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О Т Ч Е Т 
 

за дейността на Общински съвет – Садово за  2014 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, 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 заседават по график и по предварителен проект за дневен ред, 

като на своите заседания същите изготвят становища до Общинския съвет по 

разгледаните предложения. 

 

           През отчетния период Общински съвет – Садово е  провел 13 заседания, на 

които са взети общо 163 решения, от № 375 до № 537 включително. Няма 

провалено заседание поради липса на кворум. 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: 

           08.01.2014г.   –  присъстват – 14 общински съветника 

                                       отсъстват    -   3 общински съветника 

           31.01.2014г.   -  присъстват – 16 общински съветника 

                                       отсъстват    -   1 общински съветник 

           14.02.2014г.   -   присъстват  - 16 общински съветника 

                                       отсъстват    -   1 общински съветник 

           28.03.2014г.   -   присъстват – 16 общински съветника 

                                       отсъстват    -   1 общински съветник 

           29.04.2014г.  -    присъстват  - 17 общински съветника, отсъстващи - няма                                       

           30.05.2014г.  -    присъстват  - 16  общински съветника 

                                       отсъстват    -   1 общински съветник 

           27.06.2014г.   -   присъстват  - 16 общински съветника 

                                       отсъстват    -    1 общински съветник 

           09.07.2014г.   -   присъстват  - 15 общински съветника 

                                       отсъстват    -    2 общински съветника                        

           01.08.2014г.   -   присъстват -  16 общински съветника 

                                       отсъстват    -    1 общински съветник 

           26.09.2014г.   -   присъстват  - 15 общински съветника 

                                       отсъстват    -   2 общински съветника 

           31.10.2014г.   -   присъстват  - 16 общински съветника 

                                       отсъстват    -   1 общински съветник 

           28.11.2014г.   -   присъстват  - 17 общински съветника, отсъстващи - няма 

           17.12.2014г.   -   присъстват  - 16 общински съветника 

                                       отсъстват    -   1 общински съветник 

 

           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: 



- 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 да изменение и допълнение на Наредба № 2 за придобиване,  

управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община 

Садово, област Пловдив; 

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

администриране на местните такси и цени  на услугите на територията на Община 

Садово; 

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

за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Садово; 

- Корекция на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Садово,  

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 

- Годишен план за развитие на социалните услуги в Община  

Садово/2014г./; 

- Общински план за развитие на Община Садово за периода 2014-2020 г.; 

- Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за  

развитие на община Садово за периода 2014-2020г.; 

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Садово  

за периода 2014-2020 г.; 

- Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост; 

            

           Важен момент в работата на Общинския съвет е приемането на Програма 

за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014г. на 

Община Садово, както и  публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2014 г., 

което беше проведено от Общинския съвет и в последствие приет с Решение № 

398, взето с Протокол № 37/14.02.2014 година. С оглед на по-голяма оперативност 

на Общинска администрация, през отчетния период същия е 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 2014г. на Община 

Садово е актуализирана многократно. 

           На свое извънредно заседание, проведено на 08.01.2014г. Общински съвет – 

Садово взе Решение № 375, с което беше дадено съгласие кмета на Общината да 

подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект 

„Пречиствателна станция за отпадни води от канализационна система на с. 

Кочево”. Вследствие на това през м. декември започна изграждане на същата и 

вече в това населено место ще имаме окончателно завършена и работеща 

канализационна система.       

           С Решение № 390, взето от Общински съвет – Садово с Протокол № 

36/31.01.2014г. единодушно беше дадено съгласие за внасяне на документи за 

кандидатстване в Предприятие за управление дейностите по опазване на околната 

среда за ползване на безлихвен заем в размер на 90 000 лв. за закупуване на 1 бр. 



специализиран автомобил за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци от 

населените места на територията на Община Садово. Общината е кандидатствала 

пред  ПУДООС за ползване на безлихвен заем в размер на 90 000 лв. 

           С Решение № 399, взето с Протокол № 37/14.02.2014г. са одобрени 

конкурсни условия за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване 

под наем на лекарски и стоматологични кабинети. Конкурса е проведен и 

лекарските и стоматологичните кабинети са отдадени под наем. 

