
           На основание Чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет 
свиква общинските съветници на заседание на Общинския съвет на 
28.11.2014г./петък/ от  09.30 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Информация относно извършената дейност от Дирекция „Социално  
подпомагане” гр. Първомай за Община Садово за периода 01.01.2014г. до 
31.10.2014година. 
                                                                                                Докл: Т. Налбантова 

2. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на  
„Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 
2014 година на Община Садово”. 
                                                                                                 Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Общината относно продажба на общински  
поземлен имот (ПИ) № 339 в кв. 11 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. 
Селци по реда на § 8, ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона на устройство 
на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен 
дворищнорегулационен план. 
                                                                                                 Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с общински  
незастроен урегулиран поземлен имот ХХІ-държ. в кв. 1 по подробния 
устройствен план на село Катуница. 
                                                                                                 Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Общината за 2014 година. 
                                                                                                 Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  
даване предварително съгласие да бъде изграден нов ЖР стълб в ПИ 000266 – 
полски път, публична общинска собственост, разрешение за изработване на 
комплексен проект за инвестиционна инициатива, проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и съгласие за прокарване и 
сервитутни права на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – 
трасе за кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб в полски път 000266 – публична 
общинска собственост до ПИ 007017, м. „Гюмюшевото” по КВС на землище с. 
Чешнегирово, община Садово, разрешение за изработване на комплексен проект 
за инвестиционна инициатива, проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – 
трасе на нова пътна връзка, осигуряване транспортен достъп до ПИ 007017 и да 
дадете съгласие за смяна предназначението и начина на трайно ползване на частта 
от ПИ 000266 попадаща в новата пътна връзка. 
                                                                                                 Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  



финансова помощ на Божана Димитрова Христева от с. Караджово, Асен 
Николаев Павлов от с. Ахматово, Йорданка Цветова Атанасова от с. Болярци, 
Албена Миткова Иванова от с. Болярци, Лили Юлиянова Юлиянова от гр. Садово, 
Пенка Иванова Спасова от с. Милево, Фидана Димитрова Аргирова от с. Милево, 
Борис Георгиев Петков от гр. Садово, Райна Илиева Ангелова от гр. Садово, 
Екатерина Георгиева Иванова от с. Селци, Катерина Георгиева Василева от с. 
Селци, Олга Георгиева Здравчева от с. Милево, Васко Сашев Рангелов от гр. 
Садово, Гюлшен Мустанова Асанова от гр. Садово, Митра Андонова Андреева от 
с. Караджово, Фанка Анкова Михайлова от с. Милево, Димитър Георгиев 
Мандраджиев от с. Болярци, Иванка Анкова Петкова от с. Ахматово, Кирил 
Петров Попов от с. Чешнегирово, Георги Николов Георгиев от с. Караджово, 
Анка Илиева Петкова от гр. Садово, Мария Попова Борисова от с. Караджово, 
Петър Димитров Димитров от с. Поповица, Славчо Василев Бъчваров от гр. 
Садово, Николина Тодорова Делчева от с. Поповица, Мими Николова Атанасова 
от с. Чешнегирово и Георги Йорданов Тименов от с. Поповица. 
      

                                                                                                 Докл: кмета на Общината 
8. Други. 

 
 


