
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С А Д О В О 

 

О   Т   Ч   Е   Т 

 

от АТАНАС  ДИМИТРОВ  ТЕЛЧАРОВ – Председател на 

Общински съвет-Садово 

 

           Относно: дейността на Общински съвет – Садово за 2017 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 и култура; 

           - Комисия по териториално селищно устройство, благоустройство и 

комунална дейност; 

           - Комисия по промишленост, селско, горско стопанство, екология, 

евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности; 

           - Комисия по местно самоуправление, 



            Комисиите заседават по график и по предварителен проект за дневен ред, 

като на своите заседания същите изготвят становища до Общинския съвет по 

разгледаните предложения. 

 

            През изтеклата 2017 година Общински съвет – Садово е провел 11 

заседания, на които са взети общо 148 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: 

           27.01.2017г. – присъстват – 16 общински съветника,  

                                       отсъстват –   1 общински съветник 

 

           22.02.2017г. -  присъстват – 16 общински съветника,  

                                       отсъстват –   1 общински съветник 

 

           24.02.2017г. - присъстват – 14 общински съветника,  

                                      отсъстват –   3 общински съветник 

 

           18.04.2017г. - присъстват – 16 общински съветника,  

                                      отсъстват –   1 общински съветника                                

 

           12.05.2017г. – присъстват – 15 общински съветника,  

                                       отсъстват –   2 общински съветника                                

 

           19.06.2017г. - присъстват – 15 общински съветника,  

                                      отсъстват –   2 общински съветника                                

                                 

           07.08.2017г.- присъстват – 15 общински съветника,  

                                     отсъстват –   2 общински съветника 

 

           04.09.2017г. – присъстват – 14 общински съветника,  

                                       отсъстват –  3 общински съветника 

                                    

           27.10.2017г. – присъстват – 16 общински съветника 

                                       отсъстват  -  1 общински съветника 

 

           24.11.2017г. – присъстват – 15 общински  съветника 

                                       отсъстват –   2 общински съветник 

 

           13.12.2017г. – присъстват – 16 общински  съветника 

                                       отсъстват –   1 общински съветник 



 Отчетът за изпълнението на решенията за периода 01.01.2017г.-

30.06.2017г. е приет с Решение №271, взето от Общински съвет-Садово с 

Протокол № 22  от заседание, проведено на 07.07.2017 г. 

           Решения от този период, изпълнението на които не е било финализирано: 

1. Решение № 255/19.06.2017  г., протокол № 21 – изпълнено –Общината  

внася определената вноска във фонд „Общинска солидарност” 

2. Решение № 25819.06.2017  г., протокол № 21  -  не е проведен търг  

поради липса на кандидат. 

3. Решение № 259/19.06.2017  г., протокол № 21 – изпълнено – отдадено 

под наем чрез търг помещение в сградата на кметство с. Поповица. 

4. Решение № 260/19.06.2017  г., протокол № 21 – отправено е искане за 

безвъзмездно придобиване на имоти на територията на авиобаза Чешнегирово. 

5. Решение № 261/19.06.2017  г., протокол № 21 – от Министерството на 

отбраната е получен отказ за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имот в 

местността „Поделението”. 

6. Решение № 262/19.06.2017  г., протокол № 21 – изпълнено – относно 

одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – ПП на нова пътна 

връзка в землището на с. Катуница. 

7. Решение № 265/19.06.2017  г., протокол № 21 - изпълнено – огласено 

одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ на поземлен 

имот в землището на с. Поповица. 

 

           За периода 01.07.2017г. – 31.12.2017 г. Общински съвет Садово проведе 

пет сесии, на които бяха взети 67 решения, както следва: 

 

 1.Решения, неподлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

           - Отчети, информации и др. решения  №№  269, 270, 271, 272, 273, 274, 

276, 285, 290, 291 298, 300, 303, 315, 316, 318, 320, 327, и 334.  

           - отменени решения: № 302 и № 331 

  

 2. Решения, подлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

           І. МЕСЕЦ АВГУСТ: 

                 1.Решение № 275/07.08.2017  г., протокол № 22  – изпълнено – прилага 

се коригирания бюджет за 2017 година. 

                 2.Решение № 277/07.08.2017  г., протокол № 22  - изпълнява се 

актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

                 3.Решение № 278/07.08.2017  г., протокол № 22  - изпълнено – 

подписан договор за наем на преместваем обект в с. Катуница. 

                 4. Решение № 279/07.08.2017  г., протокол № 22  - не е изпълнено – не 

е проведен търг поради липса на кандидат. 



                5.Решение № 280/07.08.2017  г., протокол № 22  - обявен търг за наем 

на метален павилион – не е се е явил кандидат. 

                 6.Решение № 281/07.08.2017  г., протокол № 22 - изпълнено – учредено 

право на пристрояване в с. Чешнегирово. 