 С  Решение № 401, взето с Протокол № 37/14.02.2014г. Общински съвет е  

дал съгласие Общината да кандидатства с проект Възстановяване на горския 

потенциал в Община Садово по Схема за безвъзмездна финансова помощ по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 год., мярка 226 

„Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.            

 

           С Решение № 412, взето с Протокол № 38/28.03.2014г. Общинския съвет 

дава съгласие за закупуване на 1бр. специализиран сметосъбиращ камион-втора 

употреба, на стойност 79 000 лв. от натрупаните средства от отчисленията по чл. 

20  от Наредба № 7/2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.  

Решението е изпълнено и е закупен специализиран автомобил, което ще 

допринесе за периодичното извозване на битовите отпадъци от територията на 

Общината до депото и ще прекрати разкриване на нерегламентирани сметища. 

 

           С Решение № 419, взето от Общински съвет – Садово с Протокол № 

38/28.03.2014 г. беше дадено разрешение откриването на социална услуга Център 

за настаняване от семеен тип с. Ахматово като делегирана от държавата дейност. 

От 2015 година Центъра за настаняване от семеен тип с. Ахматово ще работи със 

делегирани от държавата средства. 

           Във връзка с честването на 40 години от обявяване на Садово за град, с 

Решение № 438, взето с Протокол № 39/29.04.2014г. Общинския съвет удостои 

със звание „Почетен гражданин на Община Садово” ст.н.с. І степен, дсн ДОРА 
БОРИСОВА БОЯДЖИЕВА  и КОЛЬО КАРАМФИЛОВ – художник 
ПОСМЪРТНО, а  с грамота и почетен знак на община Садово дългогодишните 

ръководители и кметове ТОДОРКА ВЪЛЧЕВА ПЕНОВА/1970-1979Г./ 
ПОСМЪРТНО, ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ /1981-1986; 1990-1991Г./ и 
АРГИЛ ГЕНОВ ГЕНЧЕВ /1991-2003Г./ 
 

           С Решение № 441, взето с Протокол № 39/29.04.2014г. Общински съвет 

дава съгласие за изработването на ПУП за разпределителен газопровод в 

землището на с. Катуница и с. Караджово. 

           С Решение № 444, взето с Протокол № 40/30.05.2014г. Общински съвет – 

Садово реши и дари на десет жители на с. Моминско жилищни сгради. 

 



           През периода бяха разгледани отчети за дейността и проблемите на всички 

кметства на територията на Общината. 

           Беше приет Бизнес плана на „В и К” ЕООД гр. Пловдив. 

           През м. юни Общинския съвет прие нова Структура на Общинска 

администрация, вследствие на което се увеличиха възнагражденията на Общинска 

администрация.  

           С Решение № 484, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. Общинския съвет 

даде съгласие да бъде преобразувана ЦДГ „Свобода” с. Катуница в Обединено 

детско заведение „Свобода” с. Катуница с откриване на яслена група, с което даде 

възможност на много млади семейства да започнат работа. Това наложи 

въвеждане на такса за ясла в размер на 32 лева. 

           С Решение № 485, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. Общинския съвет 

определи численост на персонала и брой на групите в детските градини на 

територията на Общината.             

           С Решение № 503, взето с Протокол № № 44/26.09.2014г. се определи 

земята от общинския поземлен фонд на територията на Община Садово за 

отдаване под наем, с което се даде възможност навреме да започне стопанската 

година в Общината. 

           С Решение № 507, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. Общинския съвет 

даде съгласие да се проведе търг за общинско имущество за диагностичен пункт 

на леки автомобили, което е още една придобивка за живущите на територията на 

Общината. 

           С Решение № 532, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. Общинския съвет 

одобри на трасе на разпределителен газопровод и по този начин дава възможност 

за газифициране на имоти, собственост на „Куминяно фрут” в землището на с. 

Караджово и с. Караджово. 

           С Решение № 536, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. Общински съвет – 

Садово награди за постигнати високи спортни резултати  през 2014 г. ОМСК 

„Тракиец-Садово” гр. Садово, стрелба с лък и ОСК „Гладиатор”, карате 

киокушинкай  с по 1000 лева. 

