
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 първото  

                                 полугодие на 2019 г. 
 

 

             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 осем 

заседания/шест редовни и две извънредни/, на които са взети общо 75  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 съветник 

           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 

 

           Относно изпълненията на решенията на Общински съвет Садово: 

 

  1. Решения, неподлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

 - Отчети, информации и др. решения  №№  487, 488, 491,  493, 494, 495, 496, 

497, 498, 499, 502, 511, 512, 523, 525, 527, 258, 529, 530,534, 535, 541, 542 и 551.  

  2. Решения, подлежащи на изпълнение от Общинска администрация: 

 

           І. МЕСЕЦ ЯНУАРИ: 

1. Решение № 478/21.01.2019  г., протокол № 38  – прилага се изменената 

Наредба №10 за определяне на местните данъци и такси в община Садово . 

2. Решение № 479/21.01.2019  г., протокол № 38  – изпълнява се приетата 

програма за управление и разпореждане  с имотите общинска собственост. 

3. Решение № 480/21.01.2019 г., протокол № 38 - в процес на изпълнение 

– подготвя се процедурата за поемане на общински дълг.  



4.  Решение № 481/21.01.2019  г., протокол № 38  –  прилагат се приетите 

Правила за избор на финансова институция.  

5. Решение № 482/21.01.2019  г., протокол № 38   – изпълнено – огласено 

е одобряване  на ПУП-ПП на трасе на кабелна линия в землищата на с. Милево   и 

с. Поповица.   

6. Решение № 483/21.01.2019  г., протокол № 38   – изпълнено – огласено 

е одобрение и разрешение за изработка проект на ПУП–ПРЗ на имот в землището 

на с. Поповица.   

7.  Решение № 484/21.01.2019 г., протокол № 38 – в процес на 

изпълнение – предстои подписване на окончателен договор за прехвърляне на 

собствеността на част от общински имот. 

8. Решение № 485/21.01.2019  г., протокол № 38  – изпълнено – чрез търг 

е отдадено под наем помещение за шивашко ателие в жилищен блок в гр. Садово.    

9. Решение № 486/21.01.2019  г., протокол № 38 – изпълнено – изплатена 

еднократна помощ на четири лица. 

               10.Решение № 489/31.01.2019  г., протокол № 39 – изпълнява се приетия 

бюджет на община Садово за 2019 година.    

11. Решение № 490/31.01.2019 г., протокол № 39 – изпълнено – общината 

кандидатства и печели проект по схема „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания” по ОП „РЧР”. 

12.Решение №492/31.01.2019 г.,протокол№39 –изпълнява се  

 актуализираната Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Садово.   

      

            II. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ: 

1. Решение № 500/25.02,2019  г., протокол № 40 – изпълнено – огласено 

е одобрение на технико-икономическо задание и разрешение за изработване на 

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

2. Решение № 501/25.02,2019  г., протокол № 40 – изпълнено – огласено 

е одобряване на задание и разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП на 

трасе на захранващ кабел в землището на с. Катуница.  

3. Решение № 503/25.02,2019  г., протокол № 40 – изпълнено – изплатена 

еднократна помощ на две лица.  

4.  Решение № 504/25.02,2019 г., протокол № 40 – изпълнява се 

актуализираната годишна програма за управление и разпореждане с общинските 

имоти.  

5. Решение № 505/25.02,2019  г., протокол № 40 – изпълнено – учредено 

е право на пристрояване.   

6. Решение № 506/25.02,2019  г., протокол № 40 – изпълнено – продаден 

е чрез търг имот-частна общинска собственост в стопанския двор на с. Поповица. 



7. Решение № 507/25.02,2019г., протокол № 40 – изпълнено – извършена 

е продажба чрез търг на застроен поземлен имот в стопанския двор на с. 

Поповица. 

8. Решение № 508/25.02,2019  г., протокол № 40 – изпълнено – проведен 

е търг за отдаване под наем на помещение за сладкарница в културния дом на с. 

Богданица.    

9. Решение № 509/25.02,2019  г., протокол № 40 – изпълнено – пасищата, 

мерите и ливадите общинска собственост се ползват и отдават под наем съгласно 

приетите правила - изпълнено – сключен договор с Агенцията по заетостта за 

безвъзмездно управление от Бюрото по труда на три  помещения от 

административната сграда на общината. 

10.  Решение № 510/25.02.2019  г., протокол № 40 – в процес на 

изпълнение – предстои издаване на заповед от кмета на общината за одобряване 

на ПУП.           

              

            II. МЕСЕЦ МАРТ: 

1.  Решение № 513/29.03.2019г., протокол № 41–изпълнява се 

Общинската програма за закрила на детето за 2019 година.      

2.  Решение № 514/29.03.2019 г., протокол № 4 – в процес на изпълнение 

– подготвя се проект за кандидатстване  по програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността  и подобрено включване на уязвими групи”.   

