
 
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 
22.02.2017г./сряда/ от 09.30 часа при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от общинския съветник Зарко Давчев относно Информация  
за състоянието на престъпността и обществения ред за 2016 г. на територията на 
Участък „Полиция” Садово. 
                                                                                Докл: Зарко Давчев 

2. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа 
за 2016 година. 
                                                                                Докл: Председателя на ОбС 

3. 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 2017 година”.        
                                                                                Докл: кмета на Общината 

4. Информация от кмета на Общината относно отчет на план-сметката на  
таксата за битови отпадъци за 2016 г. към 31.12.2016 година. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Община Садово за 2017 година. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно определяне на  
индивидуалните размери на заплатите на кметовете в община Садово. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг с явно наддаване на едноетажна масивна сграда-краварник, построена в УПИ 
VІ-2,13-Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор с. Болярци. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез търг 
на общинско имущество, публична общинска собственост представляващо: 
училищен стол в ОУ „Георги С.Раковски” с. Болярци, състоящ се от столова, 
подготвително, умивалня, кухня, и два склада. 



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

търг на общинско имущество, публична общинска собственост, представляваща: 
две помещения от първи етаж в сградата на основно училище „Христо Ботев” в с. 
Поповица. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

10. Предложение от кмета на Общината относно откриване на процедура  
за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката 
и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му под наем. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и  
разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 007001 местност „До 
училището” извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и 
разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 000400 местност 
„ЧАРДАКА” извън урбанизираната територия на гр. Садово, община Садово. 
                                                                                Докл: кмета на Общината 

13. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 
помощ на Георги Георгиев, Димитър Биков, Костадин Рангелов, Йорданка 
Найденова, Данка Иванова, Дафинка Атанасова, Снежана Кръстева, Димитър 
Шанков, Теменуга Кирева и Славчо Карагьозов. 
                                                                                Докл: кмета на Общината                                                                                  

14. Други. 
    
 
 
                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 


