
 
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 
14.12.2022г./сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация при следния  
                                                                                             

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

1. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово  
относно награждаване с парична награда. 

                                                                             Докл: Председателя на ОбС 
2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 

Садово относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за I-то полугодие 
на 2023 година.   

                                                                             Докл: Председателя на ОбС 
3. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  

на Община Садово за 2022 година. 
                                                                             Докл: кмета на Общината 

4. Информация от кмета на Община Садово относно отчет на Поименния  
списък за капиталови разходи за 2022 година. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
5. Предложение от кмета на Община Садово относно подаване на проектни  

предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.002 – УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И  
BG05SFPR002-2.003 – БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА  по Програма „Развитие на 
човешките ресурси“(П РЧР) 2021-2027. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
6. 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 
7. Предложение от кмета на Община Садово относно продажба частта на  

Общината от имот в град Садово, община Садово. 
                                                                             Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно продажба частта на  
Общината от имот в село Моминско, община Садово. 



                                                                             Докл: кмета на Общината 
          9.Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с 
незастроен урегулиран поземлен имот II-294, жилищно застрояване в кв. 22 по 
подробния устройствен план на град Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
10. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  

незастроен урегулиран поземлен имот V-294, жилищно застрояване в кв. 22 по 
подробния устройствен план на град Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
         11. Предложение от кмета на Община Садово относно учредяване по реда на 
чл. 62, ал.2 от Закона за енергетиката(ЗЕ) на възмездно право на строеж за 
изграждане и експлоатиране на енергиен обект в общински имот, намиращ се в 
град Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
          12. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне пазарна 
цена на застроен урегулиран поземлен имот III-405 в кв. 47 по плана на град 
Садово, с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за 
общинската собственост. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
          13. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне пазарна 
продажна цена на застроен поземлен имот с кадастрален идентификатор 
36244.31.272, с площ 265 кв.м. в местността „Исака“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на село Караджово, за разпореждане по реда на чл. 35 
ал.3 от Закона за общинската собственост.  

                                                                             Докл: кмета на Общината 
          14. Предложение от кмета на Община Садово относно закупуване на земя и 
сгради, построени в собствен урегулиран поземлен имот, с. Милево. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
          15. Предложение от кмета на Община Садово относно продажба на 
общински поземлен имот(ПИ) № 939 в кв. 75 по подробния устройствен план 
(ПУП) на село Катуница 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 
          16. 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 село Катуница, община Садово.  

                                                                             Докл: кмета на Общината 
           17. 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 „Смокинята“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри(КККР) на село Кочево, община Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
            18. 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 УПИ 005003, автосервиз, 
автомивка с кафе и автооказион (ПИ с идентификатор 81342.5.3) и за промяна на 
предназначението на ПИ с идентификатор 81342.5.4, м. Мелисима по КК и КР на 
село Чешнегирово, с цел разширение на УПИ 005003, автосервиз, автомивка с 
кафе и автооказион по КК и КР на село Чешнегирово и предварително съгласие за 
ПУП-ПП за част от ПИ с идентификатор 81342.5.109 по КК и КР на село 
Чешнегирово, във връзка с осигуряване на транспортен достъп. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
            19. Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за 
изработване и процедиране на изменение на Плана за регулация и застрояване на 
урегулирани поземлени имоти и улици в село Катуница, подписване на 
предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15, ал.3 във връзка с 
ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена за 
продажбата. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
           20. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на 
задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план-парцеларен 
план/ПУП-ПП/ на подземен кабел НН за присъединяване на ФЕЦ, находящ се в 
УПИ VII-589 в кв. 53 по одобрен ПУП на село Поповица, община Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
           21. Предложение от кмета на Община Садово относно изразяване на 
съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36244.27.101 по 
КК и КР на село Караджово, община Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
           22. Предложение от кмета на Община Садово относно изразяване на 
съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36676.129.458 по 
КК и КР на село Катуница, община Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
           23. Предложение от кмета на Община Садово относно изразяване на 
съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05339.8.382 по КК 
и КР на село Болярци, община Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
           24. Предложение от кмета на Община Садово относно изразяване на 
съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05339.6.384 по КК 
и КР на село Болярци, община Садово. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
 



           25. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово 
относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Димитров Чаушев 
от с. Катуница и Благой Томов Чернев от с. Катуница. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
           26. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на 
еднократна финансова помощ на Петра Димитрова Радославова от с. Болярци, 
Али Мехмедов Менков от с. Милево и Мария Колева Василева от с. Кочево. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
          27. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на 
еднократна финансова помощ на Жана Георгиева Рускова от с. Болярци, Динко 
Йорданов Рангов от с. Болярци, Светла Славейкова Данева от с. Чешнегирово и 
Евтим Антимов Караджов от с. Богданица. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 
          28. Други. 
 
 
 
            
                                                      Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 
 
 
 
 
 


