
 

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.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
съвет- Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
31.05.2018г./четвъртък/ от 09.30 часа  в заседателната зала на Общинска 

администрация  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно Информация за дейността на филиал Садово към Дирекция 
„Бюро по труда” гр. Първомай през 2017 година. 
                                                                                Докл: Председателя на ОбС                                                                       

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие и 
гори” гр. Садово относно възможността за кандидатстване по програми за 
земеделски производители от Община Садово. 
                                                                                Докл: Председателя на ОбС                                                                       

3. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно Информация относно дейността на РСПБЗН-Садово за 
ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на Община 
Садово през летните месеци на 2018 година. 
                                                                                Докл: Председателя на ОбС                                                                       

4. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно Доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип  
за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово. 
                                                                                Докл: Председателя на ОбС                                                                       

5. Предложение от кмета на Община Садово относно информация за  
дейността на Център за почасово предоставяне на услуги( рехабилитация, 
психологическа подкрепа и домашен помощник) в село Болярци. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

6. Информация от кмета на Общината относно състоянието и дейността  
на Читалищата в Община Садово. Приемане на Културен календар за 2018г. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

 



 
7. Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите  

на територията на Община Садово. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

8. Предложение от кмета на Общината относно информация за  
реализираните европроекти през 2017 г. и предстоящи такива през 2018г.. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

9. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Общинска  
стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Садово, 
Пловдивска област /2018-2020г./. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

10. Предложение от кмета на Общината относно доклад за наблюдение на  
изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2017г.. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

11. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета за  
2017 година. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на  
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на община Садово за 2018 година”. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

13. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  
земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 
2018/2019 година. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно кандидатстване за  
осигуряване финансиране на проект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна 
водопроводна мрежа с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив”. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно кандидатстване с  
проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция улична мрежа на 
територията на Община Садово, по Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-
2020г. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

16.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот ІХ-835 в кв. 78 по ПУП на с. Катуница;. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

17.  Предложение от кмета на Общината относно съгласие за промяна на  
границата между урегулирани поземлени имоти/УПИ/ ІІІ-377 и ІV-376 в кв. 36 по 
плана на с. Кочево, община Садово, частна общинска собственост. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

18. Предложение от кмета на Община Садово относно предоставяне  



безвъзмездно за управление на части от общинска собственост при условията на 
чл. 12 ал. 3 от Закона за общинската собственост. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

19.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

20.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Иванка Василева от с. Болярци, Иванка Каразапрянова от с.  
Болярци, Георги Георгиев от с. Болярци, Снежана Кръстева от с. Болярци, 
Дафинка Атанасова от с. Болярци и Йорданка Божанова от с. Болярци. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                      

         21. Други. 
 
 

 

 

                                                             Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 

 

                                                                                            
 


