
 
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 
26.01.2016г./вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Читалище гр. 
Садово при следния 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
            
         1. Годишен  отчет относно дейността на Център за обществена подкрепа 
за 2015 година. 
                                                                                     Докл: Директор на ЦОП 

2. Отчет за дейността на Общински съвет – Садово за 2015 година. 
                                                                       Докл: Председателя на ОбС 

          3.Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на  
Общински съвет – Садово през ІІ-то полугодие на 2015 година. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
4. Предложение от кмета на Общината относно определяне на  

представител и представяне позицията на Общината на насроченото за 28.01.2016г. 
заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
5. Предложение от кмета на Общината относно определяне на лице, което  

да управлява горските територии – общинска собственост. 
                                                                       Докл: Кмета на Общината 

6. Информация от кмета на Общината относно отчет на План-сметката на  
таксата за битови отпадъци за 2015г. към 31.12.2015 година. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
7. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране състава на  

Комисията за обществен ред и сигурност. 
                                                                       Докл: Кмета на Общината 

8. Отчет от кмета на Общината относно управление и разпореждане с  
общинската собственост за периода 01.07.2015г. – 31.12.2015г. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
9. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна  

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на 
територията на община Садово, област Пловдив за 2016 година. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 



10.  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/ 029001 местност 
„Каратопрак” извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
11.  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/ 006006 местност 
„Куролата” извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
12.  Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  

търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща: 
сладкарница, намираща се на І-ви етаж от сградата на кметството в с. Кочево, 
построена в УПИ І-Кметство, общ. организации и сладкарница в кв. 30 по ПУП на 
с. Кочево. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
13.  Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  

търг на имот частна общинска собственост, представляващ помещение за магазин, 
намиращо се в източната част на І-ви етаж от сградата на жилищен блок, построен 
в УПИ ІІІ-Жилищен комплекс и магазини в кв. 27 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
14.  Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  

търг на имот частна общинска собственост, представляващ четири помещения, 
изложение – север, намиращи се на І-ви етаж от сградата на жилищен блок, 
построен в УПИ ІІІ-Жилищен комплекс и магазини в кв. 27 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
15.  Предложение от кмета на Общината относно изменение на Решение №  

551, взето с Протокол № 48 от заседание на Общински съвет – Садово, проведено 
на 30.01.2015 година. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
16.  Предложение от кмета на Общината относно определяне на  

пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално 
ползване и приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на 
територията на община Садово. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
17.  Предложение относно приемане на Правилник за организацията и  

дейността на Общински съвет – Садово, неговите комисии и взаимодействието му 
с Общинската администрация.                                                                 

                                                                         Докл: Председателя на Врем.                
                                                                                    комисия 

18.  Предложение относно избор на председател и членове на Комисия  
по социална политика, труд, здравеопазване и вероизповедание, образование, наука 
и култура. 



                                                                       Докл: Председателя на ОбС 
19.  Предложение относно избор на председател и членове на Комисия  

по промишленост, селско и горско стопанство, екология, евроинтеграция, 
транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности. 

                                                                       Докл: Председателя на ОбС 
20.  Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджет на  

Община Садово за 2016 година. 
                                                                       Докл: Кмета на Общината 

21.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
помощ на Величка Славчева, Петрана Манолова, Иванка Петкова, Йордан Петров, 
Велика Шанкова, Димитър Бошнаков, Николай Атанасов, Петя Николова, Йосиф 
Антонов и Кирил Даков. 

                                                                       Докл: Кмета на Общината 
22. Други. 

   
 
                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 


