
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И        С  Ъ  В  Е  Т     -     С  А  Д  О  В  О 
 

 

                                                   ДО                                                                        
                                                                                                      ……………………………………..                 

                                                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                                                                                      
                                                                                                    ГР./С./…………………………… 

 
                                                    ДО 

                                                                    КМЕТА НА                                                                                     
                                                                                                          …………………………………….. 
 
            Г-н/г-жо/…………………., 
 
           На основание Чл. 25, т.1 от ЗМСМА Председателя на Общински съвет 
свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 
28.05.2015г./четвъртък/ от  9.30 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от кмета на Общината относно постъпила информация  
за дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на 
пожари на територията на Община Садово. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 

2. Информация относно дейността на Общинска комисия за обществен 
ред и сигурност. 
                                                                                      Докл: Н.Мандев – Председател 
                                                                                            на комисията 

3. Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на  
община Садово по Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG05М90Р001 – 
2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” (ОП „РЧР”) 2014-2020. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета  
за 2015 година. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

5. 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 

6. Предложение от кмета на Общината относно продажба на общински  
поземлен имот (ПИ) № 488 в кв. 17 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. 
Караджово по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за 
устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен 
дворищнорегулационен план. 



                                                                               Докл: кмета на Общината 
7. Предложение от кмета на Общината относно обявяване на имот от  

публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по 
Чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 
                                                                               Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно подписване на  
предварителен договор за прехвърляне на собственост чрез замяна по Чл. 15 ал.3 
във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена 
на заменените имоти. 
                                                                                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 за кабелна линия 20 кV от Т.П.-3, 
с. Караджово община Садово до възлова разпределителна уредба (ВРУ)  в УПИ І-
031101, за електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово за частта 
извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово през общински 
имоти. 
                                                                               Докл: кмета на Общината 

10. 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 за кабелна линия 20 кV от Възлова 
станция (В/ст) „Катуница”, Въздушна линия (ВЛ) „Дионисий” П/ст „Станимака” 
с. Катуница до възлова разпределителна уредба (ВРУ) в УПИ І-031101, за 
електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово извън 
урбанизираната територия на село Катуница и село Караджово, община Садово 
през общински имоти. 
                                                                              Докл: кмета на Общината 

11. 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 за кабелна линия 20 кV от нов ЖР 
стълб в поземлен имот с № 000266 – полски път, публична общинска собственост 
за захранване на обект „Тир-паркинг със сервиз, складове и административна 
сграда” в ПИ 007017, м. „Гюмюшевото”, землището на с. Чешнегирово, община 
Садово собственост на „Надин-2007” ЕООД по ПИ 000266 – полски път, 
публична общинска собственост и ПУП-ПП на надземен линеен обект на 
техническата инфраструктура – трасе за нова пътна връзка, осигуряваща 
транспортен достъп до обекта. 
                                                                              Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на общинско имущество, представляващо: сладкарница, находяща се на І-ви 
етаж от сградата на Читалищен дом в гр. Садово, състоящата се от основно, 
складово и сервизно помещения с обща полезна площ 114 кв.м., построена в УПИ 
ІІ-Читалище, сладкарница в кв. 14 по ПУП на гр. Садово. 



                                                                              Докл: кмета на Общината 
13. Предложение от кмета на Общината относно определяне на пазарна  

цена на застроен урегулиран поземлен имот ХІV-120, обществено обслужващи 
дейности в кв. 12 по подробния устройствен план на гр. Садово във връзка с 
разпореждането със същия на основание Чл. 35, ал.3 от ЗОС. 
                                                                             Докл: кмета на Общината 

14. Предложение от кмета на Общината относно съгласие  за  
придобиване чрез покупка на поземлени имоти, собственост на физически лица, 
попадащи в площ, отредена за улица (водеща до новоизграждащата се ПСОВ) но 
влязъл в сила подробен устройствен план-парцеларен план, засягащ имоти по 
плана за земеразделяне на село Кочево, община Садово. 
                                                                              Докл: кмета на Общината 

15. Предложение от кмета на Общината относно продажба на общински  
поземлен имот (ПУП) на с. Селци по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните 
разпоредби на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, 
но неприложен дворищнорегулационен план. 
                                                                               Докл: кмета на Общината 

16. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Иванка Василева Добрева от с. Катуница, 
Тодорка Георгиева Христева от с. Катуница,  Йорданка Георгиева Димитрова от 
гр. Садово, Йорданка Петрова Николова от с. Катуница, Марчо Пасков Артинов 
от гр. Садово, Йорданка Георгиева Добрева от с. Катуница, Марийка Димитрова 
Кочева от с. Караджово, Никола Димитров Николов от с. Болярци, Тана Петкова 
Кръстева от с. Милево, Тана Великина Георгиева от с. Болярци, Катя Христозова 
Колева от с. Болярци, Василка Ангелова Василева от с. Богданица, Демир Митков 
Иванов от с. Чешнегирово, Иван Росенов Мишев от с. Болярци, Величка Илиева 
Янкова от с. Болярци. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

17. Други.       
 
     

           

                                                                  

                                                                   Председател на ОбС:  /п/ 

                                                                   

                                                                                                    /Г. Буков/ 


