
 
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 
04.08.2021г./сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на НЧ „Христо 
Смирненски“ гр. Садово при следния  
 

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

1. Отчет от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет-Садово  
относно дейността на Общинския съвет за първото полугодие на 2021 година. 
                                                                                         Докл: Председателя на ОбС 

2. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение на актовете на  
Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2021 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

3. Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от  
приключване на учебната 2020/2021 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

4. Предложение от кмета на Община Садово относно включване на  
училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини 
на МОН за учебната 2021/2022 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

5. 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 в I клас с 6 ученици и II клас със 7 ученици в ОУ в 
с. Чешнегирово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

6. Предложение от кмета на Община Садово относно писмо с вх. индекс  
№ 09-00-324 от 07.07.2021 година за участие в редовно годишно общо събрание 
на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово 
за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по 
точките, включени в дневния ред на събранието. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   
 



7. Предложение от кмета на Община Садово относно Покана с вх. индекс 
№ 06-15-229 от 15.07.2021 година за участие в извънредно присъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД, гр. Пловдив, определяне на представител на община Садово за участие 
на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния 
ред. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

8. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на  
бюджета на Община Садово за 2021 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

9. Информация от кмета на Община Садово относно изпълнението на  
бюджета на Общината за 2020 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

10.  Предложение от кмета на Общината относно изменение на т. III от  
Решение № 222, взето на заседание с Протокол № 23 от 17.06.2021 година на 
Общински съвет-Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-
2020г. за 2020 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

12.  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 2021 година“. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

13.  Предложение от кмета на Община Садово относно дарение на  
общинска сграда в полза на Църква „Свети Георги“ село Болярци. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината   

14.  Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна помощ на Йорданка Иванова Анкова от с. Селци, Гълъбина 
Тихомирова Гаджева от с. Богданица, Златка Асенова Карагьозова от с. 
Болярци, Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Тинка Димитрова 
Борисова от с. Милево и Тонка Георгиева Рангелова от с. Болярци.                                                                                     
                                                                                         Докл: кмета на Общината   
 
 
 
 
                                                             Председател на ОбС: Ат. Телчаров 
 
 
 
 


