
 

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 
24.11.2017г./петък/ от 
администрация  при следния 
 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 

1. Предложение от кмета на Общината относно и
допълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Садово за периода 2014–
                                           

2. Предложение от кмета на Общината относно изменение чрез 
допълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги
Садово за 2018 година. 
                                           

3. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
собственост на територията на община Садово за 2017 година”.
                                           

4. Предложение  от кмета на Общината относно вземане на решение 
за придобиване от община Садово на достав
за покупки за общините на основание чл. 96 ал.4 от Закона за обществените 
поръчки. 
                                           

5. Предложение от кмета на Общината относно з
транспортно средство, транспортно
разделно събиране на ТБО
функционирането на общинската система 
ползване на финансови средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изиск
                                           

6. Предложение от кмета на Общината относно о
пенсия по чл. 92 от Кодекса за 
                                           

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 

от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

Предложение от кмета на Общината относно изменение чрез 
допълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

–2020 година. 
                                                                                  Докл: Кмета на Общината

Предложение от кмета на Общината относно изменение чрез 
допълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги

                                                                                  Докл: Кмета на Общината
Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
собственост на територията на община Садово за 2017 година”.
                                                                                  Докл: Кмета на Общината

едложение  от кмета на Общината относно вземане на решение 
за придобиване от община Садово на доставки и/или услуги от Централен орган 
за покупки за общините на основание чл. 96 ал.4 от Закона за обществените 

                                                                                  Докл: Кмета на Общината
Предложение от кмета на Общината относно закупуване на 

, транспортно-подемна техника, грейдер и съдове за 
разделно събиране на ТБО(кофи и/или контейнери
функционирането на общинската система за управление на отпадъците чрез 
ползване на финансови средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

                                                                        Докл: Кмета на Общината
Предложение от кмета на Общината относно отпускане на 

пенсия по чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване. 
                                           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 

 

зменение чрез  
допълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Докл: Кмета на Общината 
Предложение от кмета на Общината относно изменение чрез  

допълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Докл: Кмета на Общината 
Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на  

„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост на територията на община Садово за 2017 година”. 

Докл: Кмета на Общината 
едложение  от кмета на Общината относно вземане на решение  

ки и/или услуги от Централен орган 
за покупки за общините на основание чл. 96 ал.4 от Закона за обществените 

Докл: Кмета на Общината 
акупуване на  

подемна техника, грейдер и съдове за 
кофи и/или контейнери), обезпечаващи 

за управление на отпадъците чрез 
ползване на финансови средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

вани при депониране на отпадъци. 
Докл: Кмета на Общината 

тпускане на персонална 

Докл: Кмета на Общината 



7. Предложение от кмета на Общината относно прехвърляне на движимо 
имущество от община Садово за ползване на ПССГ Садово. 
                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Общината относно издаване на разрешително 
за ползване на повърхностен воден обект – язовир с. Моминско с цел аквакултури 
и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на 
дейността. 
                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

9. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание и 
разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 079003 местност 
„Басамаците” по КВС на землището на с. Болярци, община Садово с НТП-
изоставена нива. 
                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

10. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  
разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-
ПП/ и съгласие за прокарване и сервитутни права на подземен линеен обект на 
техническата инфраструктура – трасе за довеждащ водопровод от помпена 
станция/ПС/ „Катуница” до гр. Асеновград извън урбанизираната територия на 
землището на с. Катуница, община Садово през общински имоти.  
                                                                                 Докл: Кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг на имущество, представляващо: Метален павилион, намиращ се на 
автоспирката на с. Катуница, поставен върху терен публична общинска 
собственост – тротоарна площ прилежаща към улици с о.т. 110-109-117 по плана 
на с. Катуница. 
                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна 
финансова помощ на Бистра Бошнакова и Йордан Петров. 
                                                                                  Докл: Кмета на Общината 

13. Други. 
 

 

                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 

 


