
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И      С  Ъ  В  Е  Т    -    С  А  Д  О  В  О 
 
 

                                                                       ДО                                                                        
                                                                                                      ……………………………………..                                                                                     

                                                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                                                                                      
                                                                                                    ГР./С./………………………….. 

 
                                                                 ДО 

                                                                           КМЕТА НА                                                                                     
                                                                                                       …………………………………….. 
 
             Г-н/г-жо/………………………………., 
 

           На основание Чл. 25, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет свиква 
общинските съветници на заседание на Общинския съвет на 26.09.2014г./петък/ 

от  09.30 часа при следния  

 
ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

         
     1. Предложение от кмета на Общината относно подготовката и отпочването 

на учебната 2014/2015 г. в основните училища и детски градини на територията на 
Общината. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

     2. Предложение от кмета на Общината относно утвърждаване на паралелки  
под норматив в ОУ на територията на Община Садово, Пловдивска област за 
учебната 2014/2015 година. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 
          3. Предложение от кмета на Общината относно съгласуване на Протоколи за 
разпределение на собствеността на активите – В и К системи и съоръжения, между 
държавата и Община Садово, намиращи се в обособената територия, обслужвана от 
В и К оператора – В и К ЕООД – Пловдив. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

   4. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба за  
изменение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услугите на територията на Община Садово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

  5. Информация от кмета на Община Садово относно изпълнението на бюджета  
за първото шестмесечие на 2014 година. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

   6. Предложение от кмета на Общината относно корекция на бюджета за  
2014 година. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 



  7. Информация от кмета на Общината относно отчет на план-сметката на  
таксата за битови отпадъци към 31.07.2014 година. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

  8. Предложение от кмета на Общината относно актуализиране на „Програма  
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 година на 
община Садово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

  9. Предложение от кмета на Общината относно определяне на земите от  
общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2014/2015 година. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 
         10. Предложение от кмета на Общината относно определяне на нова базисна 
(начална) цена за отдаване под наем на общински имоти, представляващи помещения 
за частни лекарски/зъболекарски кабинети и помещения, които се предоставят на 
финансови институции(банки, застрахователни дружества, пощи и др.). 
                                                                                                        Докл: кмета на Общината 

11. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез  
търг с явно наддаване на помещения от І-ви етаж от сградата на Жилищен блок гр. 
Садово, ул. „Кирил и Методий” № 2, построен в УПИ ІІІ-Жилищен блок в кв. 27 по 
подробния устройствен план на гр. Садово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

12. Предложение от кмета на Общината относно съгласие и подкрепа местните 
поделения на Пловдивска Света Митрополия на територията на община Садово да 
кандидатстват за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 год., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 
         13. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез търг с 
явно наддаване на част от едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ-50 – Стоп. 
дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 
        14. Предложение от кмета на Общината относно прилагане на § 17 от ЗУТ  
(ДВ бр. 1 от 02.01.2001 г.) за съществуващите временни обекти, изградени по реда на 
отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията на Община Садово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

 15. Предложение от кмета на Общината относно отдаване под наем чрез търг с 
явно наддаване на помещения за лекарски кабинети, намиращи се в с. Ахматово, с. 
Богданица, с. Селци, с. Кочево и с. Моминско и на помещения за кабинет по дентална 
медицина, намиращи се в с. Моминско. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

 16. Предложение от кмета на Общината относно одобряване на Проект за  
подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на разпределителен 
газопровод извън урбанизираната територия на община Садово – землища на с. 
Катуница и с. Караджово към обект „Газоснабдяване на община Садово”, подобект 



„Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на 
поземлени имоти в землището на с. Караджово, собственост на „Куминяно фрут” ООД 
и с. Караджово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 

 17. Предложение от кмета на Общината относно одобряване проект за  
изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) 
на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІ-60, производствени и обслужващи дейности в 
кв. 3 по плана на Стопански двор гр. Садово, УПИ V-950, производствени и складови 
дейности в кв. 32, УПИ І-893, 894 производствени, складови и обслужващи дейности, 
УПИ ІV-897, производствени, складови и обслужващи дейности и поземлени имоти № 
954 и 955 в кв. 32 по плана на гр. Садово, община Садово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 
         18. Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  
финансова помощ на Асен Николаев Павлов от с. Ахматово, Анка Миронова Бошнакова 
от с. Чешнегирово, Шанко Петков Петков от с. Ахматово, Ирина Асенова Асенова от 
с. Чешнегирово, Веселина Младенова Асенова от с. Чешнегирово, Иванка Рачева 
Ангелова от с. Богданица, Сийка Станкова Радкова от с. Караджово, Марийка Колева 
Петкова от с. Чешнегирово, Петра Петкова Георгиева от с. Чешнегирово, Надежда 
Илиева Грибачева от с. Караджово, Лили Юлиянова Юлиянова от гр. Садово, Робина 
Георгиева Ангелова от с. Чешнегирово, Мими Николова Атанасова от с. Чешнегирово, 
Марияна Николова Димитрова от с. Богданица, Петя Тошева Василева от с. Катуница, 
Ана Венцеславова Кирева от с. Караджово, Петър Стоянов Мирчев от с. Болярци и 
Марийка Костадинова Панева от гр. Садово. 
                                                                                                     Докл: кмета на Общината 
          19. Други. 
 
 
 
                                                                                           Председател на ОбС:  /п/ 
 
                                                                         /Г. Буков/ 


