
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 619 

 

взето с Протокол № 53 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 30.06.2015 година 

 

 

            По т. 5 от дневния ред „Проекто-План за дейността на Общински съвет – 

Садово за ІІ-то полугодие на 2015 година”                                                                                

на основание: Чл. 21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

           ПРИЕМА План за дейността на Общински съвет – Садово за ІІ-то 
полугодие на 2015 година, както следва:                                                                     
           М. ЮЛИ 2015 Г. 
          1. Отчет от кмета на Община Садово относно резултатите от приключването 

на учебната 2014/2015 г. 

                                                                                     Докл: кмета на Общината 

          2. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на 

Общинския съвет за І-то полугодие на 2015 г., анализ на неизпълнените решения 

с мерки и срокове за тяхното изпълнение. 

                                                                                     Докл: кмета на Общината 

          3. Отчет за дейността на Общински съвет–Садово за І-то полугодие на 2015 

година. 

                                                                                     Докл: Председателя на ОбС 

          4.Отчет от кмета на Общината относно управление и разпореждане с 

общинската собственост за периода 01.01.2014г. – 30.06.2015 година. 

                                                                                     Докл: кмета на Общината 

          5. Други. 

 

 

                   



          М. АВГУСТ 2015 Г. 
          1. Отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение на бюджета на 

Община Садово за І-то полугодие на 2015 година. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината            

          2.  Отчет от кмета на Община Садово за общия размер на сумите, които са 

събрани за обекти, изградени след одобрени от Общинския съвет парцеларни 

планове за периода 2011-2015 година. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината            

          3. Предложение от кмета на Община Садово относно Утвърждаване на 

Списък-Образец № 2 за ДГ за учебната 2015/2016г. на територията на Община 

Садово, Пловдивска област. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината            

          4. Отчет от кмета на Общината за начина на изразходените средства във 

връзка със сметосъбирането по населени места за І-то полугодие на 2015  година. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

          5. Отчет от кмета на Общината относно дейността на полската охрана на 

територията на Общината. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

          6. Информация от кмета на Общината относно реализирани проекти от 

Община Садово за периода 2011-2015 година. Изразходени средства за проекти, 

по които Общината не е кандидатствала или не е одобрена. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината 

          7. Други. 

                               
          М. СЕПТЕМВРИ  2015 Г. 
          1. Отчет от кмета на Община Садово относно подготовката и отпочването 

на учебната 2015/2016 година 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 основните училища на територията на община Садово за учебната 

2015/2016 година. 

                                                                                    Докл: кмета на Общината   

           3. Предложение от кмета на Общината относно определяне земите от 

общинския поземлен фонд за отдаване под наем и уточняване наемните цени за 

селскостопанската 2015/2016 година. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината         

           4. Отчет от кмета на Общината относно съществуващи незаконни 

търговски обекти на територията на Общината и предприети мерки в тази връзка. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината        

           5. Отчет от кмета на Общината относно приключване изграждането на 

Пречиствателна станция за отпадни води в с. Кочево.  

                                                                                   Докл: кмета на Общината      



           6. Информация от кмета на Общината относно предприети действия по 

паспортизацията на общинските сгради. 

                                                                                     Докл: кмета на Общината      

           7. Други. 

 

          М. ОКТОМВРИ  2015 Г. 
          1. Отчет от кмета на Община Садово относно извършената дейност по 

зимната подготовка за предстоящия есенно-зимен сезон 2014/2015г. в Община 

Садово. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината        

          2. Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите, 

намиращи се на територията на Общината и подготовката им за есенно-зимната 

експлоатация.  

                                                                                   Докл: кмета на Общината       

          3. Предложение от кмета на Общината относно приемане на Наредба за 

гробищните паркове. 

                                                                                   Докл: кмета на Общината       

          4. Други.      
 

 

 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
 
 
 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:   /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                               /Г. БУКОВ/ 
 

 

 

 

 


