
 

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 

28.06.2018г./четвъртък/ от 18.00 часа  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение от Атанас Телчаров– Председател на Общински съвет- 

Садово относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за ІІ-то полугодие 

на 2018 година. 

                                                                                    Докл: Председателя на ОбС             

2. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета за  

2018 година. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината                                                                      

3. Предложение от кмета на Общината относно съществуващите  

екологични проблеми по населените места и предприети мерки за тяхното 

отстраняване. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината                                                                      

4. Предложение от кмета на Общината относно актуализация на  

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2018 година на Община Садово. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината                                                                      

5. Предложение от кмета на Общината относно промяна в Структурата на 

ОбА-държавна дейност. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината                                                                      

6. Предложение от кмета на Общината относно издаване на запис на  

заповед от община Садово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 13.04.2018г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВАЩИ 

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ 

ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО”, сключен между Община 

Садово и ДФ „Земеделие”. 



                                                                                    Докл: кмета на Общината                                                                      

7. Предложение от кмета на Общината относно издаване на запис на  

заповедот община Садово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС към 

авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 13.04.2018г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВАЩИ 

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ 

ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО”, сключен между Община 

Садово и ДФ „Земеделие”. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината                                                                      

8. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  

даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-

парцеларен план(ПУП-ПП) и съгласие за прокарване и сервитутни права на 

подземен линеен обект на техническата инфраструктура-трасе на оптична 

кабелна линия. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината                                                                      

9. Предложение от кмета на Общината относно определяне на продажна  

цена на застроен урегулиран поземлен имот VІІ-409, жил. застрояване в кв. 53 по 

подробния устройствен план на с. Болярци, за разпореждане с имота по реда на 

чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината                                                                      

10.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с общински  

имот за прилагане на влязъл в сила, но неприложен регулационен план на с. 

Болярци. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината                                                                      

11.  Предложение от кмета на Общината относно учредяване право на  

строеж и сервитут в имот-общинска собственост, за изграждане на обект „Нова 

ВЛ 400 кV п/ст „Марица изток”. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината                                                                      

12.  Предложение от кмета на Общината относно : 

- Отмяна на Решение № 287, взето от ОбС-Садово на 05.06.2013г.; 

- Разрешение за  изработване на проект за общ устройствен план на  

Община Садово, одобряване на задание за изработването му. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината                                                                      

13.  Други. 

 

 

 

                                                              Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 

 

                                                                                           


