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от АТАНАС  ДИМИТРОВ  ТЕЛЧАРОВ – Председател на 
Общински съвет-Садово 

 
           Относно: дейността на Общински съвет – Садово за първото  
                                 полугодие на 2022 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 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 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 са  заседавали по график и по предварителен проект за дневен 
ред, като на своите заседания същите изготвят становища до Общинския съвет по 
разгледаните предложения. Няма провалено заседание поради липса на кворум.  
           През отчетния период Общински съвет – Садово е провел шест редовни 
заседания, на които са взети общо 91 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: 
           02.02.2021г. – присъстват –  13 общински съветника,  
                                       отсъстват      4 общински съветника 
           23.02.2021г. – присъстват –  16 общински съветника,  
                                       отсъстват -    1 общински съветник 
           23.03.2021г. - присъстват –  14 общински съветника 
                                      отсъстват  -    3  общински съветник 
           29.04.2021г. – присъстват  - 13 общински съветника 
                                      отсъстват  -    4 общински съветника 
           28.05.2021г. – присъстват  -  16 общински съветника 
                                      отсъстват -     1 общински съветника 
           17.06.2021г. – присъстват  -  14 общински съветника 
                                      отсъстват -     3 общински съветника 
            
           Относно изпълненията на решенията на Общински съвет Садово: 
           1.Решения, неподлежащи на изпълнение от Общинска 
администрация: 
 - Отчети, информации и др. решения  №№  140, 141, 142, 158, 165, 166,  
167, 173, 174, 175, 191,193, 194, 195, 206, 209, 216, 218.  
                      
  2.Решения,подлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 
            І. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ: 
            1. Решение № 143/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнява се приетия 
бюджет на община Садово за 2021 година.  
            2.Решение № 144/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – структурата 
на общинската администрация е приведена в съответствие с приетото решение. 
            3.Решение № 145/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – реализира се 
проект  „Патронажна грижа+ в община Садово“. 
            4.Решение № 146/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – в община 
Садово е реализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“. 

5. Решение № 147/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено –  



община Садово кандидатства като партньор на община Пещера с проектно 
предложение „Подобряване на капацитета на администрациите  на общините 
Пещера, Батак и Садово за адаптиране към климатичните промени“. 

1.Решение № 148/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнява се приетата 
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост на територията на община Садово за 2021 година. 

2.Решение № 149/02.02.2021 г., протокол №18 – в процес на изпълнение. 
3.Решение № 150/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – 

наемателите на общинска собственост, преустановили стопанска дейност поради 
ограничителните мерки, наложени по време на извънредна епидемична 
обстановка и подали мотивирано заявление са освободени от наемни вноски. 

4. Решение № 151/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – 
предприети са необходимите действия във връзка с именуването на улица в с. 
Чешнегирово. 

5.Решение № 152/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – съставен е 
акт за частна общинска собственост на имот в землището на с. Караджово. 

6.Решение № 153/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – отдаден е 
под наем чрез търг зъболекарски кабинет в сградата на Здравна служба гр. 
Садово. 

7.Решение № 154/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – отдадено 
е чрез търг помещение за битови услуги, намиращо се в старата сграда на ДГ-
Садово. 

8.Решение № 155/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – съставен е 
акт  за частна общинска собственост на имот по плана на с. Поповица. 

9.Решение № 156/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – 
обнародвано е решението за одобряване на ПУП-ПП на трасе на захранващ 
кабел. 
              10.Решение № 157/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – огласено 
е задание и разрешение за изработване проект за ПУП-ПРЗ на земеделска земя в 
землището на с. Чешнегирово. 
              11.Решение №159/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – разгласено 
е разрешение за изработване на ПУП-ПП на трасе на кабелна линия. 
              12.Решение №160/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – разгласено 
е одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП на трасе за 
техническа инфраструктура. 
              13.Решение № 161/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – изплатена 
е еднократна помощ на две лица. 
              14.Решение № 162/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – изплатена 
е еднократна помощ на две лица. 
              15.Решение № 163/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено –изпълнява 
се коригирания бюджет на община Садово за 2021 година. 
              16.Решение № 164/02.02.2021 г., протокол №18 – изпълнено – закупена 
от общината е част от първия етаж от сградата на общинска администрация. 



              17.   Решение № 168/23.02.2021 г., протокол №19 – изпълнено – пасищата 
и мерите от обшинския поземлен фонд са отдадени под наем съгласно взетото 
решение. 
              18.Решение № 169/23.02.2021 г., протокол №19 – изпълнява се приетия 
План за интегрирано развитие на община Садово. 
             19.Решение № 170/23.02.2021 г., протокол №19 – изпълнено – 
представител на община Садово участва в общото събрание на АД 
"Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“. 
            20.Решение № 171/23.02.2021 г., протокол №19 – изпълнено 
            21.Решение № 172/23.02.2021 г., протокол №19 – изпълнено – изплатена 
еднократна помощ на едно лице. 
 