           След подаден сигнал от общинския съветник Зарко Давчев за тревожното 

състояние дигите на река Марица в землището на с. Поповица и с. Милево, 

Общински съвет – Садово прие Декларация, с която изрази своите притеснения 

относно повишаване нивото на водата на река Марица във участъка й в 

землищата на селата Поповица и Милево и съществуваща реална опасност от 

наводнение, което да застраши живота и имуществото на населението в тези села. 

           Приетата Декларация беше изпратена до следните институции: 

Министерски съвет на РБ, Министъра на земеделието и храните, Министъра на 

околната среда и водите, Басейнова дирекция Източно-беломорски район, 

Областен управител на област с административен център Пловдив и „Напоителни 

системи” ЕАД гр. Пловдив. След получаването й веднага бяхме уведомени, че от 

страна на „Напоителни системи” клон „Марица” ще бъдат взети необходимите 

мерки, които ще ограничат ерозията на брега. 



                       

           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. С оглед по-добро 

стопанисване на язовирите, находящи се на територията на Общината бе взето 

решение да се отдадат под наем чрез провеждане на явен търг два броя язовири. 

Търгът е проведен, язовирите са отдадени под наем. Освен приходите, които 

Общината ще получава от наема им, същите ще бъдат в постоянен контрол от 

страна на наемателите. 

           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. 

            

           За оптималното провеждане на заседанията на Общинския съвет от особена 

важност е утвърдената практика за предварително обсъждане на постъпилите 

материали на заседанията на Постоянните комисии, които се отнасяха с 

отговорност при разглеждане на постъпилите предложения от страна на 

Общинска администрация и други институции. Голяма част от постъпилите 

предложения касаят управлението и разпореждането с общинска собственост, 

корекции на бюджета, приемане и изменение на нормативни актове, 

кандидатстване по програми и проекти, образование и култура, молби на 

граждани. Освен предложенията от страна на Общинска администрация, през 

отчетния период бяха разгледани отчети и информации от Дирекция „Бюро по 

труда” Първомай-филиал Садово, Дирекция „Социално подпомагане” Първомай-

Приемна Садово, Общинска служба „Земеделие” гр. Садово, Участък „Полиция” 

Садово, РС „Пожарна безопасност и защита на населението”, Център за 

обществена подкрепа гр. Садово и Комисия по обществен ред и сигурност. 

 

            През отчетния период в деловодството на Общинска администрация са 

постъпили общо 155 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 69 крайно нуждаещи се граждани на 

Общината на стойност   8 650 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.           

 



           Създаде се електронен сайт на Общината и това дава възможност жителите 

на Общината своевременно да се запознават с взетите от Общинския съвет 

решения и приети важни нормативни документи. 

           Всички взети решения от Общинския съвет са изпращани от звеното по Чл. 

29а от ЗМСМА до кмета на Общината и Областен управител на област Пловдив в 

законово определения 7-дневен срок от приемането им.  

                   

           Със задоволство мога да отчета, че през отчетния период – 01.01.2014г.-

31.12.2014г. от Областен управител на област с административен център гр. 

Пловдив е върнато за ново обсъждане едно единствено решение на Общински 

съвет–Садово – Решение № 382, взето с Протокол № 36 от 31.01.2014 г., с което 

се приема Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, собственост на община Садово, област Пловдив. Това е мерило на 

нашата работа, и голям принос за това има компетентността на юрисконсулта към 

Общинския съвет.  

          

           През отчетния период е постъпило едно питане от общинския съветник 

Зарко Давчев, на което кмета на Общината е отговорил писмено. 

 

             

            Уважаеми граждани на Община Садово, 

            Уважаеми колеги,  

 

            В заключение мога да подчертая и имам основание да твърдя, че 

наложените делови тон, колегиални отношения и конструктивно поведение на 

целия състав на Общинския съвет е добра практика, която се надявам да се запази 

до края на мандата. 

            Сигурен съм, че общинските съветници както досега са подхождали много 

отговорно към задълженията си, ще продължат и занапред да показват активно 

отношение към решаване на проблемите на гражданите и да допринасят за 

успешното развитие на нашата община. 

           А най-добра оценка за нашата работа ще бъде дадена от гражданите на 

Община Садово на местните избори през 2015 година. Нека да продължим да 

полагаме усилия, за да отговорим на очакванията им. 

 

 

 

                                                                   Председател на ОбС:   Георги Буков 
 


