
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С А Д О В О 

 

О   Т   Ч   Е   Т 

 

от АТАНАС  ДИМИТРОВ  ТЕЛЧАРОВ – Председател на 

Общински съвет-Садово 

 

           Относно: дейността на Общински съвет – Садово за 2019година 

 

 

        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 2019 година Общински съвет – Садово е провел 16 

заседания, на които са взети общо 139 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: 

           21.01.2019г. – присъстват –    14 общински съветника,  

                                       отсъстват -    3 общински съветника 

           31.01.2019г. – присъстват –  15 общински съветника,  

                                       отсъстват -    2 общински съветника 

           25.02.2019г. - присъстват –  16 общински съветника 

                                      отсъстват  -    1  общински съветник 

           29.03.2019г. – присъстват  - 15 общински съветника 

                                      отсъстват  -    2 общински съветника 

           22.04.2019г. – присъстват  -  15 общински съветника 

                                      отсъстват -     2 общински съветника 

           03.06.2019г. – присъстват  -  14 общински съветника 

                                      отсъстват -      3 общински съветника 

           10.06.2019г. – присъстват  -  12 общински съветника 

                                      отсъстват -      5 общински съветника 

           21.06.2019г. – присъстват  -  12 общински съветника 

                                      отсъстват -      5 общински съветника 

           15.07.2019г.-   присъстват  -  13 общински съветника 

                                      отсъстват -      4 общински съветника 

           02.08.2019г. -  присъстват -   11 общински съветника 

                                      отсъстват  -     6 общински съветника 

           02.09.2019г. -  присъстват -    16 общински съветника 

                                       отсъстват   -    1 общински съветник 

           17.09.2019г. -  присъстват -    12 общински съветника 

                                       отсъстват  -    5 общински съветника 

           07.10.2019г. -   присъстват -    17 общински съветника 

           06.11.2019г. -   присъстват –   17 общински съветника 

           20.11.2019г. –  присъстват  -   16 общински съветника 

                                        отсъстват  -    1 общински съветник  

           09.12.2019г.-    присъстват  -   16 общински съветника 

                                        отсъстват  -     1 общински съветник 



           С решение №556/02.08.2019 г. е приет отчета за изпълнение на решенията 

на Общинския съвет за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 година. 

           За периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. Общински съвет Садово проведе 

осем сесии, на които са взети 64 решения. 

           Решения, неподлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

Отчети, информации и др. решения  №№  554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 

577, 578, 593, 594, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 14.  

                      

 Решения, подлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

          І. МЕСЕЦ  ЮЛИ: 

           1.  Решение № 553/15.07.2019  г., протокол № 46   – изпълнено – проект   

„Предоставяне на патронажна грижа в община Садово” се изпълнява от дирекция 

„Обща администрация” . 

 

            II. МЕСЕЦ АВГУСТ: 

            1.Решение № 561/02.08.2019  г., протокол № 47 – изпълнено- числеността 

на персонала и броя на групите в детските градини е в съответствие с приетото 

решение. 

2. Решение № 562/02.08.2019 г., протокол № 47 - пред МОН е внесено  

мотивирано предложение за утвърждаване на средищните училища и детски 

градини. 

3. Решение № 564/02.08.2019 г., протокол № 47 - изпълнява се приетия  

план за противодействие на тероризма на територията на община Садово. 

4. Решение № 565/02.08.2019г., протокол № 47  - изпълнено – именуваните  

улици са нанесени на плана на град Садово. 

5. Решение № 566/02.08.2019  г., протокол № 47   - изпълнено – прилага се  

изменената Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред. 

6. Решение № 567/02.08.2019 г., протокол № 47- изпълнява се коригирания  

общински бюджет за 2019 година. 

7. Решение № 568/02.08.2019 г., протокол № 47  - изпълнено – огласено е  

разрешение за изработване на ПУП-ПП на трасе на уличен тръбопровод. 

8. Решение № 569/02.08.2019 г., протокол № 47  - изпълнено – огласено е  

разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на земеделска земя в землището на с. 

Болярци. 

9. Решение № 570/02.08.2019 г., протокол № 47 – изпълнено – огласено е  

одобрение на ПУП- ПРЗ на трасе на захранващ кабел в землището на с.Катуница. 

10. Решение № 571/02.08.2019 г., протокол № 47 -  изпълнено  - огласено е  

одобрение  за изработване на проект на ПУП-ПП на трасе на уличен водопровод. 

11. Решение № 572/02.08.2019  г., протокол № 47 – изпълнено – огласено е  

одобряване на ПУП-ПП на  трасе на захранващ кабел в землището на с. Катуница. 

12. Решение № 573/02.08.2019  г., протокол № 47 – изпълнено – разрешено   

изменение на УПИ XII-881 по плана на с. Чешнегирово. 



13. Решение № 574/02.08.2019  г., протокол № 47  - не е проведен търг  

поради отказ на кандидатите. 

14. Решение № 575/02.08.2019  г., протокол № 47  - изпълнено – изплатена  

еднократна помощ на четири лица. 

15. Решение № 576/02.08.2019  г., протокол № 47 – в процес на изпълнение  

– подготвя се проектно предложение по програма „Рехабилитация и 

модернизация на общинска инфраструктура”. 

