
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

4122 гр. Садово, ул. “Иван Вазов” № 2
служ.тел:  03118/ 23

 

 

 
 На основание чл.43, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт 

и местното самоуправление, в законоустановения срок Председателят на Общински съвет 

гр.Садово Атанас Телчаров  обявява :

На 13.10.2018г. в Кметство Катуница, Община С

за отговор на въпроса:  „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 компетентн

сгради на основно застрояване и за поставяне на преместваеми обекти, във връзка с концесия за 

добив на строителни материали 

землището на  с.Катуница, Община
Със свое Решение №11-

гр.Садово е обявила резултатите от произведения референдум, както следва:

1. Гласоподаватели според избирателния списък 

2. Брой на гласувалите

3. Брой на гласувалите според намерените в кутията  за гласуване пликове 

4. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване бюлетини 

5. Действителни бюлетини с отговор „ДА“ 

6. Действителни бюлетини с отговор „НЕ“ 

7. Брой недействителни бюлетини 

Решението е влязло в сила на 23.10.2018г.

Участвалите в местния референдум на 13.10.2018г. са 924 или повече от 40%  от 

гражданите с избирателни права в Кметство Катуница, 

Повече от половината от участвалите в местния референдум на 13.10.2018г., произведен 

в Кметство Катуница, Община Садово избиратели са отговорили с отговор „да“.

Предвид гореизложеното обявявам, че е налице хипотезата на чл.41, ал.2 от Закона

прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

предложението предмет на местният референдум на 13.10.2018г.

Катуница, Община Садово 

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 конце

добив на строителни материали 

землището на  с.Катуница, Община Садово ?“

Решението, прието чрез местния референдум, произведен в Кметство Катуница, Община 

Садово на 13.10.2018г. влиза в сила от деня на обявяването му 

Изпълнението на решението,  прието чрез местния референдум, произведен в Кметство 

Катуница, Община Садово на 13.10.2018г. се организира от кмета на Община Садово и кмета на 

Кметство Катуница, Община Сад

Решението, прието чрез местния референдум, произведен в Кметство Катуница, Община 

Садово на 13.10.2018г. се обявява на официалната интернет страница на Община Садово, 

вестник „Марица“ и регионална електронна медия.

 

гр.Садово 

25.10.2018г.                         Председател на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САДОВО,  ПЛОВДИВСКА  ОБЛАСТ

4122 гр. Садово, ул. “Иван Вазов” № 2
служ.тел:  03118/ 23-30; ел. адрес: obs_sadovo2015@abv.bg

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.43, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт 

и местното самоуправление, в законоустановения срок Председателят на Общински съвет 

гр.Садово Атанас Телчаров  обявява : 

На 13.10.2018г. в Кметство Катуница, Община Садово бе произведен

за отговор на въпроса:  „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 

о на  с.Катуница, Община Садово?“ 
-МР/13.10.2018г., обявено на 15.10.2018г. Общинската избирателна комисия 

гр.Садово е обявила резултатите от произведения референдум, както следва: 

1. Гласоподаватели според избирателния списък – 1 877. 

2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък 

3. Брой на гласувалите според намерените в кутията  за гласуване пликове 

4. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване бюлетини 

5. Действителни бюлетини с отговор „ДА“ – 904. 

Действителни бюлетини с отговор „НЕ“ – 18. 

7. Брой недействителни бюлетини – 2. 

Решението е влязло в сила на 23.10.2018г. 

Участвалите в местния референдум на 13.10.2018г. са 924 или повече от 40%  от 

гражданите с избирателни права в Кметство Катуница, Община Садово.

Повече от половината от участвалите в местния референдум на 13.10.2018г., произведен 

в Кметство Катуница, Община Садово избиратели са отговорили с отговор „да“.

Предвид гореизложеното обявявам, че е налице хипотезата на чл.41, ал.2 от Закона

прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

предложението предмет на местният референдум на 13.10.2018г., произведен

Катуница, Община Садово – .„Против ли сте органите на местно самоуправление и местната  

инистрация 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 конце

добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Кацара“, участък „Кацара 2“ в 

землището на  с.Катуница, Община Садово ?“ е ПРИЕТО. 

Решението, прието чрез местния референдум, произведен в Кметство Катуница, Община 

влиза в сила от деня на обявяването му – 25.10.2018г.

Изпълнението на решението,  прието чрез местния референдум, произведен в Кметство 

Катуница, Община Садово на 13.10.2018г. се организира от кмета на Община Садово и кмета на 

Кметство Катуница, Община Садово. 

Решението, прието чрез местния референдум, произведен в Кметство Катуница, Община 

Садово на 13.10.2018г. се обявява на официалната интернет страница на Община Садово, 

вестник „Марица“ и регионална електронна медия. 

Председател на Общински съвет-Садово:  Атанас  Телчаров

САДОВО,  ПЛОВДИВСКА  ОБЛАСТ 

4122 гр. Садово, ул. “Иван Вазов” № 2 
obs_sadovo2015@abv.bg 

На основание чл.43, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт 

и местното самоуправление, в законоустановения срок Председателят на Общински съвет – 

бе произведен местен референдум 

за отговор на въпроса:  „Против ли сте органите на местно самоуправление и местната  

администрация в Кметство Катуница и Община Садово да издават и съгласуват всякакви  

остта си, включително за изграждане на 

сгради на основно застрояване и за поставяне на преместваеми обекти, във връзка с концесия за 

пясъци и чакъли от находище „Кацара“, участък „Кацара 2“ в 

МР/13.10.2018г., обявено на 15.10.2018г. Общинската избирателна комисия – 

според подписите в избирателния списък – 924. 

3. Брой на гласувалите според намерените в кутията  за гласуване пликове – 924. 

4. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване бюлетини – 924. 

Участвалите в местния референдум на 13.10.2018г. са 924 или повече от 40%  от 

Община Садово. 

Повече от половината от участвалите в местния референдум на 13.10.2018г., произведен 

в Кметство Катуница, Община Садово избиратели са отговорили с отговор „да“. 

Предвид гореизложеното обявявам, че е налице хипотезата на чл.41, ал.2 от Закона за 

прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - 

, произведен в Кметство 

.„Против ли сте органите на местно самоуправление и местната  

инистрация 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 

пясъци и чакъли от находище „Кацара“, участък „Кацара 2“ в 

Решението, прието чрез местния референдум, произведен в Кметство Катуница, Община 

25.10.2018г. 

Изпълнението на решението,  прието чрез местния референдум, произведен в Кметство 

Катуница, Община Садово на 13.10.2018г. се организира от кмета на Община Садово и кмета на 

Решението, прието чрез местния референдум, произведен в Кметство Катуница, Община 

Садово на 13.10.2018г. се обявява на официалната интернет страница на Община Садово, 

Садово:  Атанас  Телчаров 



                                         

 

 


