ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 420
взето с Протокол № 32 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 20.08.2018 година
По т. 4 от дневния ред „Предложение от общинските съветници Атанас
Телчаров, Георги Йорданов, Георги Керин, Веселина Маркова, Теодора
Стефанова, Серьожа Апостолов, Димитър Йорданов, Христо Кирев и Пенко
Бончев относно приемане на Решение от ОбС-Садово за провеждане на местен
референдум в кметство с. Катуница”
предвид следните мотиви: С решение на МС е предоставена концесия за добив на
подземни богатства –строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Кацара”, участък
„Кацара 2”, разположено в землищата на с. Катуница и с. Ягодово. Решението на МС не е
влязло в сила, тъй като е обжалвано пред ВАС и съответно делото е насрочено за 20.11.2018г.
До Общински съвет-Садово бяха адресирани редица оплаквания и възражения от страна на
граждани –собственици на земеделски земи на територията на проектираната концесия. Същите
не са били взети в предвид при проведените до момента от компетентните държавни органи
процедури. В кметство Катуница съществува обществено неодобрение към този проект.
Учредяването на право на концесия за продължителен период от време върху такъв голям терен
е въпрос от съществено значение за развитието на нашата териториална общност. Найподходящият и законосъобразен начин за формиране на отношението на органите на местно
самоуправление в Община Садово към този проект е организиране на местен референдум по
реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление. Предвид, че това е най-демократичната форма за определяне на бъдещите
действия на Общинския съвет, кметовете на Общината и кметството и ОбА по отношение на
започналата административна процедура по Закона за подземните богатства и Закона за
концесиите
и

на основание: чл.30, ал.3, ал.4 и ал.6, чл.33, ал.1 и чл.34 във връзка с чл.27, ал.1
от ЗПУГДВМС, чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1.Одобрява предложение за произвеждане на местен референдум в кметство
с.Катуница, Община Садово с вх.№ 17-00-128/31.07.2018 г. при ОС – Садово с
въпрос: „Против ли сте органите на местно самоуправление и местната
администрация в Кметство Катуница и Община Садово да издават и съгласуват
всякакви административни актове и разрешения от компетентността си,
включително за изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на
преместваеми обекти, във връзка с концесия за добив на строителни материали –

пясъци и чакъли от находище „Кацара“, участък „Кацара 2“ в землището на
с.Катуница, Община Садово ?“
2.Определя дата за провеждане на референдума по т.1 - 13.10.2018г.
3.Утвърждава образци на книжа за произвеждане на референдума като
Приложения №№ 1 - 28, които са неразделна част от настоящото решение.
4. Одобрява разходи за произвеждане и финансиране на местния
референдум за сметка на бюджета на Община Садово за 2018г. в размер на 8 500
лв., както следва :
4.1. Възнаграждения и осигуровки на членове на изборни комисии– 5000 лв.
4.2. Отпечатване на бюлетини и изборни книжа и материали – 1500 лв.
4.3. Информационна кампания и отпечатване на информационен лист – 1 500 лв.
4.4. Други – 500лв.

5. Възлага на кмета на общината да проведе информационна кампания по
чл.34 от ЗПУГДВМС.
6. Кметът и общинската администрация да осъществят организационно –
техническата подготовка на местния референдум.
7. Допусна предварително изпълнение на настоящото решение.
Препис от решението да се изпрати на кмета на общината за сведение и
изпълнение.
По т. 4 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ /

