
 
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 
23.01.2023г./понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация при следния  
                                                                                             

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

1. Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
кандидатстване по Проект „Красива България“/ПКБ/ и определяне на 
финансовото участие на Общината при реализирането на проекта. 

                                                                             Докл: кмета на Общината                                                                                         
2. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на община Садово за 2023 година. 

                                                                             Докл: кмета на Общината                                    
3. Предложение от кмета на Община Садово относно отмяна на Решение  

№ 423, взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет-Садово, 
проведено на 02.08.2022г. за предоставяне на пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд(ОПФ) за устройване на постоянни пчелини с над 10 
пчелни семейства и взимане на ново решение за предоставяне на имот по реда на 
чл. 37п от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – пасище, находящо се в землището 
на с. Чешнегирово, представляващ имот общинска собственост и включени в 
Общински поземлен фонд за устройване на постоянен пчелин с над 10 броя 
пчелни семейства. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
4. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  

чрез търг на недвижимо общинско имущество в град Садово – магазин. 
                                                                             Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-
план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на 
земеделска земя, местност „Балък Сартъ“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри /КККР/ на град Садово, община Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
 



6. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово  
относно отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета ********* 
Пашова. 

                                                                             Докл: Председателя на ОбС 
           7. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на 
еднократна финансова помощ на Шанко ****** Петков, Теменуга ******* 
Кирева, Нина ******* Рангелова, Илия ******* Бошнаков, Светла ********** 
Данева, Георги ******* Дафилов, Петра ********* Петрова, Илия ********* 
Стоянов и Петра ******* Кръстева. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
8. Други. 

            
 
 
                                                      Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 


