
 
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 
26.02.2016г./петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Читалище в гр. Садово 
при следни 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от общинския съветник Зарко Здравков Давчев относно  
постъпила Информация за състоянието на престъпността и обществения ред за 
2015 г. на територията на Участък „Полиция” Садово. 
                                                                                        Докл:Зарко Давчев, М. Ангелов                                                              

2. Годишен отчет от Петър Георгиев – Председател на Местната комисия  
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при 
Община Садово за 2015 година. 
                                                                                        Докл: зам. кмета на Общината 

3. Информация от кмета на Общината относно изпълнението на бюджета на 
Община Садово за 2015 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно корекция на решението за  
приемане на бюджета за 2016 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

5. Информация от кмета на Общината относно отчет на общинския дълг за 
2015 година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на 
територията на община Садово за 2016 година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно обявяване на имот(намиращ  
се в с. Катуница) от публична в частна общинска собственост поради отпаднало 
предназначение по Чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно обявяване на имот 
(бивша адм. сграда, построена в УПИ І-училище кв. 27 по ПУП на гр. Садово) от 
публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по Чл. 
3 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 



                                                                                      Докл: кмета на Общината 
9. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане със застроен 

поземлен имот № 012116 с начин на трайно ползване „Стопански двор”, ведно със 
сградата в него по плана на Стопански двор с. Поповица. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на подробен  
устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на поземлен линеен обект на 
техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кVи нов ЖР стълб към 
него в поземлен имот с № 000266 – полски път и ПУП-ПП на надземен линеен обект 
на техническата инфраструктура – нова пътна връзка, осигуряваща транспортен 
достъп до обекта на инвеститора, засягаща част от ПИ № 000266 – полски път, ПИ 
№ 007017 и ПИ № 007031. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

11.  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), съгласно заявление от „ИМОТЕКС ИНВЕСТ” 
ООД, представлявано от управителя си Живко Вълчев Куюмджиев за поземлен 
имот (ПИ) 039073, местност „Садовски орешак” в землището на гр. Садово, община 
Садово представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване заданието и  
разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) 017401, 017402, 017501, 017715, 
017714 и част от ПИ 017157 – местен път, собственост на община Садово по плана 
за земеразделяне на с. Милево, община Садово с начин на трайно ползване /НТП/-
стопански двор. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

13.  Разглеждане Писмо вх. № 17-00-15/12.02.2016г. от Областен управител  
на област Пловдив относно връщане за ново обсъждане, респ. отмяна на Решение 
№ 46, взето от Общински съвет- Садово с Протокол № 4 от 26.01.2016г. като 
незаконосъобразно. 
                                                                                      Докл: Председателя на ОбС 

14.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
помощ на Росен Мишев, Доля Данова-Жекова, Череша Рангелова, Светла 
Караджова, Георги Георгиев, Фидана Аргирова, Янка Димитрова, Любен 
Михайлов, Марийка Джанева, Ганка Тодорова, Латинка Кемерова, Божана 
Христова и Петра Илиева. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
15. Други. 

                                
 
                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 


