
 
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 
12.09.2022г./понеделник/ от 09.00 часа при следния  
 

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

1. Отчет от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет-Садово  
относно дейността на Общински съвет – Садово за първото полугодие на 2022 г. 

                                                                                Докл: Председателя на ОбС 
2. Отчет от кмета на Община Садово относно подготовката и отпочването  

на учебната 2022/2023 г. в основните училища и детски градини на територията 
на Общината. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  
паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска 
област за учебната 2022/2023 година. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

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

5. Предложение относно покана с вх. индекс № 06-15-168 от 10.08.2022 г..  
за участие в извънредно 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 

6. Предложение от кмета на Общината 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 определяне пазарна  
продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот II-195 в кв. 20 по 
подробния устройствен план на с. Моминско за разпореждане по реда на чл. 35 
ал.3 от Закона за общинската собственост. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 



8. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне пазарна  
продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот I-1 в кв. 1 по подробния 
устройствен план на с. Моминско за разпореждане по реда на чл. 35 ал.3 от 
Закона за общинската собственост. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно продажба частта на  
Общината от незастроен УПИ III-206 в кв. 5 по ПУП на село Моминско. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно продажба частта на  
Общината от застроен УПИ II-40 в кв. 5 по ПУП на село Моминско. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план-парцеларен 
план/ПУП-ПП/ на кабелна линия СН 20 КВ от РУ 20 КВ в ПИ № 36676.86.39 по 
КК на с. Катуница, находящ се в местност „Чикура“ до вътрешнозаводска П/СТ 
„Спиртна фабрика“ – I-135, 137, 138, 139, 855, 928, 1239, производствена и 
складова дейност, кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от Петър Георгиев – вр.и.д. кмет на Община Садово  
относно отпускане на еднократна финансова помощ на Васка Ангелова 
Петрушева от с. Богданица, Иван Атанасов Димитров от гр. Садово, Анушка 
Салчева Асенова от с. Болярци, Надка Петкова Панева от с. Болярци, любен 
Недков Иванов от с. Селци, Йорданка Иванова Михайлова от с. Богданица и 
Светла Симеонова Караджова от с. Богданица. 
                                                                                          Докл: кмета на Общината 

13.  Други.                        
 
 
 

                                                     Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 


