
 

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 
20.08.2018г./понеделник/ от 09.30 часа  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Отчет от Председателя на Общински съвет-Садово относно дейността на 
на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2018 година. 
                                                                                  Докл: Председателя на ОбС 

2. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на  
Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2018 година. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

3. Отчет от кмета на Община Садово относно управление и разпореждане с 
общинската собственост за периода 01.07.2017г.-30.06.2018г. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от общинските съветници Атанас Телчаров, Георги  
Йорданов, Георги Керин, Веселина Маркова, Теодора Стефанова, Серьожа 
Апостолов, Димитър Йорданов, Христо Кирев и Пенко Бончев относно приемане 
на Решение от ОбС-Садово  за провеждане на местен референдум в кметство с. 
Катуница. 
                                                                                  Докл: Атанас Телчаров 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно допълване на  
Решение № 352, взето на заседание с Протокол № 28 от 26.02.2018г. на Общински 
съвет-Садово. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Общината относно приемането на Наредба за  
изменение на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, собственост на община Садово, област Пловдив. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Общината относно приемането на Наредба 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 
8. Предложение от кмета на Общината относно предоставяне безвъзмездно  

за управление на общинска недвижима собственост на Професионална 
селскостопанска гимназия Садово. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета на  
Община Садово за 2018 година. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

10.  Отчет от кмета на Общината относно резултатите от приключване на  
учебната 2017/2018 година. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

11.  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 2018/2019 година. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

12.  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 5 клас с 9 ученици и 7 клас с 9 ученици в ОУ в с. 
Чешнегирово. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на Списък- 
Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за 
учебната 2018/2019 година. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на  
паралелки под норматив в Основните училища на територията на Община Садово 
през учебната 2018/2019 година. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Общината относно отмяна на Решение № 347,  
взето от ОбС-Садово и Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на 
подземен линеен обект на техническата инфраструктура, одобряване на задание 
за изработването му. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

16.  Предложение от кмета на Общината относно съгласие за промяна на  
границите между урегулирани поземлени имоти. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

17.  Предложение от кмета на Общината относно обявяване на имоти от  
публична за частна общинска собственост поради отпадналото им 
предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост (УПИ). 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

18.  Предложение от мета на Общината относно отпускане на еднократна  



финансова помощ на Георги Георгиев от с. Караджово, Атанас Атанасов от с. 
Катуница, Асен Танчев от с. Катуница, Даниела и Христо Алексиеви от гр. 
Садово, Петя Пиронкова-Георгиева от с. Караджово, Димитринка Илиева от с. 
Болярци, Анка Манолова от с. Караджово, Желязка Илиева от с. Кочево и Иван 
Маркошинов от с. Катуница. 
                                                                                  Докл: кмета на Общината 

19.  Други. 
 
 
 

                                              Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 
 

 


