
 

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.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
съвет- Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
19.06.2017г./понеделник/ от 18.00 часа  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Предложение от Председателя на ОбС относно приемане на План за  

дейността на Общински съвет – Садово за ІІ-то полугодие на  2017 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 2017 година”. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба за  
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските 
детски градини на територията на Община Садово, област Пловдив. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно определяне на земите от  
общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно откриване на процедура за  
избор на доставчик на енергоефективни услуги по договор с гарантиран резултат. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно определяне на годишна  
вноска за 2017 г. за фонд „Общинска солидарност”. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно актуализация на  
Споразумение за общинско сътрудничество между община Садово, Сдружение 
„Инициативи за спорт и туризъм – Рила” и детски градини – партньори на 
Общината по проект „Интеграция и добро образование в детските градини в 
Община Садово” с рег. № ВG05М2ОР001-3.001-0073 по процедура 
 



 ВG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на 
деца в неравностойно положение” на ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж”. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно определяне на представител  
на Община Садово в заседания на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. 
Пловдив. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен  
урегулиран поземлен имот VІ-142 в кв. 10 по ПУП на с. Болярци. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

10. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез търг  
на публична общинска собственост представляваща: Едно помещение за офис, с 
полезна площ 15.00 кв.м., намиращо се на І-ия етаж в сградата на кметство с. 
Поповица. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Общината относно искане за безвъзмездно  
прехвърляне на собственост върху имоти – държавна собственост по реда на чл. 
54 от Закона за държавната собственост. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно безвъзмездно прехвърляне  
в собственост на Община Садово върху имот – публична държавна собственост, 
намиращ се в землището на с. Чешнегирово, община Садово. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  
даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план(ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата 
инфраструктура – трасе на нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до 
ПИ 002052 м. „Немцовото” по КВС на землището на с. Катуница, община Садово 
и да дадете съгласие за смяна предназначението и начина на трайно ползване на 
частта от ПИ 000147 с начин на трайно ползване /НТП/ - полски път, публична 
общинска собственост попадаща в новата пътна връзка. 
                                                                                   Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно съгласие на Общински  
съвет за застрояване на пристройка към жилищна сграда в поземлен имот 811 
попадащ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-за транспортна инфраструктура в 
кв. 21 по плана на с. Поповица, община Садово на границата с поземлен имот 
008089 – общинска собственост. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 
 
 
 



15.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Марийка Димитрова Димитрова от с. Катуница, Любен 
Недков Иванов от с. Селци, Гинка Костова Русева от с. Богданица, Станка 
Петрова Радкова от с. Караджово, Желязка Димитрова Шопова от с. Болярци и 
Йорданка Георгиева Божанова от с. Болярци. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 
 
       
                                                                 Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 


