
 
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 
23.03.2021г./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. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на Информация за дейността на Общинска служба 
„Земеделие и гори“ гр. Садово относно възможността за кандидатстване по 
програми за земеделски производители от Община Садово. 
                                                                                       Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно приемане на Доклад за дейността на Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово за 2020 год. 
                                                                                       Докл: Председателя на ОбС 

3. Информация от кмета на Община Садово относно състоянието на  
язовирите на територията на Община Садово, област Пловдивска. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

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

5. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Наредба  
за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите в Община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

6. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  
на Община Садово за 2021 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

7. Предложение от кмета на Община Садово относно изменение на  
Решение № 83, взето с Протокол № 11 от заседание на Общински съвет-Садово, 
проведено на 30.06.2020 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   
 
 



 
 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно осигуряване на  
мостово финансиране от страна на Община Садово, необходимо за одобрение на 
проект на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МИГ-ОБЩИНА 
САДОВО“ по процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.(ПРСР 
2014-2020г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони(ЕЗФРСР), наричана по-нататък „Подмярка 19.1 в частта на 
малките пилотни проекти“. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

9. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот VII-220 в кв. 19 по подробния устройствен 
план на село Кочево. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане със  
застроен урегулиран поземлен имот XII-бензиностанция, ведно с масивна сграда 
– нафтопункт в кв. 30 по ПУП на гр. Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

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

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно продажба на  
общински поземлен имот (ПИ) № 815 в кв. 26 по подробния устройствен 
план(ПУП) на с. Поповица по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на 
Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, 
но неприложен дворищнорегулационен план. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно искане за  
разглеждане на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент-
самолет и даване на разрешение за поставянето му в парцел – публична 
общинска собственост (ПОС), преди одобряване на схемата и издаване на 
разрешение за поставяне. 
                                                                              Докл: кмета на Общината 

14.  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 поземлени имоти(ПИ) № 65139.68.4, 
местност БАЛЪК САРТЪ, с начин на трайно ползване НИВИ/ОРНА ЗЕМЯ/ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на гр. 
Садово, община Садово, одобрена със Заповед № РД 18-343 от 14.09.2017г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 



                                                                              Докл: кмета на Общината 
15.  Предложение от кмета на Община Садово относно разглеждане на  

специализирана схема към ПУП и даване на съгласие за право на прокарване на 
линеен обект на техническата инфраструктура: обект „Проектиране и изграждане 
на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински 
Администрации“, подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна 
свързаност посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на 
Южна България“, община Садово, обл. Пловдивска. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание, разглеждане на скица-предложение за ПУП-ПП за линеен обект на 
техническата инфраструктура: обект „Проектиране и изграждане на 
комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински Администрации“; 
подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност 
посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на Южна 
България“, община Садово, обл. Пловдивска. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

17.  Предложение от кмета на Община Садово отпускане на еднократна  
финансова помощ на Делка Генова Илиева от с. Караджово, Иван Грозданов 
Димитров от с. Селци, Ефтим Антимов Караджов от с. Богданица, Златка 
Асенова Карагьозова от с. Болярци, Димитър Вангелов Петров от с. Катуница, 
Анка Личева Рускова от с. Болярци и Ангелина Иванова Костова от с. 
Караджово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината   

18.  Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Райчев 
Ангелов от с. Караджово, Асен Ангелов Кръстев от с. Болярци, Петранка 
Стоянова Димитрова от с. Катуница и Янка Александрова Маринова-Асенова от 
с. Караджово. 
                                                                                       Докл: Председателя на ОбС 

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


