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за дейността на Общински съвет – Садово за 2016 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 2016 година Общински съвет – Садово е провел 12 

заседания, на които са взети общо 157 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: 

           26.01.2016г. – присъстват – 17 общински съветника, отсъстващи – няма 

 

           26.02.2016г. - присъстват – 17 общински съветника, отсъстващи - няма 

 

           31.03.2016г. - присъстват - 17 общински съветника, отсъстващи - няма                                  

 

           15.04.2016г. - присъстват – 13 общински съветника,  

                                      отсъстват –   4 общински съветника                                

 

           10.05.2016г. - присъстват - 17 общински съветника, отсъстващи - няма                                

 

           04.07.2016г. - присъстват - 17 общински съветника, отсъстващи – няма 

                                 

           08.09.2016г.- присъстват – 15 общински съветника,  

                                     отсъстват –   2 общински съветника 

 

           04.11.2016г. – присъстват – 17 общински съветника, отсъстващи – няма 

                                    

           14.11.2016г. – присъстват – 16 общински съветника 

                                      отсъстват  -   1 общински съветника 

 

           09.12.2016г. – присъстват – 16 общински  съветника 

                                       отсъстват –   1 общински съветник 

 

           13.12.2016г. – присъстват - 14 общински съветника 

                                      отсъстват –  3 общински съветника 

 

           29.12.2016г. – присъстват – 14 общински съветника 

                                       отсъстват –   3 общински съветника 

 

 



 

          Отчетът за изпълнението на решенията за периода 01.01.2016г.-30.06.2016г. 

е приет с Решение №138/08.09.2016 г., протокол № 10. 

           За периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. Общински съвет гр. Садово е 

провел 7 сесии, на които са взети 77  решения, както следва:  

 

 1. Решения, неподлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

 - Отчети, информации и др. решения  №№  111, 112, 113, 136, 137, 138,  139, 

140, 141, 146, 147, 149, 159, 160, 161, 162, 176,186 и 187.  

          - отменено решение: № 182. 

  

  2. Решения, подлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

           І. МЕСЕЦ ЮЛИ: 

          1.Решение № 114/04.07.2016 г., протокол № 9  – изпълнява се коригирания 

бюджет на Общината. 

           2.Решение №115/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнява се 

актуализираната  стратегия за развитие на социалните услуги в община Садово за 

периода 2014-2020 година.  

           3.Решение №116/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнява се 

актуализираната  програма за  управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2016 година. 

           4.Решение №117/04.07.2016 г., протокол № 9  - земеделските имоти, 

общинска собственост, се отдават под наем чрез търг съгласно изискванията, 

приети в решението. 

            5.Решение № 118/04.07.2016 г., протокол № 9  -  решението е доведено до 

знанието на Областния управител. 

            6.Решение № 119/04.07.2016 г., протокол № 9  - проведен е търг за 

отдаване под наем на язовир в землището на с. Богданица. Не е сключен договор. 

            7.Решение № 120/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнено – подписано 

споразумение за партньорство  между община Садово, детските градини от 

Общината и сдружение „Инициативи за спорт и туризъм – Рила” за участие в 

проект „Подкрепа на предучилищното  и училищното възпитание и подготовка на 

децата в неравностойно положение”. 

            8.Решение № 121/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнено – предприети са 

действия за предоставяне на ПСОВ с. Коцево за стопанисване от „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД – Пловдив. 

            9.Решение № 122/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнено  - учредено е 

право на ползване. Не е сключен договор поради отказ на ползователя. 

          10.Решение № 123/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнено – сключен 

договор за учредяване право на пристрояване. 



            11.Решение № 124/04.07.2016 г., протокол № 9  -  изпълнено – сключен е 

договор за продажба на неурегулиран поземлен имот в с. Караджово. 

            12.Решение № 125/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнено – огласено е  

решение за одобрен подробен устройствен план – парцеларен план на линеен 

обект – трасе на пътна връзка. 

           13.Решение № 126/04.07.2016 г., протокол № 9  - изпълнено – огласено е  

решението за одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на 

ПУП с цел изграждане на складова база. 

           14.Решение № 127/04.07.2016 г., протокол № 9 -   изпълнено – огласено е  

решението за одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на 

ПУП с цел изграждане на пункт за годишни технически прегледи. 

           15.Решение № 128/04.07.2016 г., протокол № 9 – обявен е търг за отдаване 

на помещение под наем. Не се е явил кандидат. 

