
 

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 

27.10.2017г./петък/ от 09.30 часа  в заседателната зала на Общинска 

администрация  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Информация от кмета на Общината относно изпълнението на бюджета за  

първото шестмесечие на 2017 година. 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

2. Предложение от кмета на Общината относно междинна оценка на  

Общинския план за развитие на община Садово 2014-2020 г. и актуализиране на 

Общинския план за развитие на община Садово 2014-2020 година. 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

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

изменение и допълнение на Наредба № 12 за отглеждане и регистрация на кучета 

(приета с Решение № 249 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 20 от 

заседание, проведено на 10.12.2008 година). 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

4. Информация от кмета на Общината относно извършената работа по  

подготовка за есенно-зимния сезон 2017/2018 г. в Община Садово. 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  

Община Садово за 2017 година. 

                                                                                   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 2017 година. 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

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



на част от имот публична общинска собственост, представляваща терен за 

разполагане на „Павилион за закуски” с площ 11 кв.м., намиращ се в УПИ І-359, 

училище в кв. 44 по ПУП на с. Караджово, община Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно прекратяване на  

съсобственост чрез продажба частта на Общината от недвижим имот. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

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

разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация  и 

застрояване(ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти(ПИ) 024009, 024094, 024011 и 024012 

с начин на трайно ползване ниви, поземлен имот 024081 с начин на трайно 

ползване стопански двор и поземлен имот 024093 с начин на трайно ползване 

складов терен, собственост на „АНАТРА” ООД по плана за земеразделяне на с. 

Милево, община Садово. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

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

разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-

план за регулация/ПУП-ПР/ на част от квартал 31 по плана на с. Болярци, община 

Садово определена за озеленяване. 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

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

разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) 010043, с начин на трайно 

ползване нива, м. „Диш пара” по плана за земеразделяне на с. Милево, община 

Садово. 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

12. 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/ 007019 местност „До 

училището” извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово. 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

13. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  

финансова помощ на Гинка Шабанова от с. Караджово, Георги Латев от с. Кочево, 

Лиляна Христева от с. Болярци, Мария Петрова от с. Караджово, Петранка 

Димитрова от с. Катуница и Руси Тименов от с. Чешнегирово. 

                                                                                   Докл: Кмета на Общината 

14. Други. 

 

 

 

                                                               Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 

 


