РПК „Наркооп” за надарена с недвижим имот ЧОС с. Чешнегирово. 

24 31.01.2022 г. Изплащане на допълнително възнаграждение на служители. 

25 31.01.2022 г. Спиране работата с деца в ДГ. 

26 03.02.2022 г. Отписване на имот като общинска собственост с. Поповица. 

27 04.02.2022 г. Право на персонален достъп до данните в системата на НАИСПУО. 

28 07.02.2022 Г. Отписване на имот като общинска собственост с. Катуница. 

29 07.02.2022 г. Определяне на лица за купувачи на застроен УПИ в с. Катуница. 

30 07.02.2022 г. Утвърждаване на тръжна документация. 

31 07.02.2022 г. Утвърждаване на тръжна документация.  

32 07.02.2022 г. Провеждане на публично оповестен търг за предоставяне под наем на имот в с. Болярци. 

33 07.02.2022 г. Спиране работата с деца в ДГ. 

34 07.02.2022 г. Удължаване срока за спиране работата с деца в ДГ с. Моминско. 

35 08.02.2022 г. Провеждане на изпит за установяване резултата от обучение на лица, назначени по проект 
„Нова възможност за младежка заетост”. 

36 10.02.2022 г. Провеждане на публично оповестен търг за предоставяне под наем на част от имот в гр. 
Садово. 



 

37 14.02.2022 г. Удължаване срока за спиране работата с деца в ДГ с. Поповица. 

38 14.02.2022 г. Назначаване на комисия за определяне разходната норма на гориво на автомобили. 

39 14.02.2022 г. Спиране работата с деца в ДГ с. Караджово. 

40 15.02.2022 г. Определяне на наемател на част от административна сграда в гр. Садово. 

АБ-6 16.02.2022 г. Нареждане за ИПУП – ПРЗ за УПИ с. Караджово. 

АБ-7 16.02.2022 г. Нареждане за ИПУП – ПРЗ за УПИ с. Богданица. 

АБ-8 16.02.2022 г.  Нареждане за ИПУП – ПРЗ за УПИ с. Чешнегирово. 

41 17.02.2022 г. Забрана за паша на селскостопански животни в горски територии. 

42 18.02.2022 г. Прекратяване на договор за грижа за дете, настанено в приемно семейство. 

43 21.02.2022 г. Право на персонален достъп до данните в системата на НЕИСПУО. 

АБ-9 21.02.2022 г. Нареждане за ПУП – ПЗ за ПИ. 

44 24.02.2022 г. Превоз на състезатели от ОМСК „Тракиец-Садово”. 

45 28.02.2022 г. Удържане на суми от възнагражденията на лица, работещи по трудово правоотношение с 
община Садово. 

46 28.02.2022 г. Изплащане на допълнително възнаграждение на служители. 

47 28.02.2022 г. Спиране работата с деца в ДГ гр. Садово. 

48 01.03.2022 г. Назначаване на комисия за разглеждане на оферти, във връзка с обявена обществена поръчка. 

49 01.03.2022 г. Назначаване на комисия, във връзка с реализиране на дейности по социалната услуга 
„Обществена трапезария”. 

50 02.03.2022 г. Провеждане на заседание на Общинска епизоотична комисия. 

51 02.03.2022 г.  

АБ-10 02.03.2022 г. Одобряване ИПУП – ПРЗ за УПИ гр. Садово. 

АБ-11 02.03.2022 г. ПУП – ПЗ за ПИ с. Чешнегирово. 

52 08.03.2022 г. Определяне на представител от общината за участие в Държавна приемателна комисия. 

53 08.03.2022 г. Определяне на представител от общината за участие в Държавна приемателна комисия. 

54 08.03.2022 г. Определяне на представител от общината за участие в Държавна приемателна комисия. 

55 09.03.2022 г. Отписване на имот в с. Моминско, като общинска собственост  

https://sadovo.bg/storage/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%20%D0%90%D0%90/AB6.pdf
https://sadovo.bg/storage/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%20%D0%90%D0%90/AB7.pdf
https://sadovo.bg/storage/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%20%D0%90%D0%90/AB8.pdf
https://sadovo.bg/storage/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%20%D0%90%D0%90/AB9.pdf


 

56 10.03.23022 г. Назначаване на комисия за провеждане на публично оповестен търг за предоставяне под наем 
на имот в с. Болярци. 

