
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С А Д О В О 

 
 
 

О Т Ч Е Т 

за дейността на Общински съвет – Садово за 2015 година 

 

 

 

        Уважаеми дами и господа общински съветници, 
        Уважаеми граждани на Община Садово, 
  
 
 
           Съгласно Чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
във връзка с Чл. 110/1/ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Председателя 
на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно Отчет за дейността на 
Общински съвет – Садово и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се 
разгласява на населението на Общината чрез Интернет страницата на Общинския съвет. В него 
са отразени броя на заседанията, взетите решения от Общински съвет – Садово и работата на 
неговите Постоянни комисии, както и упражнявания текущ и последващ контрол върху 
изпълнението на приетите от Общински съвет актове. 
            Всички заседания на Общинския съвет и Постоянните комисии са проведени съгласно 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организация и 
дейността на Общински съвет –Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация. 
            Към Общинския съвет са създадени и работят пет броя Постоянни комисии, както и 
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Комисия за обществен 
ред и сигурност. Постоянните комисии към   Общински съвет – Садово са: 
           - Комисия по икономика, финанси и бюджет; 
           - Комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, 
наука, култура, спорт, туризъм и младежки дейности; 
           - Комисия по териториално селищно устройство, благоустройство и комунална дейност; 
           - Комисия по промишленост, селско, горско стопанство, екология, евроинтеграция и 
транспорт 
           - Комисия по местно самоуправление, 
            Комисиите са  заседавали по график и по предварителен проект за дневен ред, като на 
своите заседания същите изготвят становища до Общинския съвет по разгледаните 
предложения. 
            През отчетния период Общински съвет – Садово е провел 12 заседания, на които са взети 
общо 155 решения, свързани с разпореждане с общинско имущество, общински бюджет, 
устройство и развитие на територията на Общината и на населените места в нея, образованието, 
здравеопазването, социалните услуги, благоустройството и други. Няма провалено заседание 
поради липса на кворум.  
 
           Участието на общинските съветници в заседанията е, както следва: 
           30.01.2015г. – присъстват – 17 общински съветника, отсъстващи - няма 



 

           13.02.2015г. - присъстват – 16 общински съветника 
                                   отсъстват    -   1 общински съветник 
 
           05.03.2015г. - присъстват - 14 общински съветника 
                                   отсъстват    -  3 общински съветника 
 

           29.04.2015г. - присъстват – 16 общински съветника 
                                    отсъстват     - 1 общински съветник 
 

           28.05.2015г. - присъстват - 16 общински съветника 
                                   отсъстват    -  1 общински съветник 
 

           30.06.2015г. - присъстват - 13 общински съветника 
                                   отсъстват    -  4 общински съветника 

            04.08.2015г.- присъстват – 17 общински съветника, отсъстващи - няма 

            01.09.2015г. – присъстват – 16 общински съветника 
                                     отсъстват      – 1 общински съветник 

            17.09.2015г. – присъстват – 15 общински съветника 
                                     отсъстващи  - 2 общински съветника 
 
            06.11.2015г. – присъстват – 17 общински  съветника 
                                     отсъстващи – няма 
 
            17.11.2015г. – присъстват 17 общински съветника 
                                    отсъстващи – няма 
 
            14.12.2015г. – присъстват – 17 общински съветника 
                                     отсъстващи – няма 
 
             Отчета за изпълнението на решенията за периода 01.01.2015 г.- 30.06.2015 г. беше приет 
с протокол №632/04.08.2015 г. 
              Решения от горния отчетен период, за които изпълнението не е било финализирано: 

1. Решение № 620/30.06.2015 г. , протокол № 53  –изпълнено –  проведении са два  
търга за отдаване под наем на помещения в сградата на “Младежки дом” с. Селци – не се е 

явил кандидат. 

2. Решение № 623/30.06.2015 г. , протокол № 53 – изпълнено – подписан 
договор за продажба на общински имот в с. Катуница на фирма „999-Екоенерджи” ЕООД. 
 
              За периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г. Общински съвет гр. Садово е провел 6 сесии, на 
които са взети 65  решения, както следва: 
               1. Решения, неподлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

              - Отчети, информации и др. решения №№ 629, 631, 632¸633, 643, 646, 649, 650, 662 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 25 и 26. 
 
 
 



              2. Решения, подлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

              І. Месец август: 

1. Решение № 630/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – осигурени са 
средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ с. Чешнегирово. 

2. Решение № 634/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – изпълнява се 
коригирания бюджет на община Садово. 

3. Решение № 635/04.08.2015 г., протокол № 54  – в процес на изпълнение – чака се 
становище от министъра на регионалното развитие и благоустройството за придобиване на 
собственост в местност „Мандрата” по плана на с. Катуница. 

4. Решение № 636/04.08.2015 г., протокол № 54  – Решение № 630/04.08.2015 г. , 
протокол № 54  – изпълнено изпълнява се актуализирана Програма за управление и 
разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 г. 

5. Решение № 637/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – извършена е 
продажба  чрез търг на имот в землището на с. Караджово. 

6. Решение № 638/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – отдадена е под наем 
част  от административната сграда на община Садово. 

7. Решение № 639/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – извършена е 
продажба на част от общински поземлен имот по плана на с. Моминско. 

8. Решение № 640/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – два имота по плана 
на с. Богданица са актувани ката частна общинска собственост. 

9. Решение № 641/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено - отправено е искане за 
увеличаване на капацитета на ЦОП гр. Садово. 
               10. Решение № 642/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – разходите за ДДС за 
изграждане на ПСОВ с. Кочево временно се финансират от бюджета на общината. 