           16.Решение № 129/04.07.2016 г., протокол № 9 – обявен е търг за отдаване 

под наем на незастроен имот. Не се е явил кандидат. 

           17.Решение № 130/04.07.2016 г., протокол № 9 – изпълнено – сключен  

договор за наем. 

           18.Решение № 131/04.07.2016 г., протокол № 9 – изпълнено – връчена  

грамота на г-жа Росица Бързакова, дългогодишен директор на ЦДГ с. Катуница. 

           19.Решение № 132/04.07.2016 г., протокол № 9 – изпълнено – изплатена  

еднократна помощ на три лица. 

           20.Решение № 133/04.07.2016 г., протокол № 9 – изпълнено – подписано  

споразумение за партньорство между община Садово и ОУ „Гео Милев” за 

изпълнение на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. 

           21.Решение № 134/04.07.2016 г., протокол № 9 – не е изпълнено –  

статутът на имота не е променен поради отказ от Областна дирекция „Земеделие”. 

           22.Решение № 135/04.07.2016 г., протокол № 9 – изпълнено – проведен  

търг и подписан договор за наем на част от сграда – кметство в с. Моминско. 

 

  II. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ: 

1. Решение № 142/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – прилага  

се утвърденото щатно разписание и численост на персонала за детските градини 

от Общината. 

2. Решение № 143/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – осигурено е 

финансиране за маломерна паралелка в ОУ с. Чешнегирово. 

            3. Решение № 144/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – формирани 

са одобрените маломерни паралелки в основните училища в Общината. 

            4. Решение №145/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнява се коригирания 

бюджет на Общината. 

            5. Решение № 148/08.09.2016 г., протокол № 10 - изпълнено – подадено 

проектно предложение „Рехабилитация на вътрешни водопроводни  мрежи за 

питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнегирово, Поповица, Богданица, 

Селци и Кочево”. 



            6. Решение № 150/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – подадено  

проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в 

община Садово – етап І”. 

            7. Решение № 151/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – внесено  

проектно предложение  „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и 

съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово” по 

ПРСС. 

            8. Решение № 152/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнява се   

актуализираната годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост. 

             9. Решение № 153/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено подписан  

договор за продажба на  неурегулиран поземлен имот по плана на гр. Садово. 

           10. Решение № 154/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено 0 подписан 

договор за продажба на неурегулиран поземлен имот по плана на с. Катуница. 

           11. Решение № 155/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – сключен 

договор за учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда. 

           12. Решение № 156/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – проведен 

търг и сключен договор за наем на две помещения, част от читалищното сграда в 

гр. Садово. 

           13. Решение № 157/08.09.2016 г., протокол № 10 – изпълнено – изплатена 

еднократна помощ на пет лица. 

           14. Решение № 158/08.09.2016 г., протокол № 10 – не е проведен търг 

поради липса на интерес. 

 

           ІІІ. МЕСЕЦ НОЕМВРИ: 

1. Решение № 163/04.11.2016 г., протокол № 11 – изпълнява се  

актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

2. Решение №164/04.11.2016 г., протокол № 11 – изпълнява се  

коригирания бюджет на община Садово за 2016 година. 

3. Решение № 165/04.11.2016 г., протокол № 11- изпълнено – предоставен  

временен безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група – МИГ – 

Община Садово”. 

4. Решение № 166/04.11.2016 г., протокол № 11 – изпълнено – подписано  

споразумение за партньорство между община Садово и АСП по проект „Приеми 

ме”. 

5. Решение № 167/04.11.2016 г., протокол № 11– в процес на изпълнение –  

насрочен е търг за продажба на поземлен имот по плана на гр. Садово. 

6. Решение № 168/04.11.2016 г., протокол № 11 – огласено е решение за  

одобряване на задание и изработване на ПУП на поземлен имот в землището на с. 

Караджово. 

7. Решение № 169/04.11.2016 г., протокол № 11 - изпълнено – огласено е  



решението за одобряване на задание и изработване на проект на ПУП за трасе на 

захранващ кабел в землището на с. Моминско. 

8. Решение №170/04.11.2016 г., протокол № 11 – изпълнено –  

представител на община Садово присъства на заседанието на Общото събрание на 

асоциацията по водоснабдяване и канализация. 

9. Решение № 171/04.11.2016 г., протокол № 11 – изпълнено – изплатена  

еднократна помощ на шест лица. 

10. Решение № 172/14.11.2016 г., протокол № 12 – изпълнено – подписано  

споразумение за партньорство между община Садово и Професионална 

селскостопанска гимназия гр. Садово. 

