
           На основание Чл. 25, т.1 от ЗМСМА Председателя на Общински съвет 
свиква общинските съветници на заседание на Общинския съвет на 
17.09.2015г./четвъртък/ от  9.00 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение от кмета на Общината относно подготовката и  
отпочването на учебната 2015/2016 г. в основните училища и детски градини на 
територията на Общината. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

2. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на  
паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска 
област за учебната 2015/2016 година. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на Списък- 
Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за 
учебната 2015/2016 година. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

4. Информация от кмета на Общината относно изпълнението на бюджета  
за първото шестмесечие на 2015 година. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

5. Информация от кмета на Общината относно отчет на план-сметката на  
таксата за битови отпадъци за 2015 г. към 31.07.2015 година. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба за  
изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 
Община Садово, Пловдивска област. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 
 

7. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на 

„Програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 
2015 година на община Садово”. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

8. 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/ 020068, местност 
„Мостовете” извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово с 
НТП-ремонт на транспортни средства. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на Проект за  
подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен 
обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН от 



съществуващ стълб ВМНН № 9/3, извод „С” от Т.П.-2, с. Кочево до обект „Склад 
за съхранение на селскостопанска продукция” в ПИ 018012, м. „Астмата” 
землище с. Кочево, община Садово извън урбанизираната територия на 
землището на с. Кочево, община Садово през общински имоти. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

10. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с общински  
незастроен урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 96 по подробния устройствен 
план на село Чешнегирово. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с общински  
незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІ-държ. в кв. 1 по подробния 
устройствен план на село Катуница. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на общинско имущество, представляващо: две помещения и коридор със 
самостоятелен вход, изложение юг, намиращи се в едноетажна масивна сграда със 
ЗП 232 кв.м, построена в УПИ І-Културен дом и обслужващи дейности в кв. 62 по 
ПУП на с. Чешнегирово. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

13. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг с явно наддаване на незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-130 в кв. 9 по 
подробния устройствен план на с. Болярци. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

14. Предложение от кмета на Общината относно определяне на пазарна  
цена за разпореждане по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС със застроен урегулиран 
поземлен имот VІІІ-Производствени дейности в кв. 13 по подробния устройствен 
план на гр. Садово. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

15. 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/ 063029, местност 
„Тепе Търла” извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово с 
НТП-нива. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 
           16.Предложение от кмета на Общината относно съгласие за разделяне на  
общински УПИ І-спортен комплекс в кв. 3 по ПУП на с. Катуница на два 
урегулирани поземлени имота: І-58,59 спортен комплекс и ІІІ-59 производствена 
и складова дейност, одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-
ПРЗ на УПИ І-спортен комплекс. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 
           17.Предложение от кмета на Общината относно избор на временно  



изпълняващи длъжността кмет на община Садово и кметове на кметства на селата 
Болярци, Богданица, Поповица, Милево, Чешнегирово, Караджово, Катуница и 
Моминско. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 
           18.Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Атанаска Георгиева Стефанова от гр. Садово, Атанас 
Славчев Славов от с. Болярци, Борис Георгиев Петков от гр. Садово, Светла 
Илиева Славчева от гр. Садово, Елена Димитрова Сулакова от с. Караджово, 
Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Тодорка Кръстева Стоянова от гр. 
Садово, Павлин Янков Рангелов от с. Чешнегирово, Мария Точева Петрова от с. 
Караджово, Йорданка Василева Георгиева от с. Кочево, Ирина Василева Стоянова 
от с. Кочево, Елена Янкова Петрова от гр. Садово, Иванка Григорова Попова от 
гр. Садово, Любка Атанасова Иванова от гр. Садово, Райна Илиева Ангелова от 
гр. Садово, Христо Костадинов Апостолов от гр. Садово, Димитър Игнатов 
Димитров от с. Чешнегирово, Дафинка Иванова Николова от гр. Садово, Донка 
Петрова Иванова от с. Караджово, Анка Иванкова Андреева от с. Богданица, 
Веселина Асенова Кръстева от с. Болярци и Марийка Димитрова Димитрова от с. 
Катуница. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 
          19. Други. 
 


