
 

 

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 

30.04.2020г./четвъртък

Смирненски 1934” с. Селци 

 

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение от Атанас Телчаров

относно разглеждане на Информация за дейността на филиал Садово към 

Дирекция „Бюро по труда” гр. Първомай за 2019 година

                         

2. Предложение от Атанас Телчаров 

относно разглеждане на Отчет относно дейността на Център за социална 

рехабилитация и интеграция с. Болярци за 2019 година

                         

3. Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на отчет 

за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Садово – 2019г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Садово – 2021 г. 

                                                                            

4. Предложение от кмета на Община Садово относно освобождаване от 

вноски за наем на наематели на общински имоти, които са преустановили 

дейността си в тези имоти, следствие на мерките и ограниченията, наложени по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народнот

13.03.2020 година. 

                                                                            

5. Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем 

чрез търг на общинско имущество, предста

І-ви етаж от сградата на Читалищен дом в гр. Садово, състояща се от основно, 

складово и сервизно помещения с обща полезна площ 114 кв.м, построена в УПИ 

ІІ-Читалище, сладкарница в кв. 14 по ПУП на гр. Садово

                                                                            

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 

Селци при следния  

ПРОЕКТ  ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

Предложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС

относно разглеждане на Информация за дейността на филиал Садово към 

Дирекция „Бюро по труда” гр. Първомай за 2019 година. 

                                                                         Докл: Председателя на ОбС

дложение от Атанас Телчаров – Председател на ОбС

относно разглеждане на Отчет относно дейността на Център за социална 

рехабилитация и интеграция с. Болярци за 2019 година. 

                                                                         Докл: Председателя на ОбС

Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на отчет 

за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

2019г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

                                                                Докл: кмета на Общината

Предложение от кмета на Община Садово относно освобождаване от 

вноски за наем на наематели на общински имоти, които са преустановили 

имоти, следствие на мерките и ограниченията, наложени по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народнот

                                                                Докл: кмета на Общин

Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем 

чрез търг на общинско имущество, представляващо: Сладкарница, находяща се на 

ви етаж от сградата на Читалищен дом в гр. Садово, състояща се от основно, 

складово и сервизно помещения с обща полезна площ 114 кв.м, построена в УПИ 

Читалище, сладкарница в кв. 14 по ПУП на гр. Садово. 

                                                                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 НЧ „Христо 

 

Председател на ОбС-Садово  

относно разглеждане на Информация за дейността на филиал Садово към 

Докл: Председателя на ОбС 

Председател на ОбС-Садово  

относно разглеждане на Отчет относно дейността на Център за социална 

л: Председателя на ОбС 

Предложение от кмета на Община Садово относно приемане на отчет  

за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

2019г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Докл: кмета на Общината 

Предложение от кмета на Община Садово относно освобождаване от  

вноски за наем на наематели на общински имоти, които са преустановили 

имоти, следствие на мерките и ограниченията, наложени по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 

Докл: кмета на Общината 

Предложение от кмета на Община Садово относно отдаване под наем  

вляващо: Сладкарница, находяща се на 

ви етаж от сградата на Читалищен дом в гр. Садово, състояща се от основно, 

складово и сервизно помещения с обща полезна площ 114 кв.м, построена в УПИ 

Докл: кмета на Общината 



 

6. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне  пазарна 

продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-702, в кв. 75 по 

подробния устройствен план на с. Болярци, за разпореждане с имота по реда на 

чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

7. Предложение от кмета на Община Садово относно определяне  пазарна 

продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот ХІV-389, в кв. 34 по 

подробния устройствен план на с. Поповица, за разпореждане с имота по реда на 

чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

8. Предложение от кмета на Община Садово относно отпускане на  

еднократна помощ на Екатерина Букова, Руси Тименов, Ангелинка Костова, 

Тодорка Койчева  и Веселина  Ангелова. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

9. Други. 

 

 

 

                                                     Председател на ОбС-Садово: Ат. Телчаров 

 

 

                                                                                      


