
 
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 
23.02.2021г./вторник/ от 16.00 часа  в заседателната зала на НЧ „Христо 
Смирненски“ гр. Садово  при следния  
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет- 
Садово относно разглеждане на Отчет за дейността на Център за обществена 
подкрепа гр. Садово за 2020 година. 

                                                                             Докл: Председателя на ОбС 
2. Информация от кмета на Община Садово относно отчет на общинския 

дълг за 2020 година. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

3. Предложение от кмета на Община Садово относно отчет на план- 
сметката на таксата за битови отпадъци за 2020 г. към 31.12.2020г. и 
утвърждаване на нова план-сметка за 2021 г. – с включен остатък от 2020 година. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

4. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне на  
пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и 
пасищата на територията на община Садово. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

5. Предложение от кмета на Община Садово относно одобрение на Проект 
за План за интегрирано развитие на Община Садово за периода 2021-2027 год. 
                                                                                             Докл: кмета на Общината 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно покана с вх. индекс 
№ 09-00-46 от 27.01.2021г. за участие в извънредно 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 
№ 06-15-33 от 09.02-2021г. за участие в редовно 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 отпускане на  
еднократна финансова помощ на Айнур Бекир Алиш от с. Поповица. 
                                                                                              Докл: кмета на Общината   

9. Други.              
  
 
                    
                                                              Председател на ОбС: Ат. Телчаров                                                                   


