
 
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 
31.03.2022г./четвъртък/ 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 проект за бюджет на  
Общината за 2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

2. 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 2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно получаване и  
разходване на натрупани средства от отчисления по чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците за 2021 г., които следва да се възстановят на община 
Садово от РИОСВ-Пловдив. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот II-общински в кв. 20 по подробния 
устройствен план на село Кочево. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот III-общински в кв. 20 по подробния 
устройствен план на село Кочево. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот I-държавен в кв. 105 по подробния 
устройствен план на село Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне пазарна 
цена на урегулиран поземлен имот в село Чешнегирово и на построените в имота 
гараж и стопанска постройка, с цел разпореждане със собствеността по реда на 
чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост. 



                                                                                            Докл: кмета на Общината 
8. Предложение от кмета на Община Садово относно: 1. Отмяна на  

Решение № 229, взето с Протокол № 23 от заседание на Общински съвет-Садово, 
проведено на 17.06.2021година; 2. Отдаване под аренда на общински земи. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

9. 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 „Чикура“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри(КККР) на с. Катуница, община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  
пазарна продажна цена на общински имот в село Болярци с цел разпореждане по 
реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост(ЗОС). 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно продажба на  
общински поземлен имот(ПИ) № 941 в кв. 66 по подробния устройствен план 
(ПУП) на с. Болярци по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на 
Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, 
но неприложен дворищнорегулационен план. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно възникнал сервитут по  
Закона за енергетиката. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно продажба частта на  
Общината от имот в село Моминско. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
учредяване право на прокарване през общинска публична собственост в село 
Чешнегирово, по реда на чл. 193, ал.4 от Закона за устройство на територията. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие на  
собственика за изменение на подробния устройствен план(ИПУП) на град 
Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна помощ на Тодор Николов Николов от с. Болярци и Веселина Асенова 
Кръстева от с. Болярци. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

17. Други. 
 
 
 
                                                            Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 


