
 

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 
09.12.2019г./понеделник

администрация  при следния 
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от Атанас Телчаров
Садово относно определяне на представители на Общински съвет
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ). 
                                                                                         

2. Предложение от Атанас Телчаров 
Садово относно членство в Националната асоциация на председателите на 
общински съвети в Република България”.
                                                                                         

3. Предложение от Атанас Телчаров 
Садово относно приемане на План за дейността 
на 2020 година. 
                                                                                         

4. Предложение от Атанас Телчаров 
Садово относно предоставяне п
масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на 
средното рентно плащане за съответното землище.
                                                                                     

5. Информация от кмета на Община Садово относно извършената работа
по подготовка за есенно
                                                                                         

6. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на 
индивидуалните размери на заплатите на кметовете в община Садово и на 
Председателя на Общински съвет
                                                                    

7. Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета
на Общината за 2019 година.
                                                                                         

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 

понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет
Садово относно определяне на представители на Общински съвет
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

                                                                                         Докл: Председателя на ОбС
Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет

Садово относно членство в Националната асоциация на председателите на 
и съвети в Република България”. 

                                                                                         Докл: Председателя на ОбС
Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет

Садово относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за І

                                                                                         Докл: Председателя на ОбС
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 рентно плащане за съответното землище. 
                                                                                         Докл: Председателя на ОбС

Информация от кмета на Община Садово относно извършената работа
по подготовка за есенно-зимния сезон 2019/2020 г. в Община Садово.
                                                                                         Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на 
индивидуалните размери на заплатите на кметовете в община Садово и на 
Председателя на Общински съвет-Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета
на Общината за 2019 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината

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 

 

Председател на Общински съвет- 
Садово относно определяне на представители на Общински съвет-Садово в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

Докл: Председателя на ОбС 
Председател на Общински съвет- 

Садово относно членство в Националната асоциация на председателите на 

Докл: Председателя на ОбС 
Председател на Общински съвет- 

Садово за І-то полугодие 

Докл: Председателя на ОбС 
Председател на Общински съвет- 

од наем на части от общински полски пътища в 
масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на 

Докл: Председателя на ОбС 
Информация от кмета на Община Садово относно извършената работа 

зимния сезон 2019/2020 г. в Община Садово. 
кмета на Общината 

Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  
индивидуалните размери на заплатите на кметовете в община Садово и на 

Докл: кмета на Общината 
Предложение от кмета на Община Садово относно корекция на бюджета 

Докл: кмета на Общината 



 
8. Предложение от кмета на Община Садово относно промяна  в 

Структурата на Общинска администрация. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на  
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне размера на 
местните данъци в община Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Община Садово относно утвърждаване на  
план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2020 г. и размер на 
таксата за битови отпадъци за 2020 година. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен 
обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран уличен 
водопровод за захранване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-013072, база за 
съхранение на земеделска продукция в землището на с. Милево. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Община Садово относно съгласие за  
включване на част от имот общинска собственост в урегулиран поземлен имот ІІ-
86 в кв. 10 по плана на с. Караджово, община Садово, собственост на Донка 
Рачева и Симона Иванова. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

13. Предложение от кмета на Община Садово относно одобряване на  
Подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен 
обект на техническата инфраструктура – трасе на оптична кабелна линия от 
съществуващ оптичен кабел преминаващ през ПИ 000309 до ПИ 073037 в 
землището на с. Чешнегирово, община Садово. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Зоя Христева, Цвета Накова, Мария Петрова, Зоя Ненова, 
Катя Щерева, Иванка и Атанас Атанасови, Димитрийка Накова, Фанка Йоргова, 
Георги Атанасов, Йордан Рангелов, Янка Радкова и Иванка Илиева. 
                                                                                         Докл: кмета на Общината 

15. Други. 
 

 

                                          Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 


