
П  Л  А Н  

           за дейността на Общински съвет – Садово за І-то полугодие на 2015г. 
 
            М. ЯНУАРИ 2015 Г. 
            1. Отчет относно дейността на Център за обществена подкрепа гр. Садово 

за 2014 година.  

                                                                                  Докл: Директор на ЦОП – Садово 

           2. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение на План-сметка на 

разходите на таксата за битови отпадъци за 2014 година. 

                                                                                 Докл: кмета на Общината 

           3. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение решенията на 

Общински съвет – Садово за 2014 г., анализ на неизпълнени решения с мерки и 

срокове за тяхното изпълнение. 

                                                                                 Докл: кмета на Общината 

           4. Отчет за дейността на Общински съвет – Садово за 2014 година. 

                                                                                 Докл: Председател на ОбС 

           5. Отчет от кмета на Общината относно постъпили приходи в общинския 

бюджет от наем и продажба на общинско имущество за 2014 г. Оползотворяване 

на постъпилите средства.  

                                                                                 Докл: кмета на Общината 

           6. Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите и 

реките на територията на Общината вследствие обилните дъждове. Предприети 

мерки за почистването им. 

                                                                                 Докл: кмета на Общината 

            7. Информация от кмета на Общината относно качеството на изпълнение и 

работата на фирмата-изпълнител на проект „Изграждане, възстановяване и 

създаване зони за обществен отдих, подобряване на градската среда, 

рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в Община Садово”. 

                                                                                Докл: кмета на Общината 

            8. Други.         

       
 
            М. ФЕВРУАРИ 2015 Г. 
           1. Информация от Полицейски участък гр. Садово за престъпността на 

територията на Община Садово за 2014 година. 

                                                                                Докл: н-к ПУ Садово 

           2. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г. 

                                                                                Докл: кмета на Общината 

           3. Отчет от кмета на Общината относно постъпили в Общината дарения 

през 2014 г. от физически/юридически/ лица и тяхното изразходване. 

                                                                                Докл: кмета на Общината 



            4. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение на бюджета на 

Община Садово за 2014 година. 

                                                                                Докл: кмета на Общината 

           5. Предложение от кмета на Общината относно приемане на бюджет на 

Община Садово за 2015 година. 

                                                                               Докл: кмета на Общината 

           6. Информация от кмета на Общината относно програмен период 2014-2020 

година. Мерки по които Община Садово може да кандидатства. 

                                                                              Докл: кмета на Общината 

            7. Отчет за дейността на МИГ-Садово по изпълнение на І-ви етап 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните 

територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”. 

Възможности за кандидатстване през новия програмен период 2014-2020 г. по 

програма ЛИДЕР.  

                                                                              Докл: П. Памукова 

           8. Информация от кмета на Общината за състоянието и дейността на 

Читалищата в Община Садово. Приемане на Културен календар за 2015 година. 

                                                                             Докл: кмета на Общината 

           9. Други. 

 

 

            М. МАРТ 2015 Г.             
           1.Годишен отчет за работата на Местна комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Садово за 

2014г. 

                                                                               Докл: зам. кмета на Общината 

           2. Отчет от кмета на Общината относно съществуващи незаконни 

търговски обекти на територията на общината и предприети мерки в тази насока. 

                                                                               Докл: кмета на Общината     

           3. Отчет 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    

           4. Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие и гори” гр. 

Садово относно възможността за кандидатствате по програми за земеделски 

производители от Община Садово. 

                                                                               Докл: Н-к на ОС „ЗГ” Садово 

           5. Други. 

 

 

           М. АПРИЛ 2015 Г.  
           1.Информация от Дирекция „Бюро по труда” гр. Първомай относно 

дейността на филиал Садово през 2014 година. 

                                                                               Докл: Директор на ДБТ 



           2. Информация от кмета на Общината относно проекти, които Община 

Садово е реализирала през 2014 година. Участие на Общината със собствени 

приходи. 

           3. Други. 

 

           М. МАЙ 2015 Г. 
           1. Информация от РС „ПБЗН” Садово относно подготовката по 

ликвидиране причините за възникване на пожари през летните месеци на 2015 

година. 

                                                                                Докл: н-к РС „ПБЗН” 

           2. Информация за дейността на Общинска комисия за обществен ред и 

сигурност. 

                                                                                Докл: предс. на комисията 

           3. Други. 

 

          М. ЮНИ 2015 Г. 
           1.Приемане План за работата на Общински съвет–Садово за ІІ-то 

полугодие на 2015 година. 

                                                                               Докл: Председателя на ОбС     

           2. Отчет от кмета на Общината относно съществуващи екологични 

проблеми на територията на Общината, предприети мерки за тяхното 

отстраняване. 

                                                                               Докл: кмета на Общината 

           3. Други. 
 

 

 

 

 

 