3.  Решение № 515/29.03.2019 г., протокол № 41–в процес на съгласуване 

е изготвен  проект за ИПУП на част от кв. 84 по плана на с. Катуница.   

4.  Решение № 516/29.03.2019 г., протокол № 41 – изпълнено – огласено 

е одобрено задание и разрешение за   изработване на ПУП – ПРЗ на земеделска 

земя в землището на с.Катуница.  

5.  Решение № 517/29.03.2019 г., протокол № 41 – огласено е  одобряване 

на задание и разрешаване изработването на  ПУП – ПРЗ на поземлен имот нива в 

землището на с. Караджово.            

6.  Решение № 518/29.03.2019 г., протокол № 41  – изпълнено – огласено 

е разрешение за изработване проект за ПУП – ПРЗ на земеделска земя в 

землището на  с. Милево.    

7.  Решение № 519/29.03.2019 г., протокол № 41  – изпълнено – съставен 

е акт за частна общинска собственост за имот в стопанския двор на с. Богданица. 

8.  Решение № 520/29.03.2019 г., протокол № 41 – изпълнено – изплатена 

еднократна помощ на две лица.        

9.  Решение № 521/29.03.2019г., протокол № 41–изпълнява се 

коригирания бюджет на община Садово. 

10. Решение №524/29.03.2019 г., протокол № 41  - изпълнява се   

актуализираната общинска програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост.  

11. Решение № 526/29.03.2019 г., протокол № 41   - връчени са парични  

награди на трима изявени спортисти от общината. 



                 

         ІІІ. МЕСЕЦ АПРИЛ:     

1. Решение № 531/22.04.2019 г., протокол 42 – изпълнява  програмата за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Садово.        

2. Решение № 532/22.04.2019 г., протокол 42- проведен е търг, предстои 

подписване на договор за покупко–продажба на поземлен имот в с. Катуница. 

3. Решение № 533/22.04.2019 г., протокол 42  – изпълнено – огласено е 

одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на земеделска 

земя в землището на с. Катуница. 

4.  Решение № 536/22.04.2019 г., протокол 42- изпълнено – изплатена е 

еднократна помощ на едно лице . 

5. Решение № 537/22.04.2019 г., протокол 42–изпълнява се коригирания 

бюджет на община Садово за 2019 година. 

6. Решение № 538/22.04.2019 г., протокол 42– изпълнява се 

актуализираната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост. 

7. Решение № 539/22.04.2019 г., протокол 42 – подписан предварителен 

договор за прехвърляне на Храм Света Петка с. Караджово собствеността върху 

общински незастроен поземлен имот. 

      

           IV. МЕСЕЦ ЮНИ: 

1. Решение № 543/03.06.2019 г., протокол 43 – Прилага се  

коригираната Наредба №4 за определяне и администриране на местните данъци и 

такси и цени на услугите в община Садово. 

2. Решение № 545/03.06.2019 г., протокол 43 – изпълнено – изплатена  

еднократна помощ на три лица. 

3. Решение № 546/03.06.2019 г., протокол 43 – определените земи от  

общинския поземлен фонд се отдават под наем съгласно утвърдените с решението 

условия. 

4. Решение № 547/03.06.2019 г., протокол 43 – приемането,  

отписването и премесването на деца в общинските детски градини се извършва 

съгласно коригираната Наредба. 

5. Решение № 548/03.06.2019г., протокол 43- изпълнява се коригирания 

бюджет на община Садово за 2019 година. 

6. Решение № 549/03.06.2019 г., протокол 43 – подписан е Запис на  

заповед  за финансиране разходи за ДДС по договор, сключен между община 

Садово и ДФ „Земеделие”. 

7. Решение № 550/03.06.2019 г., протокол 43 – подписан е Запис на  

заповед за обезпечаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна 

финансова помощ, сключен между община Садово и ДФ „Земеделие” . 

8. Решение № 552/21.06.2019 г., протокол 45 - прилага се коригираната  



Наредба № 6 за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни 

дейности и за съставяне, обсъждане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет. 

 

            За отчетния период няма неизпълнени решения.  

 

            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. 

 

           През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са 

постъпили общо 22 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  12  крайно нуждаещи се граждани на Общината на стойност 4750 

лева. 

 



            За постигнати отлични резултати са наградени с парични награди изявени 

спортисти от Общината – Васил Георгиев Димитров от гр. Садово, Милен 

Илианов Димитров от гр. Садово, както и техния треньор Драган Милушев 

Драганов. Състезателите на спортен клуб „Гладиатор” Садово и на националния 

отбор по киокушин-кан – Васил Димитров и Миглен Димитров през 2018г. са 

постигнали успехи на Държавно първенство за юноши и девойки младша и 

старша възраст Стара Загора, Европейско първенство Калининград Русия, 

Световно първенство гр. Варна.  

 

           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, което 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 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       

 


