
 

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 

26.02.2018г./понеделник/ от 09.30 часа  в заседателната зала на Общинска 

администрация  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 

Садово относно Годишен отчет от Даниела Мандева – Управител на Център за 

обществена подкрепа гр. Садово относно дейността на ЦОП за 2017 г. 

                                                                          Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Зарко Давчев– общински съветник относно информация  

относно състоянието на престъпността и обществения ред за 2017г. на 

територията обслужвана от Участък „Полиция” Садово. 

                                                                          Докл: Зарко Давчев 

3. Предложение от кмета на Общината относно определяне на пасищата,  

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално 

ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на община Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на план- 

сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2018 година. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

5. Информация от кмета на Общината относно отчет на общинския дълг за  

2017 година. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно предоставяне безвъзмездно  

за временно управление на общинска движима собственост на Районно 

управление Асеновград към Областна дирекция на МВР гр. Пловдив, за нуждите 

на ПУ Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно Наредба за изменение 

на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на община Садово(приета с 



Решение № 33, взето с Протокол № 25 от заседание на Общински съвет-Садово, 

проведено на 29.04.2005 година). 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно съгласие за промяна на  

границите между два урегулирани поземлени имоти и за попълване на 

кадастралната основа на общински имот с нов поземлен имот. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно допускане изменение на  

подробния устройствен план (ПУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-486 и 

част от улица с осови точки 114-116 в кв. 58 по плана на с. Болярци, община 

Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно допускане изменение на  

подробния устройствен план (ПУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-806 

относно уличната регулация по улица с осови точки 189-240 и 189-188 в кв. 91 по 

плана на с. Чешнегирово, община Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Общината относно прилагане на § 17 от  

ЗУТ(ДВ бр. 1 от 02.01.2001г.) за съществуващ временен обект, изграден по реда 

на отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията на град Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем на  

недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ: „техническа 

работилница” към училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Чешнегирово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Общината относно прекратяване на  

съсобственост чрез замяна с парично уравняване на дяловете. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане със застроен  

урегулиран поземлен имот ХІV-производствени дейности, ведно с навес в кв. 13 

по ПУП на гр. Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 
15.  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 подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 

1 кV от съществуващ стълб на въздушна линия НН от с. Моминско до ПИ 006006 в землището 

на с. Моминско, община Садово, местност „КУРОЛАТА”, собственост на Атанас Стоянов 

Благоев. 

                                                                                                      Докл: Кмета на Общината 

         16. Други. 

 

                                                                 Председател на ОбС: Ат. Телчаров                                                                

 

                                                                                              


