
 

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 
02.04.2018г./понеделник/ 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 кмета на Общината относно приемане на отчет за  
изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в община Садово – 
2017г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово- 
2019г. 
                                                                                        Докл: Кмета на Общината                                                                          

2. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишен  
отчет на МКБППМН за 2017 година. 
                                                                                        Докл: Кмета на Общината                                                                          

3. Предложение от кмета на Общината 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                                                                          

4. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета  
на  Община Садово за 2018 година. 
                                                                                        Докл: Кмета на Общината                                                 

5. Информация от кмета на Общината относно отчет на план-сметката на  
таксата за битови отпадъци за 2017г. към 31.12.2017 година. 
                                                                                        Докл: Кмета на Общината                                                                          

6. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен  
урегулиран поземлен имот ІІІ-производствени дейности в кв. 12 по ПУП на гр. 
Садово. 

                                                                           Докл: Кмета на Общината                                                                          

7. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен  
урегулиран поземлен имот VІ-производствени дейности в кв. 12 по ПУП на гр. 
Садово. 

                                                                           Докл: Кмета на Общината                                                                          



8. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с незастроен  
урегулиран поземлен имот VІІІ-производствени дейности в кв.12 по ПУП на гр. 
Садово. 

                                                                           Докл: Кмета на Общината                                  

9. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с  
едноетажна масивна сграда със застроена площ 66 кв.м., построена в урегулиран 
поземлен имот І-364 в кв. 45 по подробния устройствен план на с. Богданица. 

                                                                           Докл: Кмета на Общината                                                                          

10.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане със  
застроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-287, ведно с едноетажна масивна сграда 
в кв. 5 по ПУП на с. Ахматово, община Садово. 

                                                                          Докл: Кмета на Общината                                                          

11.  Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на недвижимо имущество – „Метален павилион”, частна общинска 
собственост. 

                                                                          Докл: Кмета на Общината                                                                          

12.  Предложение от кмета на Общината относно предоставяне  
безвъзмездно за управление на част от общинска собственост при условията на 
чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост. 

                                                                          Докл: Кмета на Общината                                                                          

13.    Предложение от кмета на Общината относно съгласие за провеждане  
на процедура за избор на доставчик на енергоефективни услуги по договор с 
гарантиран резултат от директора на Основно училище „Христо Ботев” с. 
Поповица. 

                                                                          Докл: Кмета на Общината                                                                          

14.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с общинска  
частна собственост чрез дарението й на физическо лице. 

                                                                          Докл: Кмета на Общината                                                                          

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Атанаска Атанасова от с. Болярци и Росен 
Емилов Мишев от с. Болярци, Мариянка Георгиева от с. Поповица и Йорданка 
Божанова от с. Болярци; 
                                                                                       Докл: Кмета на Общината                                                                    

         16. Други. 
 

 

    

                                                        Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 
 

 

                                                                                     


