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от АТАНАС  ДИМИТРОВ  ТЕЛЧАРОВ – Председател на 
Общински съвет-Садово 

 
           Относно: дейността на Общински съвет – Садово за 2020 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 2020 година Общински съвет – Садово е провел 14 
заседания, на които са взети общо 117 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: 
           14.01.2020г. – присъстват   - 13 общински съветника,  
                                       отсъстват  -   4 общински съветника 
           31.01.2020г. – присъстват   - 15 общински съветника,  
                                       отсъстват  -   2 общински съветник 
           24.02.2020г. -  присъстват  -  14 общински съветника 
                                      отсъстват   -    3  общински съветник 
           19.03.2020г. – присъстват   -  13 общински съветника 
                                      отсъстват   -    4 общински съветника 
           27.03.2020г. – присъстват  -   11 общински съветника 
                                      отсъстват   -    6 общински съветника 
           30.04.2020г. – присъстват   -  15 общински съветника 
                                      отсъстват   -    2 общински съветника 
           28.05.2020г. – присъстват   -  16 общински съветника 
                                      отсъстват   -     1 общински съветника 
           30.06.2020г. – присъстват   -  13 общински съветника 
                                      отсъстват    -   4 общински съветника 
           28.07.2020г.  - присъстват   -  14 общински съветника 
                                      отсъстват    -    3 общински съветника 
           08.09.2020г. - присъстват    -  14 общински съветника 
                                       отсъстват   -    3 общински съветника 
           05.11.2020г. - присъстват    -  13 общински съветника 
                                       отсъстват   -    4 общински съветника 
           04.12.2020г. - присъстват    -  12 общински съветника 
                                       отсъстват   -    5 общински съветника 
           09.12.2020г. - присъстват    -  11 общински съветника 
                                       отсъстват   -    6 общински съветника   
           18.12.2020г. - присъстват    -   10 общински съветника 
                                       отсъстват   -    7 общински съветника 
 
 
 



           С Решение № 88/28.07.2020г. е приет отчета за изпълнение на решенията на 
Общинския съвет за периода 01.01.2020г.-30.06.2020 година. 
 
           Всички решения, взети от Общинския съвет през второто полугодие на 2020 
г. са изпълнени с изключение на Решения №№ 132, 134 и 136, за изпълнението на 
които е необходимо технологично време. 
                              
           Със задоволство мога да кажа, че от Областен управител на област Пловдив 
няма върнати за ново обсъждане, респ. отмяна решения на Общински съвет-
Садово, взети през периода 01.01.2020г.-31.12.2020 година. 
 
           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 за 2020 година; 
           - Стратегия за управление на общинска собственост за периода на мандат 
2019-2023 година; 
            - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и  
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово; 

- Годишен план за развитие на социалните услуги в община Садово за 
2021 година; 

- Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 
2014-2020г. за 2019 година. 

- План за защита при бедствия на Община Садово. 
 
            Със свое решение Общинския съвет определи за представител на община 
Садово в Общото събрание на Регионалната асоциация на общини „Тракия” 
Председателя на Общинския съвет Атанас Димитров Телчаров, а за негов 
заместник общинския съветник Георги Кирилов Буков. 
            Също така Общинския съвет взе решение за разкриване на яслена група в 
Детска градина Садово, което вече е факт. 
 
            През изминалата 2020 година продължи подпомагане на граждани от 
Общината, които са в затруднено здравословно и финансово положение. В 
деловодството на Общинска администрация са постъпили общо 93 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 54 
нуждаещи се граждани на Общината на обща стойност  18 100 лева. Една част от 
отпуснатите средства са за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. 
           



            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,  
 
           Това е накратко обобщената картина за нашата работа през изминалата 2020 
година. Искам да изразя 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, на съпричастността към всички проблеми, с които се сблъскваме и 
активното участие в разрешаването им. 
          Нека продължаваме да работим в полза на жителите на нашата община и това  
да бъде основополагащо при всяко наше решение. 
 
 

                                                                  Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 

 

                                             

 

 


