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                       8900 Нова Загора, ул. “24 май” № 1, тел. 0457/6-86-18 

                    e-mail: obs_nz@abv.bg  

 

 

О Т Ч Е Т  

за дейността на Общински съвет - Нова Загора  

за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание чл. 55, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Нова Загора, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация ви предоставям 

Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 

01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.  

Отчетът е преди всичко фактологичен и в него са отразени 

броят на заседанията, проведени от Общински съвет Нова Загора, 

броят на приетите решения, както и броят на  заседанията на 

постоянните и временни комисии. 
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През изтеклите шест месеца, са свикани и проведени 8 

работни заседания и едно тържествено заседание, посветено на 

Петковден – Празника на Нова Загора. Приетите решения на 

съвета за отчетния период са 112 броя.  

Вносители на проектите за решения са Кметът на Общината и 

заместник-кметовете, Председателят  на ОбС, Председатели на 

постоянните комисии, общински съветници.  

 През отчетния период са приети 7 решения, отнасящи се до 

организацията и работата на Общински съвет Нова Загора и 

неговите постоянни комисии. 

Общински съвет Нова Загора за второто шестмесечие на 

2017 г. с Решение № 412/19.07.2017 г. е приел Наредба за реда за 

спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на град Нова Загора, както и следните решения за  

изменение на действащи подзаконови нормативни актове: 

Решение № 413/19.07.2017 г. и Решение № 486/22.11.2017 г. за 

изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова 

Загора; Решение № 427 и № 428/24.08.2017 г. за изменение на 

Наредбата за рекламната дейност на територията на община Нова 

Загора и Решение № 485/22.11.2017 г. за промяна в Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Нова Загора. 
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 За отчетния период има приети 16 решения, касаещи 

бюджета и финансите на Община Нова Загора: 

През второто полугодие на 2017 г. са разгледани и приети от 

Общински съвет Нова Загора 30 решения относно придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, като това са 

решенията за приемане и допълване на програмата за управление и 

разпореждане с общинската собственост в Община Нова Загора за 

2017 г., продажби и отдаване под наем на общинско имущество, 

промяна на собствеността и начина на трайно ползване на общински 

поземлени имоти, възстановяване право на собственост, издаване на 

разрешителни за водовземане от повърхностни водни обекти и др. 

Решенията за одобряване проекти за изработване на 

подробни устройствени планове, даване на съгласие за 

учредяване право на прокарване през общински имоти са десет. 

Общински съвет Нова Загора за периода е приел 23 решения, 

касаещи здравеопазването и социалната дейност, като с 16 

решения са отпуснати еднократни финансови помощи на 

граждани на общината, в размер на 5750 лв. и 3 са за отпускане на 

персонални пенсии.  

За шестмесечието са приети 4 решения, касаещи 

образованието и културата. 

Извън статистиката, редно е да откроим по-важните теми, 

които ни занимаваха през отчетния период. Важни за община 

Нова Загора и нейните граждани са: 
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- Решение № 410/19.07.2017 г., с което се прие Обръщение 

– искане от името на общинските съветници при 

Общински съвет Нова Загора до Министъра на вътрешните 

работи и Областния управител на Област Сливен, във 

връзка със зачестилите случаи на агресия и хулигански 

прояви от страна на лица от ромски произход в гр. Нова 

Загора; 

- Решение № 439/20.09.2017 г. за приемане на информация 

за текущото изпълнение на общинския бюджет за първото 

шестмесечие на 2017 г.; 

- Решение № 443/20.09.2017 г., с което се прие Докладна 

записка на Временната комисия, избрана с Решение № 

238/28.10.2016 г. за резултатите от водената преписка с 

институциите в Република България, относно намиране 

отговори за причините, предизвикващи замърсяване на 

въздуха в гр. Нова Загора и околността от завода за биогаз 

на група „Градус“ с периодично излъчване на неприятни 

миризми от производствената му дейност. С това решение 

Общинския съвет задължи Председателя да сезира 

Президента и Министър-председателя на Република 

България  с приетата докладна записка; 

- Решение № 464/26.10.2017 г. относно приемане на 

декларация за несъгласие с приетите цени от „В и К“ ООД 

гр. Сливен на водоснабдителните и канализационните 
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услуги за периода от 2017 г. до 2021 г.; 

- Решение № 487/22.11.2017 г. за приемане на „Общински 

план за действие за интегриране на ромите, живеещи при 

сходни условия граждани на Община Нова Загора 2017 – 

2020 г.“; 

- Решение № 490/22.11.2017 г. относно разглеждане на 

оценка за състоянието на В и К сектора в община Нова 

Загора и перспективи за развитието му. 

