
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И        С  Ъ  В  Е  Т     -     С  А  Д  О  В  О 
 

 

                                                   ДО                                                                        
                                                                                                      ……………………………………..                 

                                                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                                                                                      
                                                                                                    ГР./С./…………………………… 

 
                                                    ДО 

                                                                    КМЕТА НА                                                                                     
                                                                                                          …………………………………….. 
 
            Г-н/г-жо/…………………., 
 
           На основание Чл. 25, т.1 от ЗМСМА Председателя на Общински съвет 
свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет на 
29.04.2015г./сряда/ от  9.30 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение от кмета на Общината относно постъпила Информация  
относно дейността на филиал Садово към Дирекция „Бюро по труда” гр. 
Първомай за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014 година. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

2. Информация от кмета на Общината относно готовността на Общинска  
служба по земеделие – Садово за стартиране на кампания за подаване на 
заявление за директни плащания. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

3. Информация за състоянието и дейността на Читалищата в Община  
Садово. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Общината относно увеличаване капацитета на  
Център за обществена подкрепа за 2015 г. от 30 на 45 места, за обхващането на 
по-голям брой клиенти и подобряване на качеството на предоставяните социални 
услуги в общността. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно приемане на План за  
действие на Община Садово в изпълнение на областната стратегия за интегриране 
на български граждани от ромски произход 2015-2020 година. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно извършената дейност по  
залесяване на населените места в Общината за 2014 г. и предстоящо такова през 
2015 година. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

 



7. Предложение от кмета на Общината относно промяна в структурата на  
ОА – държавна дейност и щатните бройки в дофинансирана дейност „ОА”. 
                                                                                    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 отдаване под наем на част  

от публична общинска собственост, представляваща помещение със 
самостоятелен вход, намиращо се в сградата на ученическия стол, построена в 
УПИ ХХVІІ-НОУ „Христо Ботев” в кв. 41 по ПУП на с. Поповица. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
10.  Предложение от кмета на Общината относно искане за безвъзмездно 

предоставяне в собственост на недвижим имот – държавна собственост, по реда 
на Чл. 54 от Закона за държавната собственост. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
11.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с общински  

незастроен урегулиран поземлен имот ХХ-810 в кв. 2 по подробния устройствен 
план на гр. Садово. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
12. Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с поземлен  

имот № 031069, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността 
„Исака” с площ 1.360 дка по плана за земеразделяне на с. Караджово, собственост 
на Община Садово. 

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

търг на общинско имущество, представляващо: едно помещение, намиращо се на 
ІІ-ри етаж от сградата на кметството, построена в УПИ VІ-СНС, кино в кв. 42 по 
ПУП на с. Катуница. 

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

търг с явно наддаване на помещение със самостоятелен вход, намиращо се в 
едноетажна масивна сграда, построена в УПИ І-клуб в кв. 74 по подробния 
устройствен план на с. Болярци. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
15.  Предложение от кмета на Общината относно учредяване на ограничено  

вещно право – безвъзмездно право на строеж върху общински УПИ ІІІ-Параклис 
в кв. 60 по ПУП на с. Болярци на църква „Св. Георги” с. Болярци за изграждане на 
параклис. 

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

търг на общинско имущество, представляващо: помещения за сладкарница,  



изложение юг, намиращи се на І-ви етаж от сградата на Културния дом, построена 
в УПИ ІХ-Култ. дом, сладкарница, здравна служба в кв. 16 по ПУП на с. 
Караджово. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
17.  Предложение от кмета на Общината относно учредяване право на  

ползване върху недвижим имот, представляващ: ПИ № 000398 с начин на трайно 
ползване (НТП) – гора в земеделска земя в м. „Мандрата” по плана за 
земеразделяне на с. Катуница. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
18.  Предложение от кмета на Общината относно приемане на нова Наредба  

№ 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в 
Община Садово. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
19.  Предложение от кмета на Общината относно приемане на Общинска  

програма за закрила на детето за 2015 година. 
                                                                     Докл: кмета на Общината 

          20.Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Общината за 2015 година. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
          21.Информация от кмета на Общината относно изпълнение на проект  
„Изграждане, възстановяване и създаване зони за обществен отдих, подобряване 
на градската среда, рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на 
територията на Община Садово”. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
22. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  

финансова помощ на Красимир Желязков Стоянов от с. Болярци, Невена Асенова 
Милянова от гр. Садово, Миньо Трайков Георгиев от с. Караджово, Демир 
Митков Иванов от с. Чешнегирово, Николина Тодорова Далчева от с. Поповица, 
Иван Атанасов Иванов от с. Болярци, Зоя Йоскова Костадинова от с. Ахматово, 
Йордан Тошков Петров от с. Болярци, Черешка Василева Мирчева от с. Болярци, 
Тошко Петров Пайташки от с. Болярци, Фанка Сийкова  Йоргова от с. Болярци, 
Митко Ташев Кънчев от с. Милево, Анка Миткова Узунова от гр. Садово, Гина 
Красимирова Илиева от с. Богданица, Елена Славчева Велкова от гр. Садово, 
Славчо Василев Бъчваров от гр. Садово, Борис Венциславов Кирев от с. 
Караджово, Дияна Георгиева Иванова от с. Болярци, Димитър Георгиев Божанов 
от с. Болярци, Станка Иванова Динчева от с. Болярци, Любомир Борисов Спасов 
от с. Милево, Мария Илиева Бойчева от с. Караджово, Запрянка Илиева Запрянова 
от с. Болярци, Албена Миткова Иванова от с. Болярци, Ивана Георгиева 
Георгиева от с. Болярци, Йорданка Петрова Николова от с. Селци, Радка Ангелова 
Устаахмедова от гр. Садово, Снежана Юлиянова Евтимова от гр. Садово, Светла 
Симеонова Караджова от с. Богданица, Иванка Рачева Ангелова от с. Богданица, 
Албена Миланова Николова от с. Богданица, Иван Йорданов Койчев от с. 
Караджово, Асен Василев Кочев от с. Караджово, Атанаска Василева Колева от с. 



Чешнегирово, Снежана Страхилова Асенова от с. Богданица, Фидана Димитрова 
Аргирова от с. Милево, Мария Иванова Спасова от с. Катуница, Гинка Йорданова 
Шабанова от с Караджово и Йорданка Запрянова Тракова от с. Поповица. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
23.  Други.            

 
      

           

                                                                  

                                                                   Председател на ОбС:  /п/ 

                                                                   

                                                                                                    /Г. Буков/ 


