
 
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 
31.03.2016г./четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация  Садово при следния 
 

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

1. Предложение от Председателя на Общинския съвет относно Информация 
от Общинска служба „Земеделие и гори” гр. Садово за възможността за 
кандидатстване по програми на земеделски производители от Община 
Садово. 
                                                                                      Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение относно приемане на Правилник за изменение и  
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация. 
                                                                                      Докл: Председателя на ОбС 

3. Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджетна  
прогноза за периода 2017-2019 година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на списък  
на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за 
индивидуално ползване – Приложение № 2, неразделна част от Решение №  
45, взето с Протокол № 4 от заседание на Общински съвет–Садово, 
проведено на 26.01.2016 година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишен  
план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на 
община Садово и начина на реализиране на добитата дървесина през 2016 
година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно доклад за  
наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 г. 
за 2015 година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 



7. Предложение от кмета на Общината относно отмяна на Решение  
№ 53, взето от Общински съвет – Садово с Протокол № 5/26.02.2016 година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно приемане на  
Годишен отчет на МКБППМН за 2015 година. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 
            9.Предложение от кмета на Общината относно приемане на 
Актуализирана програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Садово за периода 
2016-2018 година 
                                                                                      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 прекратяване на  
съсобственост чрез делба. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем на част  
от частна общинска собственост, представляваща застроен УПИ ХVІ-общ. 
обслужваща дейност в кв. 75 по ПУП на с. Болярци. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

13. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен 
поземлен имот № 039046 – нива в местност „Садовски орешак” по плана за 
земеразделяне на гр. Садово. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен 
урегулиран поземлен имот ХVІ-823 в кв. 2 по ПУП на гр. Садово. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 

15.  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 

16. Предложение от общинския съветник Георги Борисов Ташев   
относно отпускане на финансова подкрепа на изявени ученици от ОУ 
„Христо Ботев” с. Поповица. 
                                                                                      Докл: Георги Ташев 

17. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  



финансова помощ на Асен Тодоров, Георги Тименов, Иван Ламбрев, 
Величка Янкова, Петра Желязкова, Лалка Петрова, Елена Сулакова, Гина 
Николова и Атанас Христозов. 
                                                                                      Докл: кмета на Общината 
          18. Други.                           
            
 
                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 


