ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
САДОВО

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет – Садово за І-то полугодие на 2014г.
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 разкриване 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,
Комисите заседават 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 7 заседания, на
които са взети общо 104 решения, от № 375 до № 478 включително. Няма
провалено заседание поради липса на кворум. Всички общински съветници се
отнасяха отговорно при разглеждане на постъпилите материали от страна на
Общинска администрация.
Наред с внесените за разглеждане отчети и информации от Дирекция
„Бюро по труда” Първомай-филиал Садово, Дирекция „Социално подпомагане”
Първомай-Приемна Садово, Общинска служба „Земеделие” гр. Садово, Участък
„Полиция” Садово, РС „Пожарна безопасност и защита на населението”, Център
за обществена подкрепа гр. Садово и Комисия по обществен ред и сигурност,
Общински съвет – Садово също така в изпълнение на своите правомощия приема
правилници, наредби, програми и стратегии. Динамичните промени в
законодателството налагат и актуализиране на подзаконовите нормативни актове,
приемани от Общинския съвет. Наредбите, като нормативен акт на Общинския
съвет, са от особена важност за населението на Общината, тъй като уреждат и
регулират отношенията и правния ред на местно ниво. В тази връзка през
отчетния период Общинския съвет е приел:
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на
територията на община Садово, Пловдивска област;
- Наредба да изменение и допълнение на Наредба № 2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община
Садово, област Пловдив;
- Наредба да изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община
Садово;
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда
за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Садово;
- Корекция на Правилник за организацята и дейността на ОбС-Садово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
- Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Садово/2014г./;
- Общински план за развитие на Община Садово за периода 2014-2020 г.;
- Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за
развитие на община Садово за периода 2014-2020г.;
- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Садово
за периода 2014-2020 г.;
- Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост;
Важен момент в работата на Общинския съвет е приемането на Програма
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014г. на
Община Садово, както и публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2014 г.,

което беше проведено от Общинския съвет и в последствие приет с Решение №
398, взето с Протокол № 37/14.02.2014 година. С оглед на по-голяма оперативност
на Общинска администрация, през отчетния период същия е коригиран по
предложение на кмета на Общината. Също така с цел по-пълно обхващане на
имотите, с които предстои да се разпорежда Общинския съвет, Програмата за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014г. на Община
Садово е актуализирана многократно.
На свое извънредно заседание, проведено на 08.01.2014г. Общински съвет –
Садово взе Решение № 375, с което беше дадено съгласие кмета на Общината да
подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект
„Пречиствателна станция за отпадни води от канализационна система на с.
Кочево”.
С Решение № 390, взето от Общински съвет – Садово с Протокол №
36/31.01.2014 г. единодушно беше дадено съгласие за внасяне на документи за
кандидатстване в Предприятие за управление дейностите по опазване на околната
среда за ползване на безлихвен заем в размер на 90 000 лв. за закупуване на 1бр.
специализиран автомобил за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци от
населените места на територията на Община Садово.
Също така, с Решение № 412, взето с Протокол № 38/28.03.2014г.
Общинския съвет дава съгласие за закупуване на 1бр. специализиран
сметосъбиращ камион-втора употреба, на стойност 79 000 лв. от натрупаните
средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7/2013г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци. Закупуването на такъв специализиран автомобил е
крайно наложително с оглед на това, че съществуващите автомобили, ползващи
се за почистване на населените места са амортизирани, често се налага да бъдат
отремонтирани, което води до много разходи, непериодичното извозване на
битовите отпадъци от територията на Общината до депото, вследствие на което и
разкриване на нерегламентирани сметища.
С Решение № 399, взето с Протокол № 37/14.02.2014г. са одобрени
конкурсни условия за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване
под наем на лекарски и стоматологични кабинети.
С Решение № 401, взето с Протокол № 37/14.02.2014г. Общински съвет е
дал съгласие Общината да кандидатства с проект Възстановяване на горския
потенциал в Община Садово по Схема за безвъзмездна финансова помощ по
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 год., мярка 226
„Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
С Решение № 419, взето от Общински съвет – Садово с Протокол №
38/28.03.2014 г. беше дадено разрешение откриването на социална услуга Център
за настаняване от семеен тип с. Ахматово като делегирана от държавата дейност.
Във връзка с честването на 40 години от обявяване на Садово за град, с
Решение № 438, взето с Протокол № 39/29.04.2014г. Общинския съвет удостои
със звание „Почетен гражданин на Община Садово” ст.н.с. І степен, дсн ДОРА

БОРИСОВА БОЯДЖИЕВА и КОЛЬО КАРАМФИЛОВ – художник ПОСМЪРТНО, а с

грамота и почетен знак на община Садово дългогодишните ръководители и
кметове ТОДОРКА ВЪЛЧЕВА ПЕНОВА/1970-1979Г./ ПОСМЪРТНО, ЙОРДАН
ИВАНОВ СТОЯНОВ /1981-1986; 1990-1991Г./ и АРГИЛ ГЕНОВ ГЕНЧЕВ /1991-2003Г./

