ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
САДОВО

О Т Ч Е Т
от АТАНАС ДИМИТРОВ ТЕЛЧАРОВ – Председател на
Общински съвет-Садово
Относно: дейността на Общински съвет – Садово за 2018 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 2018 година Общински съвет – Садово е провел 11
заседания, на които са взети общо 112 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:
29.01.2018г. – присъстват – 16 общински съветника,
отсъстват - 1 общински съветник
26.02.2018г. – присъстват – 16 общински съветника,
отсъстват - 1 общински съветник
02.04.2018г. - присъстват – 16 общински съветника
отсъстват - 1 общински съветник
31.05.2018г. – присъстват - 13 общински съветника
отсъстват - 4 общински съветника
28.06.2018г. – присъстват - 12 общински съветника
отсъстват - 5 общински съветника
20.08.2018г. – присъстват - 14 общински съветника
отсъстват - 3 общински съветника
30.08.2018г. – присъстват - 17 общински съветници
19.09.2018г. – присъстват - 16 общински съветника
отсъстват - 1 общински съветник
09.10.2018г. – присъстват - 15 общински съветника
отсъстват - 2 общински съветника
09.11.2018г. – присъстват - 16 общински съветника
отсъстват - 1 общински съветник
18.12.2018г. – присъстват - 16 общински съветника
отсъстват - 1 общински съветник
С Решение №418/20.08..2018 г. е приет отчета за изпълнение на решенията
на Общинския съвет за периода 01.01.2018 г.–30.06.2018 година.
Решения от този период, изпълнението на които не е било приключено:
1.Решение № 407/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – структурата на
общинската администрация е приведена в съответствие с решението.

2. Решение № 408/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – подписан е
Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”
3. Решение № 409/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – подписан е
Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС.
4. Решение № 410/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – огласено е
разрешението за изработване на ПУП-ПП на трасе на оптична кабелна линия.
5. Решение № 411/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – извършена е
продажба на урегулиран общински имот по плана на с. Болярци.
6. Решение № 412/28.06.2018 г., протокол № 31 – не е изпълнено поради
отказ на заявителя да закупи част от общински имот ПИ921 по плана на с.
Болярци.
7. Решение № 413/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – сключен
договор с Енергиен системен оператор ЕАД за учредяване право на строеж.
8. Решение № 414/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – огласено е
одобряване на планово задание за изработване на проект общ устройствен план на
община Садово.
9. Решение № 415/28.06.2018 г., протокол № 31 – изпълнено – извършена е
продажба на общински имоти по плана на Стопански двор гр.Садово.
За периода 01.07.2018г. – 31.12.2018 г. Общински съвет Садово проведе
шест сесии, на които са взети 61 решения.
1. Решения, неподлежащи на изпълнение от Общинска администрация:
- Отчети, информации и др. решения
№№ 417,418,419,423,426,
437,439,440,441,448,451,453,460,466 и 477.
2. Решения, подлежащи на изпълнение от Общинска администрация:
І. МЕСЕЦ АВГУСТ:
1. Решение № 420/20.08.2018 г., протокол № 32 – изпълнено –
организирано е провеждане на местен референдум в кметство Катуница.
2. Решение № 421/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено – удължен
е срока на договорите за отдаване под наем на пасища и мери.
3. Решение № 422/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено – обявите
за търгове се огласяват в национални ежедневници.
4. Решение № 424/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено –
общински имоти са предоставени за безвъзмездно ползване на Професионална
селскостопанска гимназия.
5. Решение № 425/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнява се
коригирания бюджет на община Садово.
6. Решение № 427/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено – внесено е
предложение в МОН със списък на средищните училища и детски градини.
7. Решение № 42820.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено – осигурени
са средства за обезпечаване на учебния процес за две паралелки от 9 ученици.

