
 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т  

тел. централа: 03118/21

 

 

 

           На основание Чл. 23, ал. 4, т.

съвет-Садово свиква общинските съветници на 

24.02.2020г./понеделник

администрация  при следния 

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от Серьожа Апостолов 

разглеждане на информация за състоянието и престъпността на обществения ред 

за 2019 г. на територията обслужвана от Участък „Поли

Асеновград. 

                                                      

2. Предложение от Атанас

Садово относно разглеждане на Годишен отчет относно дейността на Център за 

обществена подкрепа за 2019 година.

                                                                                  

3. Предложение от кмета на Община Садово относно отчет на план

на таксата за битови отпадъци за 2019 г. към 31.12.2019г. и утвърждаване на

план-сметка за 2020 г. – 

                                                                            

4. Информация от кмета на Община Садово относно отчет на общинския 

дълг за 2019 година. 

                                                                            

5. Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на 

Годишна програма за управление и разпорежда с имотите общинска собственост 

на територията на община Садово за 2020 година.

                                                                            

6. Предложение от кмета на

пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и 

пасищата на територията на община Садово.

                                         

 

 

 

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

П   О   К   А   Н   А 

На основание Чл. 23, ал. 4, т.2 от ЗМСМА, Председателя на Общински 

Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 

понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

Предложение от Серьожа Апостолов – общински съветник относно 

разглеждане на информация за състоянието и престъпността на обществения ред 

за 2019 г. на територията обслужвана от Участък „Поли

                                                        Докл: С. Апостолов 

Предложение от Атанас-Телчаров – Председател на Общински съвет

Садово относно разглеждане на Годишен отчет относно дейността на Център за 

ествена подкрепа за 2019 година. 

                                                            Докл: Председателя на ОбС

Предложение от кмета на Община Садово относно отчет на план

на таксата за битови отпадъци за 2019 г. към 31.12.2019г. и утвърждаване на

 с включен остатък от 2019г. 

                                                                   Докл: кмета на Общината

Информация от кмета на Община Садово относно отчет на общинския 

                                                                   Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на 

Годишна програма за управление и разпорежда с имотите общинска собственост 

на община Садово за 2020 година. 

                                                                   Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на 

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и 

територията на община Садово. 

                                                                   Докл: кмета на Общината

С А Д О В О 

гр. Садово,  ул. “Иван Вазов”  № 2 

71, директен: 03118/23-00 

Председателя на Общински 

на Общинския съвет на 

заседателната зала на Общинска 

 

общински съветник относно  

разглеждане на информация за състоянието и престъпността на обществения ред 

за 2019 г. на територията обслужвана от Участък „Полиция” Садово при РУ-

Докл: С. Апостолов  

Председател на Общински съвет- 

Садово относно разглеждане на Годишен отчет относно дейността на Център за 

Докл: Председателя на ОбС 

Предложение от кмета на Община Садово относно отчет на план-сметката  

на таксата за битови отпадъци за 2019 г. към 31.12.2019г. и утвърждаване на нова 

Докл: кмета на Общината 

Информация от кмета на Община Садово относно отчет на общинския  

Докл: кмета на Общината 

Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на  

Годишна програма за управление и разпорежда с имотите общинска собственост 

Докл: кмета на Общината 

Община Садово относно определяне на  

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и 

Докл: кмета на Общината 



 

7. 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 поземлен имот(ПИ) 65139.69.2 с начин на трайно 

ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на 

землището на град Садово, община Садово, м. „Балък Сартъ”. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  

незастроен урегулиран поземлен имот Х-стопанска дейност в кв. 97 по подробния 

устройствен план на село Болярци. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  

незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-120, кв.12 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане със  

застроен урегулиран поземлен имот І-364 в кв. 45, ведно с едноетажна жилищна 

масивна сграда със застроена площ 66 кв.м. по подробния устройствен план на с. 

Богданица. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно закупуване на сгради,  

построени в общински поземлен имот. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно: 

- Обявяване на позeмлeн имот(ПИ) 870 в кв. 84 по ПУП на с. Катуница  

от публична за частна общинска собственост поради отпадналото му 

предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост(ЗОС);                                                                            

-  Продажба на общински ПИ № 870 в кв. 84 по ПУП на с. Катуница 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; 

- 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 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  

еднократна финансова помощ на Иванка Петкова, Петър Шеров и Димитър 

Петров. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

14. Други. 

 

 

                                                     Председател на ОбС-Садово:   Ат. Телчаров 

 