                7.Решение № 282/07.08.2017  г., протокол № 22  - в процес на 

изпълнение – предстои подписване на окончателен договор за прехвърляне 

собствеността на общински незастроен имот в с. Катуница. 

                8.Решение № 283/07.08.2017  г., протокол № 22  - изпълнено – 

изплатена еднократна помощ на пет лица. 

                9.Решение № 284/07.08.2017  г., протокол № 22  - изпълнено – 

осигурени са средства за разкриване на маломерна паралелка в ОУ с. 

Чешнегирово. 

             10.Решение № 286/07.08.2017  г., протокол № 22  - в процес на 

изпълнение – очаква се сключване на договор между ОУ с. Поповица и 

доставчик на енергийноефективни услуги. 

              11.Решение № 287/07.08.2017  г., протокол № 22  - изпълнено – 

извършена е продажба на общински имот в с. Катуница. 

              12. Решение № 288/07.08.2017  г., протокол № 22  - изпълнено – 

проведен търг и сключен договор за наем на помещение в сградата на 

поликлиниката в гр.Садово. 

              13.Решение № 289/07.08.2017  г., протокол № 22  - изпълнено – отпуснат 

безлихвен заем на „МИГ – Община Садово”. 

 

 II. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ: 

1.  Решение № 292/04.09.2017 г., протокол № 23– изпълнено – броят  

на групите и числеността на персонала в детските градини са приведени в 

съответствие с решението. 

2.  Решение № 293/04.09.2017 г., протокол № 23- изпълнено –  

сформирани са маломерни паралелки съгласно приетото решение. 

3.  Решение № 294/04.09.2017 г., протокол № 23 – изпълнено – до МОН 

е внесено предложение за включване на училища и детски градини в Списъка на 

средищните училища и детски градини. 

4.  Решение № 295/04.09.2017 г., протокол № 23 – изпълнено –  

огласено одобряване на  ПУП на трасе на кабелна линия. 

5.  Решение № 296/04.09.2017 г., протокол № 23 – изпълнено –  

огласено одобряване на ПУП на трасе на водопровод в землището на гр.Садово. 

6.  Решение № 297/04.09.2017 г., протокол № 23 – изпълнено –  

изплатена еднократна помощ на едно лице. 

 

          ІІІ. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ: 

 

1. Решение № 299/27.10.2017 г., протокол № 24  – изпълнено –огласено 



одобряване на задание и изработване на проект за ПУП на поземлен имот в 

землището на с. Милево. 

2. Решение № 301/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнява се  

Актуализиран план за развитие на община Садово 2014 – 2020 година. 

3. Решение № 304/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнява се  

коригираният  бюджет на община Садово за 2017 година. 

4. Решение № 205/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнява се  

актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2017 година. 

5. Решение № 306/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнено –проведен 

търг за отдаване под наем на терен за павилион в ОУ с. Караджово. 

6. Решение № 307/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнено –  

прекратена е съсобственост чрез продажба на общински имоти в с. Катуница. 

7. Решение № 308/27.10.2017 г., протокол № 24  -  огласено  

одобряване на задание и съгласие за изменение на ПУП на квартал 31 по плана 

на с. Болярци. 

8. Решение № 309/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнено – огласено 

одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за  ПУП-ПРЗ на 

поземлен имот – нива в землището на с. Милево. 

9. Решение № 310/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнено – огласено 

одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен 

имот по плана на с.Моминско. 

10. Решение № 311/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнено –  

изплатена еднократна помощ на две лица. 

11. Решение № 312/27.10.2017 г., протокол № 24  - изпълнено – огласено 

одобряване на задание и съгласие за изработване на ПУП на част от площадно 

пространство по плана на с.Милево. 

                  12.Решение № 313/27.10.2017 г., протокол № 24 -изпълнено – огласено 

одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на 

урегулиран поземлен имот по плана на стопански двор на гр. Садово. 

                  13.Решение № 314/27.10.2017 г., протокол № 24  - в процес на  

изпълнение – община Садово кандидатства с общо проектно предложение за 

Регионално сдружение за управление на отпадъци. 

 

            IV. МЕСЕЦ  НОЕМВРИ: 

1.  Решение № 317/24.11.2017 г., протокол № 25 – изпълнява се  

актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите -   общинска 

собственост на община Садово за 2017 година. 

2.  Решение № 319/24.11.2017 г., протокол № 25 – в процес на  

изпълнение е процедура за закупуване на транспортни средства и съдове за 

твърди битови отпадъци. 

3. Решение № 321/24.11.2017 г., протокол № 25 – изпълнено –  



предоставено на ПССГ гр.Садово на движимо имущество. 

4. Решение № 322/24.11.2017 г., протокол № 25– изпълнено –издадено  

разрешително за ползване на воден обект. 

5. Решение № 323/24.11.2017 г., протокол № 25 – изпълнено –огласено  

одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен 

имот в землището на с. Болярци. 

