
 
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.2 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
съвет-Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
02.08.2022г./вторник/ от 09.30 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:       
 

1. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение на актовете на  
Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

2. Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от приключване  
на учебната 2021/2022 г. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  
Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област 
за учебната 2022/2023 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно стартиране на  
процедура по реда на чл. 69 ал. 2 и 3 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 
утвърждаване на паралелки I клас с 9 ученици, II клас с 8 ученици, III клас с 7 
ученици и VII клас с 9 ученици в ОУ с. Чешнегирово за учебната 2022/2023 
година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

5. Информация от кмета на Община Садово относно отчет на план- 
сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета  
на Община Садово за 2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно промяна в  
структурата на Общинска администрация – дофинансирана дейност. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно възлагане на услугата  
„Патронажна грижа+ Компонент 3“ по Договор BG05M9OP001-6.002-0006-C01. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 
 



9. Отчет от кмета на Община Садово относно управление и разпореждане с  
общинската собственост за периода 30.06.2021г.-30.06.2022 година. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

10.  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 2022 година“. 
                                                                                           Докл: кмета на Общината 

11.  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 2022 година“, относно 
допълване на раздел VII. „Имоти, върху които Община Садово има намерение да 
учреди ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване 
и ползване. 
                                                                                           Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно предоставяне на  
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд(ОПФ) за устройване на 
постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно продажба частта на  
общината от имот в село Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот IV-общ.обсл. и произв. дейност в кв. 60 по 
подробния устройствен план на село Болярци, община Садово, област Пловдив. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот ХI-общински в кв. 105 по подробния 
устройствен план на село Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот III-държавен в кв. 105 по подробния 
устройствен план на село Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

17.  Предложение от кмета на Община Садово относно разпореждане с  
незастроен урегулиран поземлен имот V-общински в кв. 105 по подробния 
устройствен план на село Чешнегирово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

18.  Предложение от кмета на Община Садово относно определяне пазарна  
продажна цена за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската 
собственост на застроен урегулиран поземлен имот III-127 в кв. 31 по подробния 
устройствен план на гр. Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

19.  Предложение от кмета на Община Садово относно определяне пазарна  



продажна цена за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската 
собственост на застроен урегулиран поземлен имот ХI-754 в кв. 74 по подробния 
устройствен план на с. Болярци. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

20.  Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. 
Садово. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

21.  Предложение от кмета на Община Садово относно предоставяне  
безвъзмездно за управление на общински автомобили. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

22.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Гълъбина Ангелова Божилова от с. Кочево, 
Атанаска Борисова Василева от с. Болярци, Запрян Петров Сотиров от с. Болярци, 
Жана Георгиев Рускова от с. Болярци, Георги Атанасов Кочев от с. Катуница, 
Живко Иванов Георгиев от с. Катуница, Христо Георгиев Джорапов от с. 
Чешнегирово и Петранка Стоянова Димитрова от с. Катуница. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

23.  Други. 
      
 
 
                                                     Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 