             II. МЕСЕЦ МАРТ: 

           1. Решение № 176/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнява се 
актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост. 
            2. Решение № 177/23.03.2021 г., протокол № 20 – прилага се 
актуализираната Наредба № 4 за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услугите в община Садово. 
            3. Решение № 178/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнява се 
коригирания бюджет на община Садово за 2021 година. 
            4. Решение № 179/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – 
обнародвано е коригираното одобрение на  ПУП-ПП на трасе уличен 
водопровод по плана на стопански двор с. Богданица. 
           5. Решение № 180/23.03.2021 г., протокол № 20 – в процес на изпълнение. 
           6. Решение № 181/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – чрез търг 
е извършена продажба на поземлен имот по плана на с. Кочево. 
           7. Решение № 182/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – чрез търг 
е извършена продажба на застроен урегулиран поземлен имот – 
бензиностанция, по плана на гр. Садово. 
          8. Решение № 183/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – извършена 
е продажба на застроен урегулиран поземлен имот в с. Поповица. 
          9. Решение № 184/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – извършена 
е продажба на незастроен неурегулиран имот по плана на с. Поповица. 
         10. Решение № 185/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено е решението 
за поставяне на монументално-декоративен елемент – самолет. 
          11. Решение № 186/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – огласено 
е одобряване на задание и разрешение за изработване на проект  за ПУП-ПРЗ 
на трасе за водоснабдяване и електроснабдяване  

            12. Решение № 187/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено 
          13. Решение № 188/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – огласено 
е разрешение за изработване на ПУП-ПП на обект на техническата 
инфраструктура. 



         14. Решение № 189/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – изплатена 
еднократна помощ на 5 лица. 
         15. Решение № 190/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – изплатена 
еднократна помощ  на 4 лица. 
         16. Решение № 191/23.03.2021 г., протокол № 20 – решението е отменено. 
         17. Решение № 192/23.03.2021 г., протокол № 20 – изпълнено – изплатена 
еднократна помощ на едно лице 

 
           III. МЕСЕЦ АПРИЛ: 
            1. Решение № 196/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнява се  приетия 
културен календар на община Садово за 2021 година. 

       2.Решение № 197/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнява се  
коригирания бюджет на община Садово за 2021 година. 
            3.Решение № 198/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнява се приетата 
Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имущество, 
собственост на община Садово. 
            4.Решение № 199/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнява се 
актуализираната програма за управление и разпореждане с общински имоти. 
            5.Решение № 200/29.04.2021 г., протокол № 21  - изпълнено – отдадена 
под наем чрез търг е част от техническата работилница на старото основно 
училище в гр. Садово. 
            6.Решение № 201/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнено – извършена 
е продажба на неурегулиран поземлен имот по плана на с. Караджово. 
           7.Решение № 202/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнено – чрез търг с 
явно наддаване е извършена продажба на поземлен имот в с. Милево. 
           8.Решение № 203/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнението на 
решението е спряно поради обжалване в съда. 
           9.Решение № 204/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнено – публикувано 
е одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПП на трасе на 
уличен водопровод. 
         10.Решение № 205/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнено – издадена е 
заповед за възникване на сервитут на трасе на оптичен кабел. 
          11.Решение № 207/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнено – изплатена 
еднократна помощ на седем лица. 
          12.Решение № 208/29.04.2021 г., протокол № 21 – изпълнено – 
упълномощеният представител на община Садово взема участие в общото 
събрание на УМБАЛ – Пловдив. 
             
         ІV. МЕСЕЦ  МАЙ:     
           1.Решение № 210/28.05.2021 г., протокол № 22 – изпълнява се  
актуализираната общинска програма за разпореждане с общинска собственост. 
          2.Решение № 211/28.05.2021 г., протокол № 22 – изпълнява се коригирания 
бюджет на община Садово за 2021 година. 



          3.Решение № 212/28.05.2021 г., протокол № 22 изпълнено – издаден е акт 
за частна общинска собственост на имот по плана на с. Катуница. 
          4.Решение № 213/28.05.2021 г., протокол № 22 – изпълнено – публикувано 
е одобряване на задание и съгласие за  изработване на ПУП-ПП на трасе за 
кабелна линия и водопровод. 
          5.Решение № 214/28.05.2021 г., протокол № 22 – в процес на изпълнение. 
          6.Решение № 215/28.05.2021 г., протокол № 22 – в процес на изпълнение. 
          7.Решение № 217/28.05.2021 г., протокол № 22 – изпълнено – изплатена 
еднократна помощ но едно лице. 
      
           V. МЕСЕЦ ЮНИ: 
           1.Решение № 219/17.06.2021 г., протокол №23 – изпълнява се 
актуализираната програма за управление на общинските имоти. 
           2.Решение № 220/17.06.2021 г., протокол №23 – земите от общинския 
поземлен фонд се отдават под наем съгласно взетото решение. 
           3.Решение № 227/17.06.2021 г., протокол №23 – изпълнено – изплатена 
еднократна помощ на едно лице. 
           4.Решение № 222/17.06.2021г., протокол №23 – върнато за повторно 
разглеждане. 
 

За изпълнение на решения  №№ 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229 и 230 е 
необходимо технологично време. 
 
          През отчетния период от Областен управител на област Пловдив е върнато 
за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания Решение № 222, 
взето от Общинския съвет с Протокол № 23 от 17.06.2021г., в частта на т. III.  
          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 2021 година; 

- План за интегрирано развитие на Община Садово за периода 2021-2027  
година; 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и  
администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово; 

-  Нова Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с  
имуществото, собственост на община Садово с текст, съгласно приложението. 
 
           През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са 
постъпили общо 32 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, култура, спорт, туризъм и 
младежки дейности Общинския съвет е взел решение за отпускане на еднократни 



помощи на 24 крайно нуждаещи се граждани на Общината на стойност 5 450 
лева. 
 
            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 да се проведат. 
            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 на нашата дейност през изминалия 
период. 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. Завършвам отчета си с 
пожелание да продължаваме да работим в полза на жителите на нашата община 
и това  да бъде основополагащо при всяко наше решение. 
 

            

                                                             Председател на ОбС:   Ат. Телчаров       

  

 

 


