
 

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.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински 
съвет- Садово свиква общинските съветници на заседание  на Общинския съвет на 
08.09.2016г./четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

администрация Садово  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

           1. Отчет за дейността на Общински съвет – Садово за първото полугодие на 
2016 година. 
                                                                                Докл: Председателя на ОбС 
          2. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински 
съвет – Садово през първото полугодие на 2016 година. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
         3. Отчет от кмета на Общината относно резултатите от приключване на 
учебната 2015/2016 година. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
           4. Информация от кмета на Общината относно изпълнението на бюджета за 
първото шестмесечие на 2016 година. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
          5. Информация от кмета на Общината относно отчет на план-сметката на 
таксата за битови отпадъци към 30.06.2016 година. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
          6. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на Списък-
Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за 
учебната 2016/2017 година. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            7. Предложение от кмета на Общината относно стартиране на процедура 
по реда на чл. 11а от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена за утвърждаване на 
паралелка със 7 ученици в ОУ с. Чешнегирово. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
 



           8. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на паралелки 
под норматив в ОУ на територията на Община Садово, Пловдивска област за 
учебната 2016/2017 година. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
           9. Отчет от кмета на Общината относно управление и разпореждане с 
общинската собственост за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016 година. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
          10.Предложение от кмета на Общината относно определяне на представител 
на Общински съвет-Садово в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
          11.Предложение от кмета на Общината относно определяне на 
представители на Общински съвет-Садово в Общински съвет за намаляване на 
риска от бедствия. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            12. Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на 
община Садово с проект „Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за 
питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнегирово, Поповица, Богданица, 
Селци и Кочево на община Садово” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            13.Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на община 
Садово с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            14. Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на община 
Садово с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община 
Садово, област Пловдив – етап І” по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” на Мярка 7 – Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020”= 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
           15. Предложение от кмета на Общината относно кандидатстване на община 
Садово с проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и 
съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Садово” по 
подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 – Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020”. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 



            16.Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост на територията на община Садово за 2016 година”. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
             17. Предложение от кмета на Общината относно продажба на част от 
общински поземлен имот (ПИ) № 952 в кв. 11 по Подробния устройствен план 
(ПУП) на град Садово, по реда на § 8, ал. 2 т. 1 от Преходните разпоредби на 
закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но 
неприложен дворищнорегулационен план. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            18. Предложение от кмета на Общината относно продажба на общински 
поземлен имот (ПИ) № 936 в кв. 17а по Подробния устройствен план (ПУП) на с. 
Катуница по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за 
устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен 
дворищнорегулационен план. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
           19.Предложение от кмета на Общината относно учредяване право на 
пристрояване към съществуваща двуетажна жилищна сграда, построена в 
урегулиран поземлен имот ХІ-Магазин в кв. 63 по подробния устройствен план на 
с. Чешнегирово. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            20. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез 
търг на общинско имущество, представляващо: две помещения с полезна площ 
38.50 кв.м., намиращи се до сградата на Читалищен дом в гр. Садово, построена в 
УПИ ІІ-Читалище, сладкарница в кв. 14 по ПУП на гр. Садово. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            21.Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 
помощ на Силвия Асенова Аргирова от с. Милево, Фиданка Асенова Ангелова от 
гр. Садово, Димитринка Запрянова Накова от с. Болярци, Стоян Крумов Наков от 
с. Болярци, Божидар Янков Шанков от с. Болярци, Йордан Христев Рангелов от с. 
Болярци, Марийка Стоилова Костова от гр. Садово, Сашо Йорданов Кочев от с. 
Караджово, Донка Петрова Иванова от с. Караджово, Мария Пенева Борисова от 
с. Караджово, Иван Пенев Ангелов от с. Караджово, Ана Стоянова Маринова от с. 
Караджово, Величка Петрова Запрянова от с. Болярци, Веска Мирчева – кмет на с. 
Поповица, Георги Борисов Василев от с. Поповица, Тошко Петров Пайташки от с. 
Болярци, Желязка Димитрова Шопова от с. Болярци и Йорданка Дафчева Иванова 
от с. Болярци. 
                                                                                 Докл: кмета на Общината 
            22. Други. 
                                        
 

                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров                         

 


