
 
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 
02.02.2021г./вторник/ 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. Отчет за дейността на Общински съвет – Садово за 2020 година. 
                                                                             Докл: Председателя на ОбС 

2. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение решенията на  
Общински съвет – Садово за 2020 г., анализ на неизпълнени решения с мерки и 
срокове за тяхното изпълнение. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
Годишен отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни при Община Садово за 2020 година. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно проект за бюджет на 
Общината за 2021 година. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно промяна в  
Структурата на Общинска администрация Садово. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно подаване на  
Проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП „РЧР“) 2014-2020. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно създаване на  
социална услуга Асистентска подкрепа в община Садово като делегирана от 
държавата дейност. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно отмяна на Решение 
№ 115, взето с Протокол № 14 от заседание на Общински съвет-Садово, 
проведено на 05.11.2020г. и вземане на ново решение за участие на Община 



Садово, като партньор на Община Пещера по Открита покана № 3 „Климат“ 
BGENVIRONMENT-4.003–   Резултат 4 от програмата „Повишена способност на 
местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящият 
се климат“. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на Община Садово за 2021 година. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно поемането на  
дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 1 лек автомобил за 
нуждите на Общинската администрация. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно освобождаване от 
вноски за наем на наематели на общински имоти, които са преустановили 
дейността си в тези имоти, следствие на мерките и ограниченията, наложени по 
време на извънредната епидемична обстановка. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно вземане на решение  
за именуване на улица в село Чешнегирово, съществуваща по действащия 
подробен устройствен план(ПУП) на селото. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

13. Предложение от кмета на Община Садово относно обявяване на имот от  
публична в частна общинска собственост, намиращ се в с. Караджово. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на част от имот публична общинска собственост. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на общинско имущество, представляващо: помещение за битови услуги 
– фризьорски и козметични услуги. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Община Садово относно обявяване на имот  
от публична в частна общинска собственост, намиращ се в с. Поповица. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

17.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен 
линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 
кV, от съществуващ „ТП-2“ за електроснабдяване на поземлен имот/ПИ/ с 
идентификатор № 36676.101.14, местност „Над село“ по КККР на с. Катуница, 
община Садово. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината 
 
 



18.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I-011030 производствени и складови 
дейности, поземлен имот с идентификатор 81342.11.21 и поземлен имот/ПИ/ с  
идентификатор 81342.11.7, местност Гюмюшевото, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на с. Чешнегирово, община 
Садово, одобрена със Заповед № РД-18-743 от 22.10.2019г. на Изпълнителен 
директор на АГКК с цел промяна на предназначението на ПИ 81342.11.7 във 
връзка с разширение на съществуващата производствена и складова база. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

19.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание, даване на разрешение за изработване на проект на подробен 
устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на подземен линеен обект на 
техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН, от съществуващ 
„Стълб № 1/7/9/Д“ за електроснабдяване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 
№ ПИ 57621.9.88 местност „Чакъла“ землище на с. Поповица, общ. Садово, обл. 
Пловдивска. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

20.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание, даване на разрешение за изработване на проект на подробен 
устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на линеен обект на техническата 
инфраструктура „Кабелна линия 20 кV от П/Ст „Станимака/ПИ 00702.23.28/ гр. 
Асеновград до В/Ст „Катуница“ /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница““ община 
Садово. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

21.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване  изработването на Подробен устройствен план-план за 
регулация и застроване/ПУП-ПРЗ/  на поземлен имот /ПИ/ № 81342.111.5, 
местност „БАЛЪК САРТЪ“, с начин на трайно ползване НИВИ по кадастралната 
карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на с. Чешнегирово, 
община Садово, одобрена със заповед № РД-18-743 от 22.10.2019г. на 
Изпълнителен директор на АГКК. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

22.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Йордан Ангелов Траков от с. Милево, Атанас 
Петков Колев от с. Болярци и Георги Йорданов Янчев от с. Болярци. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

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


