
 

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 

07.08.2017г./понеделник/ от 09.00 часа  в заседателната зала на Общинска 

администрация  при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно Информация за  

дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари 

на територията на община Садово през летните месеци на 2017 г. 

                                                                                  Докл: Председателя на ОбС 

2. Отчет от Председателя на ОбС-Садово относно дейността на Общински  

съвет–Садово за І-то полугодие на 2017 година. 

                                                                                Докл: Председателя на ОбС 

3. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински 

съвет Садово през І-то полугодие на 2017 година. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

4. Информация от кмета на Общината относно съществуващите  

екологични проблеми по населените места и предприети мерки за тяхното 

отстраняване. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

5. Отчет от кмета на Общината относно резултатите от приключване на  

учебната 2016/2017 година. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

6. Информация от кмета на Общината относно изпълнението на бюджета  

за 2016 година. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета за  

2017 година. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

 

 



8. Отчет от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово относно  

управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2017г.-

30.06.2017 година. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

9. Предложение от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово относно  

актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост на територията на община Садово за 2017 година”. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

10. Предложение от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово относно  

прилагане на § 17 от ЗУТ (в сила от 02.01.2001г., доп. – ДВ, бр. 65 от 2003г., изм. 

и доп., бр. 61 от 2007 г.) за съществуващите временни обекти, изградени по реда 

на отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията на Община Садово. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

11.  Предложение от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово относно  

отдаване под наем чрез търг на имот частна общинска собственост, 

представляващ: помещение за магазин, намиращ се в източната част на І-ви етаж 

от сградата на жилищен блок, построен в УПИ ІІІ-Жилищен комплекс и магазин в 

кв. 27 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

12.  Предложение от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово относно  

отдаване под наем чрез търг на недвижимо имущество, частна общинска 

собственост, представляваща: „Метален павилион”, намиращ се в югоизточната 

част на ПИ № 066067 – нива в местността „Конлука” по плана за земеразделяне на 

гр. Садово, с площ на павилиона 75 кв.м., предназначен за изработване и 

продажба на надгробни плочи. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

13.  Предложение от Петър Георгиев – за кмет на Община Садово относно  

учредяване право на пристрояване към съществуваща двуетажна жилищна сграда, 

построена в урегулиран поземлен имот ХІ-Магазин в кв. 63 по подробния 

устройствен план на с. Чешнегирово. 

                                                                                Докл: Кмета на Общината 

14.  Други. 

                            

 

                                               

       

                                                                 Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 


