
 

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 

29.01.2018г./понеделник

администрация  при следния 

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет 

                                                                              

2. Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински 

съвет-Садово през 2017 година.

                                                                                         

3. Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджет на 

Община Садово за 2018 година.

                                                   

4. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите 

на територията на Община Садово за 2018 година.

                                                                                         

5. Предложение от кмета на Общината относно откриване на нова 

социална услуга като делегирана от държавата дейност.

                                                                                        

6. Предложение от кмета на Общината относно промяна на 

наименованието на разкрита социална услуга в Ахматово.

                                                                             

7. Предложение от Атанас Телчаров 

Садово относно отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет.

                                                                             

8. Предложение от кмета на Общината относно откриване на процедура 

за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката 

и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му под наем.

                                                                                       

9. Предложение от кмета на Общината относно определяне пазарна

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 

ик/ от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска 

при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

Отчет за дейността на Общински съвет – Садово за 

                                                                              Докл: Председателя на ОбС

Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински 

Садово през 2017 година. 

                                                                                         Докл: Кмета на Общината

Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджет на 

Община Садово за 2018 година. 

                                                                                         Докл: Кмета на Общината

Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

на територията на Община Садово за 2018 година. 

                                                                             Докл: Кмета на Общината

Предложение от кмета на Общината относно откриване на нова 

социална услуга като делегирана от държавата дейност. 

                                               Докл: Кмета на Общината

Предложение от кмета на Общината относно промяна на 

наименованието на разкрита социална услуга в Ахматово. 

                                                                                        Докл: Кмета на Общината

Предложение от Атанас Телчаров – Председател на Общински съвет

Садово относно отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет.

                                                                             Докл: Председателя на ОбС

Предложение от кмета на Общината относно откриване на процедура 

за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката 

и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му под наем.

                                                          Докл: Кмета на Общината

Предложение от кмета на Общината относно определяне пазарна

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 

 

Садово за 2017 година. 

Докл: Председателя на ОбС 

Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински  

Докл: Кмета на Общината 

Предложение от кмета на Общината относно проект за бюджет на  

Докл: Кмета на Общината 

Предложение от кмета на Общината относно приемане на Годишна  

общинска собственост  

Докл: Кмета на Общината 

Предложение от кмета на Общината относно откриване на нова  

Докл: Кмета на Общината 

Предложение от кмета на Общината относно промяна на  

Докл: Кмета на Общината 

Председател на Общински съвет- 

Садово относно отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. 

: Председателя на ОбС 

Предложение от кмета на Общината относно откриване на процедура  

за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката 

и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му под наем. 

Докл: Кмета на Общината 

Предложение от кмета на Общината относно определяне пазарна 



(продажна) цена на застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-произв. дейности в 

кв. 13 по ПУП на гр. Садово, за разпореждане с имота по реда на чл. 35, ал.3 от 

Закона за общинската собственост(ЗОС). 

                                                                                       Докл: Кмета на Общината 

10.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с  

незастроен урегулиран поземлен имот ХV-120 в кв. 12 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                                       Докл: Кмета на Общината 

11.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с  

незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ-120 в кв. 12 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                                      Докл: Кмета на Общината 

12.  Предложение от кмета на Общината относно разпореждане с общинска  

частна собственост чрез дарението й на физическо лице. 

                                                                                       Докл: Кмета на Общината 

13.  Предложение от кмета на Общината относно одобряване на задание,  

даване на  разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-

парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата 

инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 0,4 кV от съществуващ стълб на 

въздушна линия НН от ТП Градушки по КВС на землище с. Поповица до ПИ 

039029 в землището на с. Милево, община Садово, местност „Горна Яма”, 

собственост на Делин Дочев. 

                                                                                      Докл: Кмета на Общината 

14.  Предложение от кмета на Общината относно отмяна на Решение № 331,  

взето с Протокол № 26 от 13.12.2017 година от заседание на Общински съвет-

Садово. 

                                                                                      Докл: Кмета на Общината 

15.  Предложение от кмета на Общината относно отпускане на еднократна  

помощ на Мария Петрова, Мария Борисова, Гина Бойчева, Димитър Ячев и 

Величка Запрянова. 

                                                                                      Докл: Кмета на Общината 

          16.  Други. 

 
 

                                                                  Председател на ОбС: Ат. Телчаров 


