
 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т  

тел. централа: 03118/21
 

 

 

 

 

           На основание Чл. 23

съвет- Садово свиква общинските съветници

25.02.2019г./понеделник

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от Зарко Давчев 

на Информация относно състоянието на престъпността и обществения ред за 2018 

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

                                                                              

2. Предложение от 

Садово относно приемане на Годишен отчет за дейността на Център за 

обществена подкрепа гр. Садово за 2018година

                                                                            

3. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишен

на МКБППМН за 2018 година

                                                                           

4. Информация от кмета на Общин

2018 година. 

                                                                           

5. Предложение от кмета на Общината относно отчет на план

таксата за битови отпадъци за 2018г. към 31.12.2018г. и утвърждаване на нова 

план-сметка за 2019г.- с включен остатък от 2018 г.

                                                                              

6. Предложение от кмета на Об

на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив.

                                                                              

7. Предложение от кмета на Общината относно определяне на 

представител на Община Садово за участия в редовните заседания през 2019г. на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК” ЕООД

                                                                              

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 

а основание Чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 

свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на

г./понеделник/ от 09.30 часа  при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

Предложение от Зарко Давчев – общински съветник относно приемане 

осно състоянието на престъпността и обществения ред за 2018 

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

                                                                                      Докл: Зарко Давчев

Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет

Садово относно приемане на Годишен отчет за дейността на Център за 

дкрепа гр. Садово за 2018година. 

                                                                                      Докл: Атанас Телчаров

Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишен

на МКБППМН за 2018 година. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината         

Информация от кмета на Общината относно отчет на общинския 

                                                                                      Докл: кмета на Общината         

Предложение от кмета на Общината относно отчет на план

отпадъци за 2018г. към 31.12.2018г. и утвърждаване на нова 

с включен остатък от 2018 г. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината        

Предложение от кмета на Общината относно участие на Община Садово 

на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив.

                                                                                      Докл: кмета на Общината        

Предложение от кмета на Общината относно определяне на 

представител на Община Садово за участия в редовните заседания през 2019г. на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

жвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив. 

                                                                                      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 

 

общински съветник относно приемане  

осно състоянието на престъпността и обществения ред за 2018 

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

Докл: Зарко Давчев 

Председател на Общински съвет- 

Садово относно приемане на Годишен отчет за дейността на Център за  

танас Телчаров 

Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишен отчет 

Докл: кмета на Общината          

ата относно отчет на общинския дълг за 

Докл: кмета на Общината          

Предложение от кмета на Общината относно отчет на план-сметката на  

отпадъци за 2018г. към 31.12.2018г. и утвърждаване на нова 

Докл: кмета на Общината         

щината относно участие на Община Садово  

на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив.  

Докл: кмета на Общината         

Предложение от кмета на Общината относно определяне на  

представител на Община Садово за участия в редовните заседания през 2019г. на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

Докл: кмета на Общината          



8. 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 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 

9.  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 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 

          10. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 

Садово относно награждаване с парична награда. 

                                                                                        Докл. Председателя на ОбС 

          11. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  

финансова помощ на Димитър Рангелов, Васил Петков, Иванка Петкова, Петра 

Георгиева, Георги Янчев, Любен Колев, Стоянка Запрянова и Георги  Петков. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината                                        

12.  Други. 

 

 

                                                               Председател на ОбС: Ат. Телчаров 