 

            V. МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ: 

            1. Решение №173/09.12.2016 г., Протокол № 13 – изпълнява се  

утвърдената план-сметка за разходите за битови отпадъци. 

            2. Решение № 174/09.12.2016 г., протокол № 13 – изпълнява се  

актуализирания бюджет на община Садово за 2016 година. 

3. Решение № 175/09.12.2016 г., протокол № 13 – в процес на изпълнение –  

тече процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на движимите вещи – 

държавна собственост, които се ползват от ССГ Садово. 

4. Решение № 183/09.12.2016 г., протокол № 13 – изпълнено – изплатена  

еднократна помощ на десет лица. 

5. Решение № 184/13.12.2016 г., протокол № 14 -  изпълнено – дарени са  

5000лв. на община Хитрино. Изпълнява се актуализирания бюджет на община 

Садово. 

6. Решение № 185/29.12.2016 г., протокол № 15 – изпълнено – подадено е  

проектно предложение  по схема „Активно включване” от ОП РЧР. 

 

           За изпълнения на решения №№ 177, 178, 179,180 и 181 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 2016 година; 

- Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Садово,  

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация; 

- Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу  

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Садово 

за 2015 година; 

- Годишен план за ползване на дървесина в горските територии –  

собственост на община Садово за 2016 година; 



- Актуализирана програма за овладяване на популацията на  

безстопанствените кучета на територията на община Садово за периода 2016-2018 

година; 

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

2017 година; 

- Общинска програма за закрила на детето за 2016 година; 

- Актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  

в Община Садово за периода 2014-2020 година 

             През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са 

постъпили общо 102 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 40 крайно нуждаещи се 

граждани на Общината на стойност 6 070 лева.  

 

           На 25.05.2016 г. има постъпило питане от общинския съветник Георги 

Буков относно извършване на ремонт на общински път Конуш-Богданица, на 

което е получен отговор от кмета на Общината/изх. № 91-02-205/29.06.2016г./, че 

е сключен договор с фирма изпълнител и се извършва ремонт на участъка. 

 

            С Решение № 86, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. Общински съвет – 

Садово награждава с грамоти и парични награди в размер на 500.00 лева Васил 

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

неговият треньор Драган Милушев Драганов. На проведеното на 19.03.2016 г. в 

гр. Берлин, Германия Европейско по киокушин-кан карате за юноши и девойки в 

категория над 65 килограма след оспорвана борба Васил Георгиев Димитров 

стана европейски шампион за юноши. 

           С Решение № 83/31.03.2016 г.  за участието си на престижно образователно 

състезание с по 100лв. подпомогнахме две деца от Милево и Поповица. 

           С Решение № 131/04.07.2016г. Общински съвет-Садово взе решение за 

награждаване с грамота на Росица Михайлова Бързакова – дългогодишен детски 

учител и директор на ДГ „Свобода” с. Катуница, община Садово. 

 

           Не останахме безразлични и към проблемите на правоохранителните 

органи на територията на Общината. Бяхме  обезпокоени от факта, че реалния 

числен състав на ПУ-Садово е сведен до критичен минимум, който според нас не 

позволява служителите на участъка да изпълняват качествено задълженията си. 

Поради, което приехме Декларация от Общински съвет-Садово, която изпратихме 

до Министерски съвет, министерство на вътрешните работи, Парламентарна 

комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Областна дирекция на МВР-

Пловдив с искане за увеличаване състава на Участък „Полиция” Садово, за да е 



възможно изпълнението на основната функция на полицията – превенция и 

противодействие на престъпността и осигуряване на обществен ред и сигурност за 

гражданите на нашата община.  

 

       

           Пред Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството настоявахме за спешни действия по привеждането 

на мостовото съоръжение на изхода на с. Поповица към Асеновград във вид, 

който да е безопасен за преминаващите и последваща цялостна реконструкция.  

           В последствие бяха изпълнени мерки по обезопасяване на съоръжението и 

получихме уверение от АПИ, че агенцията ще положи усилия за осигуряване на 

необходимите средства и за извършването на основен ремонт. 

 

            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. 

 

           Завършвам отчета си с благодарност към всички общински 

съветници,всички кметове и всички представители на Общинска администрация, 

защото всичко което постигнахме и предстои да се реализира е благодарение на 

добрата ни съвместна работа . 

           Нека си пожелаем за в бъдеще да имаме сили и възможност да бъдем още 

по-полезни за жителите на нашата община. 

 

 

                                                                    Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 

 

             


