
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 
14.12.2015г./понеделник/ от 09.30 часа  в заседателната зала на Общинска 
администрация гр. Садово  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от кмета на Общината относно вземане на решение за  
одобряване на споразумение от 26.08.2015 г. за общинско сътрудничество между 
кандидат и партньори. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 
          2. Предложение от кмета на Общината относно вземане на решение за  
разделяне на поземлен имот (ПИ) 005043 в м. „Будинара” в землището на с. Селци 
на тридесет и пет нови имота. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

3. 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/ на поземлен имот /ПИ/ 029039 местност 
„Мигдала” извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

4. 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/ на поземлен имот /ПИ/ 013072 местност 
„Чаирите” извън урбанизираната територия на с. Милево, община Садово с НТП-
нива. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

5. 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/ на поземлен имот /ПИ/ 002047 местност 
„Герена/под село” извън урбанизираната територия на с. Моминско, община 
Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

6. 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/ на поземлен имот /ПИ/ 156001, местност 



„Кемера” извън урбанизираната територия на с. Катуница, община Садово с НТП-
нива. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

7. 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/ на поземлен имот /ПИ/ 019055, местност „Балдарийски път” 
извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово с НТП-нива и на 
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-54, 56, производствена, складова и обществено 
обслужваща дейност по плана на стопански двор – ІІ част с. Поповица. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

8. 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/ на поземлен имот /ПИ/ 002052, местност 
„Немцовото” извън урбанизираната територия на с. Катуница, община Садово с 
НТП-нива. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

9. 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 за довеждащ водопровод до УПИ 097029, производствена дейност, м. 
„Бозалък пара” по КВС на землище с. Болярци, община Садово, разрешение за изработване на 
проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на надземен линеен обект на 
техническата инфраструктура – трасе на нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до 
УПИ 097029, производствена дейност и да дадете съгласие за смяна предназначението и начина 
на трайно ползване на частта от ПИ 000280 с НТП-полски път, публична общинска собственост 
попадаща в новата пътна връзка. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

10.   Предложение от кмета на Общината относно обявяване на поземлен  
имот № 934 в кв. 86 по подробния устройствен план (ПУП) на село Катуница от 
публична общинска в частна общинска собственост поради отпадналото му 
предназначение по чл. 3 ал. 2 от ЗОС с плана, одобрен със заповед № АБ-67 от 
07.08.2015година на кмета на Община Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Общината относно становище по  
едностранното прекратяване на Граждански договор от 30.04.2009 година за 
абонаментно правно обслужване(на Общински съвет Садово). 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно определяне на  
представител на община Садово(и негов заместник) от квотата на Общинския съвет 
в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Общината относно определяне на представител  
на Община Садово в сдружение с нестопанска цел „МИГ-община Садово“. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

14. Предложение от кмета на Общината относно определяне на  



индивидуалните размери на заплатите на кметовете в Община Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

15. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на план- 
сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2016 г. и размер на таксата за 
битови отпадъци за 2016 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

16. Предложение от кмета на Общината относно поемането на дългосрочен  
общински дълг във връзка със закупуването на 2 броя лизингови автомобили – 1 за 
нуждите на Общинската администрация и 1 за обслужване на социалните 
дейности. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

17. Приемане на План за дейността на Общински съвет – Садово за І-то 
полугодие на 2016 година.  
                                                                                        Докл: Председателя на ОбС 

18.  Докладна записка от Председателя на Общинския съвет относно  
определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България(НСОРБ). 
                                                                                        Докл: Председателя на ОбС 

19. Предложение от кмета на Общината относно промяна в Структурата  
на ОА-държавна дейност. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

20. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба за  
изменение на Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци при 
условията, реда и в границите, определени от Закона за местните данъци и такси. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

21. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета за  
2015 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

22. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
помощ на Атанаска Тинева, Васил Георгиев, Магдалена Ненова, Георги Узунов, 
Атанаска Ангелова, Борис Димитров, Наталия Черепова, Катерина Янкова, Снежа 
Запрянова, Бонка Асенова, Марияна Ангелова, Йорданка Иванова, Албена 
Георгиева, Марийка Атанасова, Костадинка Илиева, Дочка Дечева, Славчо 
Бъчваров, Недко Димитров, Цветанка Кирчева, Анка Велкова, Борис Кирев, Запрян 
Петров, Доля Данова-Жекова, Росен Мишев, Илия Стоянов, Фанка Атанасова, 
Георги Янчев, Джансел Мюмюн, Велика Шанкова, Желязка Шопова, Васил 
Георгиев, Кирил Даков,  Тодорка Христева, Екатерина Арнаудова, Емил Шанков и 
Райна Личкова. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

23. Други.                                                      
 
 
                                                            Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 


