
 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т  

тел. централа: 03118/21

 

 

 
           На основание Чл. 23, ал. 4, т.
съвет-Садово свиква общинските съветници на 
27.01.2017г./петък/ от 
администрация  при следния 
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Проекто-план за дейността на Общински съвет
на 2017 година. 
                                                                                    

2. Отчет за дейността на Общински съвет 
                                                                           
3. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински 

съвет-Садово през второто полугодие на 2016 година
                                   

4. Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджет на 
Община Садово за 2017 година

                                                                     
5. Предложение о

Общинска администрация 
                                                                           
6. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна

програма за управление и разпореждане с имотите 
територията на община Садово

                                                                     
7. Отчет от кмета на Общината относно управление и

общинската собственост за п
                                                                     

8. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез 
търг на имот частна общинска собственост, представляващ: част от покрива на 
двуетажна масивна сграда 
кв. 33 по ПУП на с. Болярци

                                                                     
9. Предложение от кмета на Общината относно съгласие за изменение на 

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

П   О   К   А   Н   А 

На основание Чл. 23, ал. 4, т.2 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 

от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

за дейността на Общински съвет-Садово за І

                                                                                    Докл: Председателя на ОбС
Отчет за дейността на Общински съвет – Садово за 2016 година

                                                                           Докл: Председателя на ОбС
Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински 

Садово през второто полугодие на 2016 година. 
                                                                     Докл: кмета на Общината
Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджет на 

Община Садово за 2017 година. 
                                                                     Докл: кмета на Общината
Предложение от кмета на Общината относно промяна в структурата на 

Общинска администрация – държавна дейност. 
                                                                           Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на 
територията на община Садово, област Пловдив за 2017 година.

                                                                     Докл: кмета на Общината
от кмета на Общината относно управление и

общинската собственост за периода 01.07.2016г.-31.12.2016година.
                                                                     Докл: кмета на Общината
Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез 

търг на имот частна общинска собственост, представляващ: част от покрива на 
двуетажна масивна сграда – Младежки дом, построена в УПИ І
кв. 33 по ПУП на с. Болярци. 

                                                         Докл: кмета на Общината
Предложение от кмета на Общината относно съгласие за изменение на 

С А Д О В О 

гр. Садово,  ул. “Иван Вазов”  № 2 

71, директен: 03118/23-00 

Председателя на Общински 
на Общинския съвет на 

заседателната зала на Общинска 

 

Садово за І-то полугодие  

Докл: Председателя на ОбС 
Садово за 2016 година. 

Докл: Председателя на ОбС 
Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински  

Докл: кмета на Общината 
Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджет на  

Докл: кмета на Общината 
т кмета на Общината относно промяна в структурата на  

Докл: кмета на Общината 
Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна  

общинска собственост на 
, област Пловдив за 2017 година. 

Докл: кмета на Общината 
от кмета на Общината относно управление и разпореждане с 

31.12.2016година. 
Докл: кмета на Общината 

Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на имот частна общинска собственост, представляващ: част от покрива на 

Младежки дом, построена в УПИ І-Младежки дом в 

Докл: кмета на Общината 
Предложение от кмета на Общината относно съгласие за изменение на  



подробен устройствен план (ПУП) на урегулирани поземлени имоти  (УПИ) ІІ-
стопанска дейност и ІІІ-зеленина в кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово 
на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 

                                                                     Докл: кмета на Общината 
10.  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 поземлени имоти /ПИ/ 012008 и 012020, 
местност „Льолевото” в землището на с. Чешнегирово, община Садово, 
представляващи земеделска земя – за процедура за промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗООЗ. 

                                                                      Докл: кмета на Общината 
11.  Предложение от кмета на Общината относно предоставяне на Битова и  

дъждовна канализация на с. Кочево, община Садово, област Пловдив. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно предоставяне  
безвъзмездно за управление на общинска движима собственост на Областна 
Дирекция на МВР град Пловдив . 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Общината относно изменение на Решение №  
186, взето от Общински съвет – Садово с Протокол № 15/29.12.2016 година в частта 
на фактическите и правните основания за приемането му. 
                                                                                    Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
помощ на Мария Георгиева, Васил Бъчваров, Делка Любенова, Тодор Тодоров, 
Иванка Ангелова, Диана Ангелов, Данка Иванова, Иван Иванов, Василка 
Николаева, Николина Кузмова, Асен Йорданов и Петрана Димитрова. 

                                                                            Докл: кмета на Общината 
15.  Други. 

 

 

                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 


