
 

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 
12.05.2017г./петък/ от 09.00 часа  в  заседателната зала на Общинска 

администрация при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно Информация за 

дейността на ОбС „Земеделие и гори” Садово относно възможността за 
кандидатстване по програми за земеделски производители от Община Садово. 

                                                                 Докл: Председателя на ОбС 
2. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно Информация за 

дейността на филиал Садово към Дирекция „Бюро по труда” гр. Първомай през 
2016 година. 

                                                                 Докл: Председателя на ОбС 
3. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно Доклад за  

дейността на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ Ахматово. 
                                                                 Докл: Председателя на ОбС 

4. Предложение от кмета на Общината относно приемане на годишен  отчет 
на МКБППМН за 2016 година. 

                                                                 Докл: кмета на Общината 
5. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба  за 

изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в община Садово. 

                                                                  Докл: кмета на Общината 
6. Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджетна  

прогноза за периода 2018-2020 година. 
                                                                   Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно Доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. за 2016 година. 

                                                               Докл: кмета на Общината 
8. Информация от кмета на Общината относно отчет на общинския дълг за 

2016 година. 
                                                               Докл: кмета на Общината 



9. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Общинска 
програма за закрила на детето за 2017 година. 

                                                                Докл: кмета на Общината 
10. 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 
11. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на 

Община Садово за 2017 година. 
                                                                 Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Общината относно поемането на дългосрочен 
общински дълг във връзка със закупуването на 1 микробус за нуждите на 
общинската администрация. 

                                                                   Докл: кмета на Общината 
13. Предложение от кмета на Общината относно Отмяна на Решение № 224, 

взето на заседание с Протокол № 18 от 24.02.2017 година на Общински съвет-
Садово в частта му на т. 3 и предоставяне на част от общинска собственост за 
нуждите на Социално предприятие (общинско) за предоставяне на услуги в 
общността. 

                                                               Докл: кмета на Общината 
14. Предложение от кмета на Общината относно включване в дарителска 

кампания за изграждане на Мемориален комплекс на гроба на хан Кубрат и 
провеждане на Всебългарски събор „Към завета – Кубрат-105”. 

                                                               Докл: кмета на Общината 
15. Предложение от кмета на Общината относно изпълнение на глава  

ІХ Специфични условия на финансиране на Анекс № 1/Д03-11/21.01.2015г. към 
договор № Д03-351/18.07.2014г. по проект: ВG06-236 „РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА В 
РИСК И ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА САДОВО”, Компонент 
2 на Програма ВG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. 

                                                               Докл: кмета на Общината 
16. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба  №  

19 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на 
територията на община Садово. 

                                                                   Докл: кмета на Общината 
17.  Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  

търг на част от имот частна общинска собственост, представляваща помещение, 
изложение изток, намиращо се в едноетажна масивна сграда-склад, построена в 
УПИ ІІ-50-Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово. 

                                                                Докл: кмета на Общината 
18.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен 

урегулиран поземлен имот VІІІ-822 в кв. 2 по ПУП на гр. Садово. 
                                                                Докл: кмета на Общината 



19. Предложение от кмета на Общината относно вземане на решение за  
разделяне на ПИ 000460 в м. „Мандрата” в землището на с. Катуница, община 
Садово на два нови имота във връзка с осигуряване на транспортен достъп до ПИ 
000439. 

                                                                  Докл: кмета на Общината 
20. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание  

и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 029033 местност 
„Калето” извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово. 

                                                                  Докл: кмета на Общината 
21. Предложение от кмета на Общината относно допускане изменение  на 

подробен устройствен план /ПУП/ на с. Катуница, община Садово в частта 
заключена между улици с осови точки 37-38-46-53-52-64-65-66-75-76-77-58-60-61-
62-63-54-37. 

                                                                  Докл: кмета на Общината 
22. Предложение от кмета на Общината относно Обявяване на имоти от  

публична в частна общинска собственост поради отпадналото им предназначение 
по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и Одобряване на проект 
на предварителен договор по чл. 17 ал. 3 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) и определяне на пазарна цена на общинските имоти. 

                                                                  Докл: кмета на Общината 
23. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 

помощ на Силвия Асенова Аргирова от с. Милево, Петра Петкова Славова от с. 
Болярци, Димитър Георгиев Анастасов от с. Болярци, Йордан Тошков Петров от 
с. Болярци, Зюмбиля Георгиева Манолова от с.Болярци, Георги Живков Динчев 
от гр. Садово, Гина Димова Ангелова от с. Караджово, Петра Христозова Динкова 
от с. Болярци, Димитър Насков Димитров от с. Катуница, Гълъбина Тихомирова 
Гаджева от с. Богданица, Ангелина Йорданова Михайлова от с. Богданица, Петра 
Петкова Славова от с. Болярци, Петя Марчева Артинова от гр. Садово, Цвета 
Колева Иванова от с. Болярци, Станка Иванова Динчева от с. Болярци и Васил 
Георгиев Симеонов от с. Ахматово. 

                                                                   Докл: кмета на Общината 
24. Други. 

 
    
 
                                                 Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 


