
 
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.2 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
съвет-Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
16.11.2021г./вторник/ от 09.30 часа в заседателната зала на НЧ „Христо 
Смирненски“ гр. Садово при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:       
 

1. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Наредба  
№ 15 за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на 
територията на община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           2. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Наредба 
№ 20 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят 
пътните превозни средства с животинска тяга в община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           3.Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на община Садово за 2021 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           4.Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета 
на Община Садово за 2021 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           5.Предложение от кмета на Община Садово относно кандидатстване по 
Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT-4.004 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Резултат 4 от програма „Опазване на околната 
среда и климатични промени“, процедура „Повишаване на способността на 
местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират 
към променящия се климат“. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           6.Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на план-
сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2022 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           7.Предложение от кмета на Община Садово относно писмо с вх. индекс № 
09-00-510 от 26.10.2021година за участие в извънредно общо събрание на 
акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-



Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие 
в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени 
в дневния ред на събранието. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           8. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на състав 
на Съвета по въпросите на социалните услуги. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           9. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем на 
част от частна общинска собственост, представляваща застроен УПИ XV-743, 
обществено обслужваща дейност в кв. 75 по ПУП на с. Болярци. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           10.Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.15.1075 в местността „Старите 
орехи“ с площ 2 377 кв.м. по кадастрална карта и кадастралните регистри на село 
Караджово, собственост на община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           11.Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на 
задание и разрешаване изработването на подробен устройстван план-план за 
регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за УПИ 023184.023186.023001, произв. 
дейност, идентичен с ПИ с идентификатор 48152.23.188, поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 48152.23.15 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48152.23.185, 
местност „Три могили“ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и 
КР/ на землището нас. Милево, община Садово, одобрена със Заповед № РД-18-
741 от 22.10.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК с цел промяна 
на предназначението на ПИ 48152.23.15 и ПИ 48152.23.185 във връзка с 
разширение дейността на инвеститора. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           12. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на 
еднократна финансова помощ на Митко Петров Митков от с. Болярци и Тодор 
Йорданов Георгиев от с. Болярци. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 
           13. Други. 
 
                                    
                                                           Председател на ОбС-Садово:  Ат. Телчаров 
 