8. Решение № 429/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено –
числеността на персонала на детските градини е в съответствие с решението.
9. Решение № 430/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено –
сформирани са 13 паралелки под норматив.
10.Решение № 431/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено – огласено
е разрешение за изготвяне на ПУП-ПП на трасе на захранващ кабел в землищата
на с. Поповица и с. Милево.
11.Решение № 432/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено –
съставени са актове за частна общинска собственост на два имота по плана на гр.
Садово.
12.Решение № 433/20.08.2018 г., протокол № 32 - изпълнено –
изплатена е еднократна парична помощ на 6 лица.
13.Решение № 434/30.08.2018 г., протокол №33 – в процес на
изпълнение.
14.Решение № 435/30.08.2018 г., протокол №33 – изпълнено – изплатена
еднократна парична помощ на едно лице.
II. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:
1. Решение № 436/19.09.2017 г., протокол № 34 – изпълнено – книжата
за провеждане на референдум са изработени в съответствие с промените .
ІІІ. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ:
1. Решение № 438/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
изпълнява се актуализираната програма за управление и разпореждане с
общински имоти.
2. Решение № 442/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
авансовото финансиране на проекти се извършва със средства от общинския
бюджет.
3. Решение № 443/09.10.2018 г., протокол № 35 – решението е в
процес на изпълнение.
4. Решение № 444/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
отдадено под наем чрез търг на помещение в Културен дом с. Чешнегирово.
5. Решение № 445/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
извършена продажба чрез търг на незастроен поземлен имот по ПУП на гр.
Садово.
6. Решение № 446/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
извършено е разделяне на поземлени имоти в местностите „Азмака” и „Попова
курия” в с. Чешнегирово.
7. Решение № 447/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
извършено е разделяне на поземлен имот в местността „Хаджиосманица” в
землището на с. Чешнегирово.
8. Решение № 449/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –

огласено е одобряване на ПУП-ПП на трасе на кабелна линия в землището на с.
Моминско.
9. Решение № 450/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
предоставено е за безвъзмездно ползване на ДСП Първомай помещение в
административната сграда на общината.
10.Решение № 452/09.10.2018 г., протокол № 35 – изпълнено –
изплатена еднократна помощ на четири лица.
IV. МЕСЕЦ НОЕМВРИ:
1. Решение № 454/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнява се
актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост на община Садово за 2018 година.
2. Решение № 455/209.11.2018 г., протокол № 36 – в процес на
изпълнение.
3. Решение № 456/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнено –
огласено одобряването на изработване ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот в
землището на с.Болярци.
4. Решение № 457/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнено –
подписан предварителен договор за продажба на общинска собственост в с.
Болярци.
5. Решение № 458/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнено –
предоставен безвъзмездно за управление на урегулиран поземлен имот на ОУ
„Пожарна безопасност и защита на населението”.
6. Решение № 459/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнява се
изменената и допълнена Наредба №4.
7. Решение № 461/209.11.2018 г., протокол № 36 – решението е в
процес на изпълнение.
8. Решение № 462/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнено –
изплатена еднократна помощ на 4 лица.
9. Решение № 463/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнено – отдаден
под наем чрез търг на павилион в с. Караджово.
10.Решение № 464/209.11.2018 г., протокол № 36 – изпълнено осигурени са средства за ремонт на църквата в с. Богданица.
11.Решение № 465/209.11.2018 г., протокол № 36 – в процес на
изпълнение.
V. МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:
1.Решение № 467/18.12.2018 г., протокол № 37 – изпълнява се
Коригирания бюджет на община Садово.
2. Решение № 468/18.12.2018 г., протокол № 37 - изпълнява се
актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост на община Садово за 2018 година.

3. Решение № 476/18.12.2018 г., протокол № 37 – изпълнено – изплатена
еднократна помощ на пет лица.
За изпълнение на решения №№ 469,470,471,472,473,474 и 475 е необходимо
технологично време.
През отчетния период Общински съвет-Садово в изпълнение на своите
правомощия прие:
- Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на територията на община Садово, област Пловдив за 2018 година;
- Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово за
2019 г.;
- Общинска Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците в Община Садово, Пловдивска област/2018-2020г./;
- Наредба за изменение на Наредба № 2за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, собственост на община Садово, област
Пловдив ;
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово;
- Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и
за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Садово;
През изминалата 2018 година в деловодството на Общинска
администрация са постъпили общо 53 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 34
нуждаещи се граждани на Общината на стойност 11 200 лева.
С Решение № 285, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. Общински съветСадово взе решение за предложение пред Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Иван Николов Василев от с. Катуница.
Важно е да се отбележи, че през тази година бе проведен първия местен
Референдум на територията на Община Садово в кметство Катуница. Той беше
предизвикан с Решение на Общински съвет-Садово от август 2018 година. Това за
пореден път показа, че Общинския съвет в настоящия мандат работи в едно с
гражданското общество и дава възможност на същото да изрази свободно
мнението си.
От страна на Областен управител на област Пловдив няма върнато нито
едно решение през периода 01.01.2018г. - 31.12.2018 година.

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 за съпричастността им към всички проблеми, с които се
сблъскваме и активното участие в разрешаването им.
За мен тясната връзка между местна власт и гражданското общество са
ключа към успешното развитие на Община Садово.
Уверен съм, че всички заедно ще продължим да работим така всеотдайно и
през новата 2019 година, за да бъдем на нивото на очакванията на нашите
избиратели.

Председател на ОбС: Ат. Телчаров

