
 

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.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
съвет- Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
04.11.2016г./петък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

администрация Садово  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Информация от кмета на Общината относно извършената работа по 
подготовка за есенно-зимния сезон 2016-2017 г. в Община Садово. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

2. Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите,  
намиращи се на територията на Общината и подготовката им за есенно-зимната 
експлоатация. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

3. Отчет от кмета на Общината относно подготовката и отпочването на  
учебната 2016/2017 г. в основните училища и детски градини на територията на 
Общината. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на 
територията на община Садово за 2016 година”. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Общината за 2016 година. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

6. Докладна записка от Полина Петрова Памукова относно отпускане на  
безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група-МИГ-Община 
Садово”, за осъществяване на проект за подготвителни дейности подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” на Сдружение „Местна инициативна група-МИГ-Община Садово” , 
Договор № РД-50-87/17.08.2016г., сключен между Сдружение „Местна 
инициативна група-МИГ-Община Садово”, Министерство на земеделието и 
храните, и ДФ „Земеделие”, по Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 г. (ПРСР). 
                                                                                     Докл: Полина Памукова 



 
7. Предложение от кмета на Общината относно вземане на решение за  

одобряване на проект на Споразумение за общинско сътрудничество между 
кандидат и партньори. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане със застроен 
урегулиран поземлен имот ХІІ-Ресторант, ведно с навес и едноетажна масивна 
сграда в кв. 48 по ПУП на гр. Садово.     
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

9. 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/ 063031 местност 
„Тепе Търла”, извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно съгласие за разделяне на  
общински урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-магазин в кв. 27 по подробния 
устройствен план (ПУП) на село Поповица на два урегулирани поземлени имота: 
УПИ ІІ-магазин и УПИ ХХІХ-обществено обслужваща и търговска дейност, 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен 
устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ ІІ-магазин 
в кв. 27 по подробния устройствен план (ПУП)  на село Поповица, община 
Садово. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  
даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата 
инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН от ПИ 000199 с НТП-извор-
каптиран-публична общинска собственост по КВС на землище с. Караджово до 
ПИ 000214 с НТП – язовир, публична общинска собственост по КВС на землище 
с. Моминско, община Садово.                                
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно участие на Община Садово  
на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

13.   Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Руси Тодоров Тименов от с. Чешнегирово, Рени Андонова 
Алексова от с. Болярци, Теодора Веселинова Стаматова от гр. Садово, Марчо 
Пасков Артинов от гр. Садово, Цветана Николова Павлова от с. Милево, Руска 
Веселинова Николова от с. Караджово, Васил Илиев Иванов от с. Болярци, 
Величка Запрянова Илиева от с. Болярци, Николина Георгиева Узунова от гр. 
Садово, Любен Недков Иванов от с. Селци, Гинка Йорданова Шабанова от с. 
Караджово, Екатерина Любенова Букова от с. Чешнегирово, Черешка Василева 



Мирчева от с. Болярци, Иван Стоянов Димитров от с. Катуница, Тинка Петкова 
Борисова от с. Чешнегирово, Атанаска Запрянова Тинева от с. Болярци, Владимир 
Рангелов Гавраилов от с. Чешнегирово и Костадинка Николова Атанасова от с. 
Караджово. 
                                                                                     Докл: кмета на Общината 

14.  Други. 
 
 
                                                                  Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 