57 10.03.2022 г. Назначаване на комисия за провеждане на публично оповестен търг за предоставяне под наем 
на имот в с. Поповица. 

58 10.03.2022 г. Назначаване на комисия за провеждане на публично оповестен търг за предоставяне под наем 
на имот в с. Караджово. 

59 10.03.2022 г. Назначаване на комисия за провеждане на публично оповестен търг за предоставяне под наем 
на имот в гр. Садово. 

60 11.03.2022 г. Превоз на състезатели от ОМСК „Тракиец-Садово”. 

61 14.03.2022 г. Назначаване на комисия за бракуване на активи, негодни за употреба. 

62 14.03.2022 г. Назначаване на комисия за бракуване на активи, негодни за употреба. 

63 14.03.2022 г. Отписване на имот в с. Чешнегирово, като общинска собственост  

64 14.03.2022 г. Определяне на работна група за разработване и предлагане на формула за разпределяне на 
средствата от държавния бюджет за делегирани дейности. 

65 15.03.2022 г. Определяне на екип за управление на дейности по споразумение с МТСП. 

66 17.03.2022 г. Премахване на дърво. 

67 17.03.2022 г. Възлагане премахването на 1 бр. орех в с. Милево. 

68 17.03.2022 г. Отписване на имот в с. Чешнегирово, като общинска собственост  

69 17.03.2022 г. Превоз на състезатели от ОМСК „Тракиец-Садово”. 

АБ-12 21.03.2022 г. Одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ с. Катуница. 

АБ-13 21.03.2022 г. Одобряване на ИПУП – ПРЗ за УПИ с. Болярци. 

АБ-14 21.03.2022 г. Одобряване на ИПУП – ПРЗ за УПИ с. Болярци. 

АБ-15 21.03.2022 г. Нареждане за ИПУП – ПРЗ за УПИ с. Караджово. 

70 22.03.2022 г. Назначаване на комисия за определяне на пасищата и разпределяне на имотите за всяко 
землище в общината. 

71 24.03.2022 г. Определяне на купувач на недвижим имот в с. Караджово. 

72 24.03.2022 г. Определяне на купувач на недвижим имот в с. Поповица. 

73 24.03.2022 г. Определяне на наемател на застроен УПИ в с. Болярци. 

https://sadovo.bg/storage/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%20%D0%90%D0%90/AB15.pdf


 

74 24.03.2022 г. Определяне на наемател на помещение в гр. Садово. 

75 25.03.2022 г. Превоз на състезатели от ОМСК „Тракиец-Садово”. 

76 28.03.2022 г. Отваряне на помещение за архивиране на изборни книжа. 

77 29.03.2022 г. Спиране работата с деца в ДГ с. Моминско. 

78 29.03.2022 г. Извършване на превоз на учителски колектив от ОУ с. Богданица. 

79 29.03.2022 г. Организиране кастренето на 5 броя дървета. 

80 29.03.2022 г. Утвърждаване формула за разпределяне на средствата от държавния бюджет за делегираните 
дейности във функция „Неспециализирани училища – основни училища” за 2022 г. 

81 29.03.2022 г. Извършване на гражданска регистрация. 

82 29.03.2022 г. Извършване на опис на наследствен имот в с. Катуница. 

83 29.03.2022 г. Изплащане на допълнително възнаграждение на служители. 

84 30.03.2022 г. Назначаване на комисия за установяване състоянието на обекти на територията на общината, 
станали опасни за здравето и живота на гражданите. 

85 31.03.2022 г. Издаване на удостоверения въз основа на регистрите на населението на с. Ахматово. 

86 31.03.2022 г. Удържане на суми от възнагражденията на лица, работещи по трудово правоотношение с 
община Садово. 

87 31.03.2022 г. Извършване на гражданска регистрация. 

88 31.03.2022 г.  

89 01.04.2022 г. Определяне на длъжностни лица за извършване проучване на строеж. 

90 01.04.2022 г. Извършване на гражданска регистрация. 

91 01.04.2022 г. Извършване превоз на служители. 

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

 


