
 

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 

21.01.2019г./понеделник/ от 09.30 часа  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

         

1. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна  

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на 

територията на община Садово за 2019 година. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината          

2. Предложение от кмета на Общината относно поемането на дългосрочен  

общински дълг – банков кредит за довършване на обект Детска градина в гр. 

Садово;  

                                                                              Докл: кмета на Общината          

3. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Правила за  

провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или 

финансов посредник. 

                                                                              Докл: кмета на Общината              

4. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на Подробен  

устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на 

техническата инфраструктура – трасе на новопроектирана кабелна линия 0.4 кV  

за Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 039029, м. „Горна Яма” по КВС на 

землище с. Милево, община Садово. 

                                                                                Докл: кмета на Общината          

5. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  

разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 009088 с начин на трайно 

ползване нива по КВС на с. Поповица, община Садово, м. „Чакъла”. 

                                                                              Докл: кмета на Общината          

6. Предложение от кмета на Общината относно подписване на  

предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 ал. 3, във връзка с 

ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена за 

продажбата. 



                                                                              Докл: кмета на Общината          

7. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  

търг на недвижимо имущество – „Шивашко ателие”. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината          

8. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  

финансова помощ на Янка Радкова, Иванка Александрова, Светослав Иванов, 

Мария Иванова и Стоянка Запрянова. 

                                                                              Докл: кмета на Общината          

9. Други. 

                                                                  

 

 

                                                                  Председател на ОбС-Садово:  Ат. Телчаров 

 

 

 

                                                                                                         

 

 


