
 
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.2 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет-
Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
04.08.2015г./вторник/ от 9.30 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация Садово при следния 
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
                                                                                 
           1. Отчет от кмета на Общината относно резултатите от приключване на 
учебната 2014/2015 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината  

2.  Предложение от кмета на Общината относно стартиране на процедура  
по реда на Чл. 11а от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена за утвърждаване на паралелка 
със 7 ученици в ОУ в с. Чешнегирово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината                     
           3. Отчет от кмета на Общината относно управление и разпореждане с  
общинската собственост за периода 01.01.2014г. – 30.06.2015 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            
           4. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на  
Общинския съвет гр. Садово през първото полугодие на 2015 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината            
           5. Отчет за дейността на Общински съвет–Садово за І-то полугодие на  
2015 година. 
                                                                                        Докл: Председателя на ОбС          
           6. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Община Садово за 2015 година. 
                                                                                       Докл: кмета на Общината            

7. Предложение от кмета на Общината относно искане за безвъзмездно  
прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост, по реда на 
Чл. 54 от Закона за държавната собственост. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            

8. 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            
9.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане със застроен 

новообразуван имот № 67001 по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Старите орехи” 
с площ 598 кв.м., ведно със сградите в него по плана на новообразуваните имоти в 
землището на с. Караджово, собственост на община Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            

10. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез търг 
на общинско имущество, представляващо: част от публична общинска собственост 
– тераса, намираща се на V-ти етаж от пететажна административна сграда, 
построена в УПИ ІІ-163, обществено обслужващи дейности в кв. 28 по ПУП на гр. 
Садово. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            

11. Предложение от кмета на Общината относно продажба на част от  
общински поземлен имот (ПИ) № 246 в кв. 8 по Подробния устройствен план 
(ПУП) на с. Моминско 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            

12.  Предложение от кмета на Общината относно обявяване на имоти от  
публична в частна общинска собственост поради отпадналото им предназначение 
по Чл. 3 ал.2 т. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            

13.  Предложение от кмета на Общината относно изменение на Решение №  
581, взето с Протокол № 51 от заседание на Общински съвет – Садово, проведено 
на 29.04.2015 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината         

14. Предложение от кмета на Общината относно отдаване временно и  
възмездно под наем на част от общински поземлен имот по реда на чл. 14 ал.6 от 
Закона за общинската собственост на „водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. 
Пловдив за ползването им от дружеството като спомагателни площадки за 
складиране на земни маси – необходим материал за предстоящата рекултивация на 
депо за утайки, намиращо се в имот № 000425, местност „Попското“ по плана за 
земеразделяне на село Катуница. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината         
 

15. Предложение от кмета на Общината относно финансиране на разходи за  
ДДС за проект по ПРСР за изграждане на ПСОВ с. Кочево. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            

16.  Предложение от кмета на Общината относно изменение на текста на т. 2  
от Решение № 601, взето с Протокол № 52 от заседание на Общински съвет Садово, 
проведено на 28.05.2015 година. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            

17.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  



помощ на Донка Иванова, Васил Илиев, Марийка Димитрова, Минка Пенева, Тинка 
Борисова, Анка Радева, Пенка Панайотова, Живко Иванов, Янка Ангелова, 
Йорданка Димитрова, Светла Караджова, Иван Койчев, Венцеслав Асенов и 
Дафинка Атанасова. 
                                                                                        Докл: кмета на Общината            

18.  Други . 
 
 
                                                                  Председател на ОбС: Г. Буков 


