
 

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 
31.01.2020г./петък/ от 
администрация  при следния 
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет 
                                                                                  

2. Предложение от Атанас Телчаров 
Садово относно определяне на представител на община Садово
заместник) от квотата на Общинския съвет в О
асоциация на общините „Тракия”.

                                                                                  
3. Отчет от кмета на Община Садово относно изп

Общински съвет-Садово пр
                                                                                         

4. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и 
администриране на местните такси и ц
                                                                                         

5. Предложение от к
бюджета на Община Садово за 2020 година.
                                                                                         

6. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на 
Стратегия за управление на общинската собственост за пер
2023 година. 
                                                                                         

7. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 
собственост на територията 
                                                                                         

8. Предложение 

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: 

 

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

Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет
Садово относно определяне на представител на община Садово

т квотата на Общинския съвет в Общото събрание на Регионална
асоциация на общините „Тракия”. 

                                                                          Докл: Председателя на ОбС
Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете

Садово през второто полугодие на 2019 г. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на 
за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово.
                                                                                         Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на 
бюджета на Община Садово за 2020 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на 
за управление на общинската собственост за пер

                                                                                         Докл: кмета на Общината
Предложение от кмета на Община Садово относно приемане
програма за управление и разпореждане с имотите 

собственост на територията на община Садово за 2020 година.
                                                                                         Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно обявяване 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 2019 година. 
Докл: Председателя на ОбС 

Председател на Общински съвет- 
Садово относно определяне на представител на община Садово(и негов 

бщото събрание на Регионална 

Докл: Председателя на ОбС 
ълнение актовете на  

 
Докл: кмета на Общината 

Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и 

ени на услугите в община Садово. 
Докл: кмета на Общината 

мета на Община Садово относно приемане на  

Докл: кмета на Общината 
Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
за управление на общинската собственост за периода на мандат 2019-

Докл: кмета на Общината 
Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
програма за управление и разпореждане с имотите –общинска 

на община Садово за 2020 година. 
Докл: кмета на Общината 

от кмета на Община Садово относно обявяване на  



поземлени имоти от публична за частна общинска собственост поради 
отпадналото им предназначение по чл. 3 ал.2 от ЗОС. Безвъзмездно предоставяне 
в собственост на общински имоти в полза на държавата чрез дарение. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

9.  Предложение от кмета на Община Садово относно запазване на  
строеж с временен градоустройствен статут по реда на § 17 от ЗУТ. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  
чрез търг на общинско имущество – публична собственост: две помещения от 
първи етаж в сградата на ОУ „Христо Ботев” с. Поповица. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно провеждане на търг  
с явно наддаване за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху 
общински имот, представляващ застроен УПИ ІІ-Здравен дом, в кв. 34 с площ 
1324 кв.м. по ПУП на село Болярци, за изграждане на сграда-аптека, със 
застроена площ 50.00 кв.м. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Община Садово относно издаване на  
разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир с. Кочево с цел 
аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за 
осъществяване на дейността. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Запрянка Иванова, Василка Атанасова, Йорданка Андреева, 
Атанаска Ангелова, Иван Кузмов и  Руси Тименов. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

14.  Други. 
 

 

                                          Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 
 


