
                                

 

П    Л    А    Н 

 

за дейността на Общински съвет – Садово за ІІ-то полугодие на 2018г. 

                     

                                                  

          М. ЮЛИ 2018 Г. 

          1. Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от приключването 

на учебната 2017/2018 г. 

                                                                                     Докл: кмета на Общината 

          2. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на 

Общинския съвет за І-то полугодие на 2018 г., анализ на неизпълнените решения 

с мерки и срокове за тяхното изпълнение. 

                                                                                     Докл: кмета на Общината 

          3. Отчет за дейността на Общински съвет–Садово за І-то полугодие на 2018 

година. 

                                                                                     Докл: Председателя на ОбС 

          4. Отчет от кмета на Общината относно управление и разпореждане с 

общинската собственост за периода  31.06.2017г. – 30.06.2018 година. 

                                                                                     Докл: кмета на Общината 

          5. Други. 

 

                   

          М. АВГУСТ 2018 Г. 

          1. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение на бюджета на 

Община Садово за І-то полугодие на 2018 година. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината            

          2. Предложение от кмета на Община Садово относно Утвърждаване на 

Списък-Образец № 2 за ДГ за учебната 2018/2019г. на територията на Община 

Садово, Пловдивска област. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината  

          3. Предложение от кмета на Общината относно включване на училища и 

детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини на МОН за 

учебната 2018/2019 година. 

                                                                                            Докл: кмета на Общината  

          4. Отчет от кмета на Общината за начина на изразходените средства във 

връзка със сметосъбирането по населени места за І-то полугодие на 2018  година. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

          5. Отчет от кмета на Общината относно дейността на полската охрана на 

територията на Общината. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

          6. Други.                               



          М. СЕПТЕМВРИ  2018 Г. 

          1. Отчет от кмета на Община Садово относно подготовката и отпочването 

на учебната 2018/2019 година в основните училища и детски градини на 

територията на Общината. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината 

           2. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на паралелки  

под норматив в основните училища на територията на община Садово за учебната 

2018/2019 година. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината   

           3. Отчет от кмета на Общината относно съществуващи незаконни 

търговски обекти на територията на Общината и предприети мерки в тази връзка. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината        

           4. Други. 

 

          М. ОКТОМВРИ  2018 Г. 

          1. Отчет от кмета на Община Садово относно извършената дейност по 

зимната подготовка за предстоящия есенно-зимен сезон 2018/2019г. в Община 

Садово. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината        

           2. Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите, 

намиращи се на територията на Общината и подготовката им за есенно-зимната 

експлоатация.  

                                                                                   Докл: кмета на Общината       

           3. Други.      

          М. НОЕМВРИ 2018 Г. 

          1. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на 

План-сметка за разходите за битови отпадъци. 

                                                                                          Докл:  кмета на Общината 

          2. Предложение от кмета на Общината относно определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци за 2019 година. 

                                                                                          Докл:  кмета на Общината 

          3. Други. 

 

 

         М. ДЕКЕМВРИ 2018 Г. 

         1. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение на Поименния списък за 

капиталови разходи за 2018 година. 

                                                                                         Докл:  кмета на Общината 

         2. Приемане План за работата на Общински съвет – Садово за І-то полугодие 

на 2019 година. 

                                                                                         Докл: Председателя на ОбС 

         3. Други. 


