
 

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 
02.08.2019г./петък/ от 09.3

Садово  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от Атанас Телчаров
приемане на План за дейността на общински съвет
2019 година. 
                                                                                     

2. Отчет от Атанас 
дейността на Общински съвет
                                                                                    

3. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на 
Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2019 година.
                                                                                     

4. Отчет от кмета на О
общинската собственост за периода 01.07.2018
                                                                                  

5. Информация от кмета на Община С
на таксата за битови отпадъци към 30.06.2019 година.
                                                                                      

6. Информация от кмета на Община Садово относно изпълнен
бюджета за първото шестмесечие на 2019 година.
                                                                                     

7. Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от приключване 
на учебната 2018/2019 година.
                                                                                      

8. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на 
Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска 
за учебната 2019/2020 година.
                                                                                   

9.  Предложения от кмета на Община Садово относно включване на 

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 

09.30 часа в заседателната зала на Читалището в гр. 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС
приемане на План за дейността на общински съвет-Садово за ІІ

                                                                                        Докл:Председателя на ОбС
Отчет от Атанас Телчаров – Председател на ОбС-Садово относно 

дейността на Общински съвет–Садово за І-то полугодие на 2019 година.
                                                                                        Докл:Председателя на ОбС

Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на 
Садово през първото полугодие на 2019 година.

                                                                                        Докл: кмета на Общината
Отчет от кмета на Община Садово относно управление и разпореждане с 

общинската собственост за периода 01.07.2018-30.06.2019година.
                                                                                        Докл: кмета на Общината

Информация от кмета на Община Садово относно отчет на План
на таксата за битови отпадъци към 30.06.2019 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината

Информация от кмета на Община Садово относно изпълнен
бюджета за първото шестмесечие на 2019 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината

Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от приключване 
9 година. 

                                                                                        Докл: кмета на Общината
Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на 
Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска 

за учебната 2019/2020 година.  
                                                                                        Докл: кмета на Общината

Предложения от кмета на Община Садово относно включване на 

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 Читалището в гр. 

 

Председател на ОбС-Садово относно 
Садово за ІІ-то полугодие на 

Докл:Председателя на ОбС 
Садово относно   

то полугодие на 2019 година. 
Докл:Председателя на ОбС 

Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на  
Садово през първото полугодие на 2019 година. 

Докл: кмета на Общината 
бщина Садово относно управление и разпореждане с  

30.06.2019година. 
Докл: кмета на Общината 

адово относно отчет на План-сметката  

Докл: кмета на Общината 
Информация от кмета на Община Садово относно изпълнението на  

Докл: кмета на Общината 
Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от приключване  

Докл: кмета на Общината 
Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  
Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област 

Докл: кмета на Общината 
Предложения от кмета на Община Садово относно включване на  



училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини 
на МОН за учебната 2019/2020 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Община Садово одобряване на Доклад за  
наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г.за 2018 
година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на План  за 
противодействие на тероризма на община Садово за 2019 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно именуване на улици в  
град Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на Наредба  
за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 
Община Садово, Пловдивска област. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  
на Община Садово за 2019 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  
даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-
парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата 
инфраструктура – трасе на уличен водопровод за захранване на УПИ ІV-85.137, за 
производствена, складова и търговска дейност и УПИ ІІІ-85.101, за 
производствена, складова и търговска дейност и газово стопанство за 
компресиран метан с ПРП, кв. 3 по ПУП на Стопански двор с. Богданица, 
поземлени имоти 04594.85.137 и 04594.85.101 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри /КК и КР/ на с. Богданица, община Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

16.  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) 079003 с начин на трайно 
ползване изоставена нива по плана за земеразделяне на с. Болярци, община 
Садово, м. „Басамаците”. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

17.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект 
на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV за 
Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 056005 м. „КАРАТОПРАК” в 
землището на с. Катуница, община Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 



18.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 
план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – 
трасе на уличен водопровод за захранване на УПИ І-013072, база за съхранение на 
земеделска продукция в землището на с. Милево, община Садово. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината 

19.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
Подробен устройствен план-парцелярен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект 
на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV, от 
съществуващ ТП „КЕМЕРА” за Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 006038 
м. „КАЛЕВОТО” в землището на с. Катуница, община Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

20.  Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
изработване на проект за изменение на подробния устройствен план /ПУП/ на 
УПИ ХІІ-881 в кв. 106 и на част от улица с осови точки 258, 259, 251, която по 
действащия план на с. Чешнегирово е предаваемо по регулация място към УПИ 
ХІІ-881.              
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

21. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на недвижимо общинско имущество-магазин в кв. 27 по ПУП на гр. 
Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината 

22.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Варвара Чобанова, Ради Радев, Райна Ангелова, 
Асен Танчев, Атанас Атанасов, Димитър Димитров, Йордан Мирчев, Митко 
Димитров и Димитър Димитров. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината                       

23. Други. 
                                                                                    

 

  

                                          Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 
 


