
 

 

 

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 02.09.2019г./понеделник/ от 09.30 часа  в заседателната зала на  Общинска 

администрация в гр. Садово    при следния  

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Информация от кмета на Община Садово относно изпълнението на  

бюджета за 2018 година. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

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

на учебната2019/2020г. в основните училища и детски градини на територията на 

Общината. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  

паралелки под норматив в ОУ на територията на Община Садово, Пловдивска 

област за учебната 2019/2020 година. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно актуализиране на  

„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост на територията на община Садово за 2019 година”. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  

на Община Садово за 2019 година. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно допълване на  

Решение № 597, взето с Протокол № 51 от заседание на Общински съвет-Садово, 

проведено на 29.04.2015 година. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  



поземлен имот с идентификатор 65139.30.29 в местността „Чардака” с НТП-за 

друг вид, производствен, складов обект по кадастралната карта и кадастралния 

регистър на гр. Садово. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  

чрез търг на част от имот публична общинска собственост – кабинет по дентална 

медицина. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  

еднократна финансова помощ на граждани от Общината. 

                                                                                      Докл: кмета на Общината 

        10. Други. 

 

 

 

                                                    Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 

 

 

                                                                                     