  11. Решение № 644/04.08.2015 г., протокол № 54  – изпълнено – изплатена еднократна  
парична помощ на осем лица. 

 
ІІ. Месец  септември: 

1. Решение № 645/01.09.2015 г., протокол № 55  – изпълнено – подадено е заявление  
за  финансова помощ  по подмярка „Помощ за подготвителни дейности”. 

2. Решение № 647/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – формирани са 
паралелки под норматива в основните училища на общината. 

3. Решение № 648/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – прилага се  
утвърденото щатно разписание и групи за детските градини на територията на Общината. 

4. Решение № 651/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнява се коригираната 
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред. 

5. Решение № 652/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнява се 
актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. 

6. Решение № 653/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – огласено е 
решение за изработване ПУП. 

7. Решение № 654/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – огласено е  
решението за одобряване на ПУП на линеен обект – захранващ кабел - в землището на с. 
Кочево. 

8. Решение № 655/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – продаден чрез 
търг поземлен имот по плана на с. Чешнегирово. 

9. Решение № 656/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – проведен търг 
за продажба на незастроен поземлен имот в с. Катуница (не се е явил кандидат). 
                10. Решение № 657/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – отдадени под наем 
чрез търг помещения в читалището в с. Чешнегирово. 



                11. Решение № 658/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – проведен търг за 
отдаване под наем на незастроен поземлен имот в с. Болярци. 
               12. Решение № 659/17.09.2015 г., протокол № 56  – в процес на изпълнение- 
продажбата ще се извърши след представяне на документ за собственост от страна на 
заявителя. 
               13. Решение № 660/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – огласено решението за 
изработване на ПУП в землището на с.Караджово. 
               14. Решение № 661/17.09.2015 г., протокол № 56  – в процес на изпълнение – очаква се 
съгласие от Министерството на младежта и спорта за разделяне на общински поземлен имот в 
с. Катуница. 
               15. Решение № 663/17.09.2015 г., протокол № 56  – изпълнено – изплатена еднократна 
помощ на четири лица. 
 
 
            За решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30, взети с 
протокол № 3/14.12.2015г. е необходимо технологично време за изпълнението им. 
                    

             През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са постъпили общо 
172 броя молби на граждани от Общината за отпускане на финансова помощ. След разглеждане 
на постъпилите молби и придружаващи ги документи, по предложение на комисията по 
социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука, култура, спорт, 
туризъм и младежки дейности Общинския съвет е взел решение за отпускане на еднократни 
помощи на 46 крайно нуждаещи се граждани на Общината на стойност 5 400 лева.  

 
             Важно е да се отбележи, че на 06.11.2015 бе клетвата на новоизбрания общински 

съвет, който е в състав: 

1. Атанас Димитров Телчаров 
2. Веселина Христова Маркова 
3. Георги Благоев Йорданов 
4. Георги Борисов Ташев 
5. Георги Кирилов Буков 
6. Георги Николов Керин 
7. Димитър Христов Йорданов 
8. Зарко Здравков Давчев 
9. Калина Георгиева Стаменова 
10. Милен Атанасов Чолев 
11. Пенко Атанасов Бончев 
12. Полина Петрова Памукова 
13. Серьожа Атанасов Апостолов 
14. Спас Атанасов Колев 
15. Теодора Петрова Стефанова 
16. Тодор Георгиев Комсийски 
17. Христо Георгиев Кирев 
 

              Електронния сайт на Общината, категория Общински съвет своевременно се 
актуализира и това дава възможност жителите на Общината да се запознават с взетите от 
Общинския съвет решения и приети важни нормативни документи, както и с датата и часа на 
заседания на ОбС и неговите Постоянни комисии, които предстоят. Това дава възможност на 
жителите на Общината при желание от тяхна страна да присъстват на същите. 



             От звеното по Чл. 29а от ЗМСМА се спазваше изискването на ЗМСМА за изпращане на 
актовете на ОбС в определения 7-дневен срок от приемането им до Кмета на Общината и 
Областния управител на област Пловдив. 
             Накрая на отчета, ви запознавам с годишните финансовите разходи на Общински съвет-
Садово към 30.12.2015г. 

 

      

      

  Общински съвет - разходи за 2015 г.   

      

      

Параграф Наименование Разходи в лв. 

201 Възнаграждения 88743 

202 Възн. по извънтрудови(гр.дог-ри) 4579 

205 СБКО 399 

208 Обезщетения 11644 

551 Осигуровки- пенсионни 11426 

560 Здравни осигуровки 4719 

580 Доп.зад-но пенс. осигуряване 1522 

1011 Храни 374 

1015 Материали 531 

1016 Горива 5714 

1020 Външни услуги 4792 

1052 Командировки чужбина 291 

1062 Застраховки 172 

4600 Членски внос 680 

      
 

                                                           

            Уважаеми граждани на Община Садово, 
            Уважаеми колеги, 

            Първо искам да благодаря на всички съветници от стария мандат 2011г. - 2015г.  за 
работата, която свършиха през периода, за който им беше гласувано доверие. 
Към  новоизбраните общински съветници се обръщам с призив да подхождат отговорно към 
задълженията си, да взимат активно отношение по проблемите на съгражданите си, да съумяват 
да ги разрешават, да допринасят с всяко свое действие за успешното развитие на община 
Садово. Гласувано ни е огромно доверие и нека всички заедно да направим така, че настоящият 
мандат да бъде по-успешен от всички останали преди това. 
 

 

                                                                                Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 

             

 