6. Решение № 324/24.11.2017 г., протокол № 25  - изпълнено–съставен  

акт за частна общинска собственост  за  поземлен имот по плана на стопански 

двор в с.Катуница. 

7. Решение № 325/24.11.2017 г., протокол № 25 – в процес на  

изпълнение – насрочен търг за отдаване под наем на метален павилион в с. 

Катуница. 

8. Решение № 326/24.11.2017 г., протокол № 25 – изпълнено–изплатена  

еднократна помощ на три лица. 

 

            V. МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:                     

1. Решение № 328/13.12.2017 г., протокол № 26 – изпълнява се  

променената Наредба №10 за определяне размера на местните данъци и такси. 

2. Решение № 329/13.12.2017 г., протокол № 26 – изпълнено –връчени  

парични награди на изявени спортисти. 

3. Решение № 333/13.12.2017 г., протокол № 26 – изпълнено –  

изплатена еднократна помощ на две лица. 

 

 За изпълнение на решения №№ 330, 332 и 335 е необходимо технологично 

време. 

 

           Общински съвет-Садово също така в изпълнение на своите правомощия 

прие:  

- Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска  

собственост на територията на община Садово, област Пловдив за 2017 година; 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и  

администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово; 

- Общинска програма за закрила на детето – 2017 година; 

- Наредба № 19 за реда и условията за поставяне и премахване на  

преместваеми обекти на територията на община Садово; 

- Общинска програма за управление на отпадъците на територията на  

Община Садово за периода 2015-2020 година; 

- Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на  

децата в общинските детски градини на територията на Община Садово, област 

Пловдив; 

- Годишен план за развитие на социалните услуги в община Садово за  



2018 година, изменен с Решение № 266/19.06.2017г. с допълване на нова социална 

услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;  

- Актуализиране на приетата с Решение № 466, взето с Протокол № 41 от  

27.06.2014г. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Садово за периода 2014-2020 год. чрез допълване с нова социална услуга Дневен 

център за пълнолетни лица с увреждания. 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне  

размера на местните данъци при условията, реда и в границите, определени от 

ЗМДТ. 

             През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са 

постъпили общо 83 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 и култура Общинския съвет 

взе решение за отпускане на еднократни помощи на 36 нуждаещи се граждани на 

Общината на стойност  5 400 лева.  

 

            С Решение № 329, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. Общински съвет – 

Садово награждава с грамота и парична награда в размер на 1000 лева Васил 

Георгиев Димитров от гр. Садово – състезател на ОСК „Гладиатор” гр. Садово и с 

грамота и парична награда в размер на 1000 лева и неговият треньор Драган 

Милушев Драганов. Васил Димитров е новият световен шампион при младежите 

от проведеното световно първенство в Токио, както и сребърен медалист на 

Европейското първенство в Полша лятото на 2017 година. Само една година по-

рано Васил Димитров става европейски шампион за юноши и девойки в категория 

над 65 килограма на проведеното на 19.03.2016г. в Берлин, Германия Европейско 

първенство по киокушин-кан карате.  

 

            С Решение № 285, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. Общински съвет-

Садово взе решение за предложение пред Министерски съвет за отпускане на 

персонална пенсия на Мариела Благоева от с. Катуница, а с Решение № 320, взето 

с Протокол № 25/24.11.2017г. за отпускане на персонална пенсия на Стоил Райчов 

Демирев от с. Селци.  

 

         С Решение № 204, взето с Протокол № 17/22.02.2017 г. Общински съвет- 

Садово прие Декларация, с която подкрепи действията на община Садово и 

жители на с. Катуница против инвестиционно предложение „Изграждане на 

кариера за добив на баластра в конц. площ „Кацара” землища на с. Катуница, 

община Садово и на с. Ягодово и с. Крумово, община Родопи, област Пловдив. 

Приетата Декларация е изпратена до Министерство на енергетиката, 

Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и 



храните, РИОСВ – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Басейнова 

дирекция – Пловдив. 

           С Решение № 298, взето с Протокол № 23/24.11.2017г. Общински съвет-

Садово прие Декларация, касаеща разкриването на концесионни площи за добив 

на инертни материали на територията на Общината. Решението е изпратено до 

Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, 

Министерство на земеделието, храните и горите, Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” Пловдив и Окръжна прокуратура Пловдив. 

           

            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. 

 

           Уважаеми граждани на Община Садово, 

           Уважаеми колеги,  

 

           Завършвам отчета с благодарност към всички общински съветници и 

граждани на Общината. Вашата съпричастност към всички проблеми, с които се 

сблъскваме и активното Ви участие в разрешаването им са ключа към успешното 

развитие и просперитет, към които се стремим. 

            Уверен съм, че всички заедно ще продължим да работим така всеотдайно и 

през новата 2018 година, за да бъдем на нивото на очакванията на нашите 

избиратели. 

      

 

                                                                  Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 

 

                                                                                                     

 

             

 