С Решение № 441, взето с Протокол № 39/29.04.2014г. Общински съвет
дава съгласие за изработването на ПУП за разпределителен газопровод в
землището на с. Катуница и с. Караджово.
Много важен момент в нашата работа през І-то полугодие беше
решаването на един тридесет годишен наболял жилищен проблем на група
жители от с. Моминско. С Решение № 444, взето с Протокол № 40/30.05.2014г.
Общински съвет – Садово реши и дари на десет жители на с. Моминско жилищни
сгради.
През периода бяха разгледани отчети за дейността на кметства Катуница,
Караджово, Моминско, Болярци, Чешнегирово, Богданица, Селци, Поповица и
Милево. През второто полугодие на 2014 г. предстои да бъдат разгледани
отчетите на кметства Ахматово, Кочево и гр. Садово.
Беше приет Бизнес плана на „В и К” ЕООД гр. Пловдив.
През м. юни Общинския съвет прие нова Структура на Общинска
администрация, вследствие на което се увеличиха възнаграждението на
Общинска администрация.
Голяма част от решенията, взети през отчетния период са свързани с
управлението и разпореждането с общински имоти и тяхното отдаване под наем,
или продажба, което допринася за приходната част на бюджета. С оглед по-добро
стопанисване на язовирите, находящи се на територията на Общината бе взето
решение да се отдадат под наем чрез провеждане на явен търг два броя язовири.
За съжаление с оглед конюнктурата на пазара, за голяма част от взетите
решения за отдаване под наем и продажба на общински имоти не се явяват
кандидати и се наблюдава една тенденция за липса на интерес към тези имоти.
Общинския съвет е дал съгласие и определил представител в лицето на
кмета на Общината да вземе участие в общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение Пловдив АД, както и „Тракия Еко”.
Членовете на Постоянните комисии се отнасяха с отговорност при
разглеждане на постъпилите предложения от страна на Общинска администрация
и други институции и с това си поведение спомагаха за добрата работа на
Общинския съвет. По-голяма част от постъпилите предложения касаеха
управлението и разпореждането с общинска собственост, а именно: отдаването
под наем на общински имоти, общински мери и пасища, както и продажба на
общински имоти. Поради тази причина Комисията по териториално селищно
устройство, благоустойство и комунална дейност бе най-натоварена в своята

работа. Въпреки това при определени случаи посещаваше на место имотите и се
запознаваше с фактическата обстановка.
През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са
постъпили общо 54 броя молби на граждани от Общината за отпускане на
финансова помощ. След обстойно 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 36 крайно нуждаещи се граждани на
Общината на стойност 3 650 лева.
Във връзка с разглеждане на „Информация от кмета на Общината относно
реализиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни
заведения и детски градини в община Садово – ОУ „Христо Ботев” с. Поповица,
ОУ „Г. С. Раковски” с. Болярци, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Чешнегирово,
ЦДГ „Звезда” с. Чешнегирово, ЦДГ „Детелина” с. Кочево, ЦДГ „Невена
Йорданова” с. Караджово”, комисията по социална политика направи посещение
по обектите, включени в проекта и се запозна с извършените дейности на место.
Работата на общинските съветници не се изчерпва само с участието им в
работните органи на Общинския съвет, а и в срещи с граждани и в тази връзка
продължава изготвянето на график за посещение и среща с граждани на
общински съветници по населени места в Общината.
През отчетния период жителите на Общината бяха лишени от
възможността да се запознават своевременно с взетите от Общински съвет –
Садово решения, поради липсата на електронен сайт на Общината. Надявам се
този проблем да бъде решен в най-кратки срокове.
Всички взети решения от Общинския съвет са изпращани от звеното по Чл.
29а от ЗМСМА до кмета на Общината и Областен управител на област Пловдив в
законово определения 7-дневен срок от приемането им.
От началото на годината до края на месец юни от Областен управител на
област с административен център гр. Пловдив е върнато за ново обсъждане едно
единствено решение на Общински съвет–Садово – Решение № 382, взето с
Протокол № 36 от 31.01.2014 г., с което се приема Наредба № 2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на община
Садово, област Пловдив. Това е мерило на нашата работа, и голям принос за това
има компетентността на юрисконсулта към Общинския съвет.
През отчетния период е постъпило едно питане от общинския съветник
Зарко Давчев, на което кмета на Общината е отговорил писмено.

Уважаеми граждани на Община Садово,
Уважаеми колеги,
С този кратък отчет със се постарал да обобщя свършеното през първото
полугодие на 2014 г. от Общински съвет – Садово. Убеден съм, че както и досега,
така и занапред всеки един от нас ще продължи да работи все така отговорно за
решаване на многообразните житейски проблеми, възникващи в нашата община.

Председател на ОбС: Георги Буков

