
 
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 
09.05.2022г./понеделник/ 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 Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на Информация за дейността на филиал Садово към 
Дирекция „Бюро по труда“ Първомай през 2021 година. 
                                                                                           Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на Отчет относно дейността на Център за социална 
рехабилитация и интеграция с. Болярци, община Садово. 
                                                                                           Докл: Председателя на ОбС 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно покана с вх. индекс  
06-15-88 от 06.04.2022 година за участие в редовно присъствено заседание на 
Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, 
определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, както и 
начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Отчет за  
изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Садово-2021г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Садово–2023 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
Информация относно състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Наредба  
за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Садово(приета с Решение № 594 на 
Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 51 от 29.04.2015 година). 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 
 



7. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  
на Община Садово за 2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

8. Информация от кмета на Община Садово относно отчет на общинския  
дълг за 2021 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

9. 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 

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
поземлен имот с идентификатор 48965.8.1 с площ 11 835 кв.м., с НТП-нива по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Моминско. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Община Садово относно дарение на общински  
постройки с кадастрални идентификатори 36244.31.272.1 и 36244.31.272.2 в полза 
на Павлина Ралова като наследник на Йордан Ралов. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно възникнал сервитут  
по Закона за енергетиката и определяне на размера и изплащането на 
обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти по взаимно съгласие на 
страните въз основа на оценка от независим оценител, с. Поповица. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно акт за възникване на  
сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата 
инфраструктура(ЗЕСМФИ) в извън урбанизираната територия на село 
Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

14. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на скица- 
предложение и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен 
устройствен план-план за регулация и застрояване(ИПУП-ПРЗ) за УПИ II-
вторични суровини в кв. 22 по плана на гр. Садово, община Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно искане за  
разглеждане на скица-предложение и даване на съгласие за изработването на 
проект за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване(ИПУП-
ПЗ) за УПИ II-стоп. дейност и за УПИ I-парк в кв. 22 по плана на с. Богданица, 
община Садово. 
                                                                                            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 „Садовски орешак“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри(КККР) на гр. Садово, община Садово, проект за подробен 



устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за определяне на трасе за 
захранваща кабелна линия НН и на трасе за сградно водопроводно отклонение и 
даване на предварително съгласие за прокарване на трасетата през имоти – 
публична общинска собственост(ПОС). 
                                                                                            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 част 
от земеделска земя за жилищно строителство, местност „До училището“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Моминско, община 
Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

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

19.  Предложение от Атанас Телчаров -Председател на Общински съвет- 
Садово относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ангел Спасов 
Панев и Фанка Данчова Терзиева от с. Богданица. 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

20.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
финансова помощ на Тодорка Иванова Койчева от с. Караджово, Петра Колева 
Стаматова от гр. Садово, Димитрийка Запрянова Накова от с. Болярци, Георги 
Йорданов Янчев от с. Болярци и Иван Георгиев Ангелов от с. Болярци. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

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


