
 
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 
21.11.2022г./понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация при следния  
                                                                                             

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

1. Предложение от Атанас Телчаров  – Председател на Общински съвет- 
Садово относно започване на процедура по попълване на списъка на съдебни 
заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен съд-Асеновград. Създаване на 
временна комисия за провеждане на процедурата. 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

2. Предложение от Атанас Телчаров  – Председател на Общински съвет- 
Садово относно предоставяне под наем на части от общински полски пътища в 
масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на 
средното годишно рентно плащане за съответното землище 
                                                                                            Докл: Председателя на ОбС 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  
план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2023 година.     
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

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

5. Предложение от кмета на Община Садово относно предоставяне на  
временен безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група Садово“. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за подаване  
на проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, 
приоритетна ос – Вид помощ „Топъл обяд“, Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027, определяне на дейността като местна 
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната 
ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници на Основно 



училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив“ пред Държавен фонд 
земеделие. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  
еднократна финансова помощ на Соня ********* Артинова. 
                                                                                            Докл: кмета на Общината 

9. Други – Питане от Васка Атанасова – общински съветник в Общински  
съвет-Садово.                        
 
 
 
                                              Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 
 


