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за дейността на Общински съвет – Садово за  І-то полугодие на 2015 година 

 

 

 

           Уважаеми дами и господа общински съветници,          

           Уважаеми граждани на Община Садово, 

 

           На основание 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. 

            Организацията и работата на Общински съвет – Садово през І-то 

полугодие на 2015 година се осъществяваше главно въз основа на разпоредбите 

на Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото 

законодателство и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

– Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

Като орган на местното самоуправление, Общински съвет – Садово съвместно с 

административното ръководство продължи да определя политиката за изграждане 

и развитие на Общината. 

            През отчетния период Общинския съвет е провел 6 заседания, на които са 

взети 91 броя 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. 

Заседанията на комисиите са открити, при нужда на тях присъстват 

представители на Общинска администрация от съответния ресор. 

            

       

 



 

           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 

 

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

като на своите заседания същите изготвяха становища до Общинския съвет по 

разгледаните предложения. Всички  общински съветници се отнасяха отговорно 

при разглеждане на постъпилите материали от страна на Общинска 

администрация, както и от други институции. 

 

           Участието на общинските съветници в заседанията е, както следва: 

           30.01.2015г.   –  присъстват – 17 общински съветника, отсъстващи - няма                 

           13.02.2015г.   -  присъстват –  16  общински съветника 

                                       отсъстват    -    1  общински съветник 

           05.03.2015г.   -   присъстват  - 14  общински съветника 

                                       отсъстват    -    3  общински съветника 

           29.04.2015г.   -   присъстват – 16  общински съветника 

                                       отсъстват    -   1  общински съветник 

           28.05.2015г.  -    присъстват  - 16  общински съветника 

                                       отсъстват    -    1  общински съветник 

           30.06.2015г.   -   присъстват  - 13 общински съветника 

                                       отсъстват    -    4 общински съветника 

 

           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: 

- Нова 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 - 

2015г.; 

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

2016г.; 

- Бюджетна прогноза за 2016-2018 година; 

- Програма за закрила на детето за 2015г.; 

- Програма за интеграция на ромите в Община Садово 2015-2020 г. 

      

           Важен момент в работата на Общинския съвет е приемането на Програма 

за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015г. на 

Община Садово, както и  публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2015 г. 

Прави впечатление, че въпреки разгласата от страна на Общинска администрация 

за деня, мястото и часа на обсъждането на бюджета, от страна на гражданите се 

чувства все по-малка заинтересованост и присъствие. Бюджета на Общината за 

2015 г. беше приет с Решение № 564 и с оглед на по-голяма оперативност на 

Общинска администрация, през отчетния период същия беше 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 2015г. на Община 

Садово беше актуализирана многократно. 

           По направени искания, Общинския съвет е вземал решения за одобряване 

на задания и разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ на територията на 

Общината, което допринася за развитие на бизнеса в Общината, както и за 

разкриване на нови работни места. 

           Със свое решение  Общинския съвет е утвърдил нови автобусни селищни 

линии от общинската транспортна схема на Община Садово: Граница на Община 

Родопи -с. Катуница; Граница на Община Родопи – с. Караджово; Граница на 

Община Родопи – с. Кочево, както и маршрутните разписания към тях. Това ще 

помогне да се удовлетворят потребностите на населението на съответните 

населени места. 

 

           Също така са взети решения за определяне пасища, мери и ливади от ОПФ 

за общо и индивидуално ползване, за увеличаване капацитета на Центъра за 

обществено подкрепа, приемане на Културен календар за 2015 г., искане за 

безвъзмездно придобиване на 811.99 дка в м. „Мандрата” с. Катуница от 

държавата за нуждите на Община Садово.                       

           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. Всички взети 

решения за продажба на общински имоти са чрез провеждане на явен търг.           

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. 



            

           Постъпилите предложения от страна на Общинска администрация, в т.ч. 

информации и отчети предварително бяха обсъждани от съответните Постоянни 

комисии, които се отнасяха както винаги с отговорност. 

            През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са 

постъпили общо 100 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 29 крайно нуждаещи се граждани на 

Общината на стойност   3 400 лева.  

 

           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.           

 

           Електронния сайт на Общината, категория Общински съвет своевремено 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. 

                   

           През отчетния период – 01.01.2015г.-30.06.2015г. от Областен управител на 

област с административен център гр. Пловдив са върнати за ново обсъждане и 

съобразяване със законовите изисквания следните решения: 

- Решение № 545, взето с Протокол № 48/20.01.2015г., с което ОбС  

обявява имот 934 в кв. 86 по ПУП на с. Катуница, одобрен със Заповед № АБ-

51/01.10.2014г. на кмета на Община Садово, с площ на имота от 178.00 кв.м. и 

граници: улица, улица, УПИ І-219, 223, 224 за хранително-вкусовата 

промишленост – публична общинска собственост за частна общинска собственост 

поради отпадане предназначението на имота по Чл. 3 ал. 2 т. 1 от Закона за 

общинската собственост.   Същото е отменено с Решение № 571/05.03.2015г. 

- Решение № 568, взето с Протокол № 49/13.02.2015г., касаещо  приемане  

на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА. Същото е 

отменено с Решение № 574/05.03.2015 г. 



- Решение № 594, взето с Протокол № 51/29.04.2015г., с което се приема  

нова Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услугите в община Садово. Същото е коригирано с Решение № 609/28.05.2015 

година. 

          

             

            Уважаеми граждани на Община Садово, 

            Уважаеми колеги,  

             

           В края сме на мандат 2011-2015 година.  

           Отправям благодарност към всички колеги – общински съветници, 

ръководството на Общината, кметовете на населените места, както и към 

служителите в Общинска администрация, че успяхме да загърбим политическите 

си пристрастия, да запазим добрия тон, колегиални отношения, почтеност, което 

допринесе за вземане на конструктивни решения в полза на жителите на нашата 

Община. 

           Надявам се, че сме оправдали даденото ни доверие от жителите на 

Общината през изминалия мандат. 

 

 

 

 

                                                                   Председател на ОбС:   Георги Буков 
 

 