 

          III. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ: 

         1. Решение № 579/02.09.2019  г., протокол № 48 – изпълнено – формирани са 

паралелките под норматив съгласно взетото решение. 

         2. Решение №580/02.09.2019г.,протокол №48– изпълнява се актуализираната 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. 

         3. Решение № 581/02.09.2019  г., протокол № 48  -  изпълнява се коригирания 

бюджет на общината за 2019 година. 

         4. Решение № 582/02.09.2019  г., протокол № 48 –  изпълнено- решението е 

огласено на заинтересованите лица. 

         5. Решение № 583/02.09.2019  г., протокол № 48  -  изпълнено  -  продаден е 

чрез търг поземлен имот в гр. Садово. 

         6. Решение № 584/02.09.2019  г., протокол № 48 – обявен е търг за отдаване 

под наем на помещения в сградата на здравна служба с. Моминско. Не се е явил 

кандидат. 

         7. Решение № 585/02.09.2019  г., протокол № 48  -  изпълнено  - изплатена е 

еднократна помощ на шест лица. 

         8. Решение № 586/02.09.2019  г., протокол № 48  - изпълнено  - съставен е 

акт за частна общинска собственост на общински имот в с. Караджово. 

         9. Решение № 587/17.09.2019  г., протокол № 49 -  изпълнено  - издадени са 

заповеди за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство. 

 

            IV. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ: 

         1. Решение № 588/07.10.2019г., протокол № 50 –изпълнява се коригираният 

бюджет на община Садово за 2019 година. 

         2. Решение № 589/07.10.2019 г., протокол № 50 – изпълнено – чрез търг са 

отдадени под наем помещения в сградата на поликлиниката в гр. Садово. 

         3. Решение № 590/07.10.2019  г., протокол № 50 – изпълнено – чрез търг е 

продаден имот – частна общинска собственост в с. Чешнегирово. 

         4. Решение № 591/07.10.2019 г., протокол № 50 – изпълнено – изплатена е 

еднократна помощ на седем лица. 

         5. Решение № 592/07.10.2019 г., протокол № 50 – в процес на изпълнение. 

 

 



          V. МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ: 

          1. Решение № 15/09.12.2019  г., протокол № 3 – изпълнява се  коригирания 

бюджет на община Садово за 2019 година. 

          2. Решение № 16/09.12.2019  г., протокол № 3 – изпълнено – структурата на 

администрацията е приведена в съответствие с решението. 

           3. Решение № 17/09.12.2019  г., протокол № 3 –изпълнено – прилага се 

коригираната наредба № 10 за определяне размера на местните данъци в община 

Садово. 

           4. Решение № 22/09.12.2019  г., протокол № 3 – изпълнено – изплатена 

еднократна парична помощ на 12 лица. 

 

           За изпълнение на решения №№ 12, 18, 19, 20, и 21 е необходимо  

технологично време. 

 

         През отчетния период  Общински съвет-Садово в изпълнение на своите 

правомощия прие:  

            От Областен управител на област Пловдив има върнати за ново обсъждане,  

респ. отмяна три броя решения - № 522, взето с Протокол № 41/29.03.2019г., № 

540, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. и № 544, взето с Протокол № 

43/03.06.2019г. Същите са разгледани от ОбС – Садово и съответно съобразени 

със законовите изисквания: Решение № 522 е изменено с Решение № 

539/22.04.2019г., Решение № 540 е отменено с решение № 51/10.06.2019г., а 

Решение № 544 е изменено с Решение № 552/21.06.2019 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 2019година;  

- Общинска програма за закрила на детето за 2019г., Годишен план за  

развитие на социалните услуги в община Садово за 2020 година; 

- Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на  

територията на община Садово за периода 2018-2020 година; 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на  

местните данъци в община Садово,  

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и  

администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово,  

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и  

реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Садово; 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за  



записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на 

територията на Община Садово, Област Пловдив. 

- 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 за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на 

местните данъци в община Садово; 

- Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие  

2014-2020 г. за 2018 година; 

- План за противодействие на тероризма на Община Садово за 2019 г. 

 

            Със свое решение Общинския съвет даде съгласие Председателят на 

Общински съвет-Садово Атанас Телчаров да членува в Националната асоциация 

на председателите на общински съвети в Република България, както и определи 

делегат и зам. делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България. 

           

            През изминалата 2019 година в деловодството на Общинска 

администрация са постъпили общо 57 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 41 

нуждаещи се граждани на Общината на стойност  14 050 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,  

 

           Завършвам отчета с благодарност към всички общински съветници и 

граждани на Общината за съпричастността им към всички проблеми, с които се 

сблъскваме и активното участие в разрешаването им. 



           За мен тясната връзка между местна власт и гражданското общество  са 

ключа към успешното развитие на Община Садово. 

            Уверен съм, че в новия мандат всички новоизбрани съветници заедно ще 

продължим да работим за благоденствието на нашата община и в интерес на 

гражданите й. 

 

      

 

                                                                  Председател на ОбС:  Ат. Телчаров 

 

                                                                                               

 