В седемте постоянни комисии към Общинския съвет се 

разглеждат предоставените им от Председателя проекти за 

решения и други актове по компетентност. При нужда от 

допълнителна информация на заседанията на постоянните 

комисии присъстват представители на Общинска администрация - 

кмет, заместник - кметове, секретар на Община, други 

специалисти от Общинска администрация или компетентни лица 

от съответния ресор. В комисиите подробно се обсъжда всяка 

точка от дневния ред, обсъждат се конкретните предложения, за 

да се стигне до най-доброто решение, като водещо е желанието 

всички въпроси, подлежащи на обсъждане на заседанията, да 

бъдат законово подплатени и целесъобразни. 

             

- Постоянна комисия по нормативна уредба, 

законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските 

права, с председател Георги Мангъров и секретар 
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Димитър Бънов e заседавала 6 пъти, има приети 3 доклада 

и 30 становища; 

- Постоянна комисия по финанси и бюджет, с председател 

Цветана Димитрова и секретар Стела Йорданова е 

заседавала 6 пъти и е приела 23 становища; 

- Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска 

политика и екология с председател Бояна Гидикова и 

секретар Янка Симеонова е провела 7 заседания, на които 

са разгледани 45 предложения за решения и са приети 

становища по тях; 

- Постоянна комисия по социална политика, 

здравеопазване и спорт, с председател Сергей Радилов и 

секретар Стоян Петров е заседавала 7 пъти и е приела 40 

становища; 

- Постоянна комисия по култура, образование и 

вероизповедания, с председател Андония Спасова и 

секретар Стоян Пенев е провела 6 заседания, на които е 

приела 16 становища; 

- Постоянна комисия по международно сътрудничество, 

оперативни програми и неправителствени организации, с 

председател Константин Тачев и секретар Марияна 

Костадинова е заседавала шест пъти и има 11 становища; 

- Постоянна комисия по установяване, предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси, с председател Нейчо 
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Минчев и секретар Венелина Беляшка е провела 6 

заседания.  

- Временната комисия, която е определена с Решение 

№208 от 27.09.2016 г. на ОбС, за отчетния период е 

провела едно заседание, на което е приела Докладна 

записка за резултатите от водената преписка с 

институциите в Република България, относно намиране 

на отговори за причините, предизвикващи замърсяване 

на въздуха в гр. Нова Загора и околността от завода за 

биогаз на група „Градус“ с периодично излъчване на 

неприятни миризми от производствената му дейност.  

За шестмесечието няма върнати от страна на кмета за ново 

обсъждане актове на Общинския съвет или оспорени такива пред 

административен съд. В изпълнение на правомощията си по чл. 

45, ал. 4 от ЗМСМА, през отчитания период Областният управител 

не е връщал за ново обсъждане и не е оспорвал пред съда 

решения на Общинския съвет. Всички решения са обявени в 

срок на Интернет страницата на общината и на 

информационното табло на Общински съвет.  

Присъствието на заседанията на Общинския съвет и на 

неговите комисии от страна на общинските съветници е редовно. 

Отсъствията са по уважителни причини, като предварително съм 

бил уведомяван за отсъствието.  
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Уважаеми общински съветници, за реализиране на всички 

тези решения на Общинския съвет през отчетния период беше 

налице ефективно взаимодействие между Общинския съвет и 

неговите комисии от една страна и кмета и общинската 

администрация от друга и в тази връзка искам да благодаря на 

общинска администрация за отзивчивостта и пълното им 

съдействие при разрешаването на проблеми от различно 

естество, касаещи граждани, организации и др.  

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

         (Г. НИКОЛОВ) 

     


