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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 05.11.2015 г. – 31.05.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и  чл. 55 ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 

два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите 

комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява 

на населението на общината чрез публикуването им на интернет 

страницата на Община Нова Загора, чрез публикуването им в 

средствата за масово осведомяване и чрез разлепване на 

информационното табло на Община Нова Загора. Отчетът, който 

ви предлагам, обхваща периода от конституирането на 
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Общинския съвет до 31.05.2016 г.  

В Общински съвет мандат 2015 – 2019 г. са избрани 29 

общински съветници, разпределени по партии, както следва: ПП 

ГЕРБ - 15 съветника, ПП БСП е с петима съветника, Коалиция 

Реформаторски блок е с двама представители в ОбС, ПП 

Движение „Напред България“ има двама съветника, ПП „Никола 

Петков“ – двама съветника, ПП АТАКА – 1 съветник, НФСБ – 1 

съветник и ДПС – 1 съветник. Към настоящия момент в ОбС – 

Нова Загора има регистрирани две групи общински съветници – 

група общински съветници „Граждани за европейско развитие на 

България“, с председател Сергей Радилов, в която има 16 

съветника и група общински съветници „Българска 

социалистическа партия“ с председател Пепа Беева, в която има 

пет съветника.  

С Решение № 2 от 05.11.2016 г. бе създадена Временна 

комисия за изработване на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, а с Решение 

№ 3/23.11.2015 г. бе приет Правилника на Общински съвет Нова 

Загора. 

С Решение № 4 от 23.11.2015 г. са утвърдени седем 

постоянни комисии към Общинския съвет със седем числен 

състав: 

- Постоянна комисия по нормативна уредба, 
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законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските 

права, с председател Георги Мангъров и секретар 

Димитър Бънов; 

- Постоянна комисия по финанси и бюджет, с председател 

Цветана Димитрова и секретар Стела Йорданова; 

- Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска 

политика и екология с председател Бояна Гидикова и 

секретар Янка Симеонова; 

- Постоянна комисия по социална политика, 

здравеопазване и спорт, с председател Сергей Радилов и 

секретар Стоян Петров; 

- Постоянна комисия по култура, образование и 

вероизповедания, с председател Андония Спасова и 

секретар Стоян Пенев; 

- Постоянна комисия по международно сътрудничество, 

оперативни програми и неправителствени организации, с 

председател Константин Тачев и секретар Марияна 

Костадинова; 

- Постоянна комисия по установяване, предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси, с председател 

Нейчо Минчев и секретар Венелина Беляшка. 

Настоящият Общински съвет от началото на своя мандат е 

провел девет заседания, на които са приети 149 решения. 

Основен вносител на проектите за решения е общинската 



4 

 

администрация, в лицето на Кмета на Общината и заместник-

кметовете. Общински съветници са вносители на 40 

предложения за решения. Няма върнати за ново обсъждане 

решения от областния управител на Сливенска област. В 

изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА 

Кметът на Общината не е върнал за ново обсъждане или оспорил 

пред съда актове на Общинския съвет. 

Постъпилите проекти за решения се обсъждат в заседания 

на постоянните комисии към Общинския съвет, които се 

провеждат преди всяко заседание на Общинския съвет и са 

открити. Постоянните комисии към Общинския съвет разглеждат 

предоставените им проекти за решения и други актове, 

компетентно и професионално. За всички заседания се води 

протокол. На заседанията на комисиите присъства кметът  на 

общината, заместник-кметовете и специалисти от 

общинска администрация. Становищата на комисиите се 

приемат след гласуване   за   всяко   предложение.  

Седемте постоянни комисии към Общинския съвет са 

заседавали както следва: 

- Постоянна комисия по нормативна уредба, 

законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските 

права – 7 пъти, има приети 32 становища; 

- Постоянна комисия по финанси и бюджет е заседавала 7 

пъти и е приела 37 становища; 
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- Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска 

и инвестиционна политика и екология е провела 7 

заседания, на които са разгледани 63 предложения за 

решения и са приети становища по тях; 

- Постоянна комисия по социална политика, 

здравеопазване и спорт е заседавала 7 пъти и е приела 

51 становища; 

- Постоянна комисия по култура, образование и 

вероизповедания има 7 заседания, на които е приела 15 

становища; 

- Постоянна комисия по международно сътрудничество, 

оперативни програми и неправителствени организации 

е заседавала седем пъти и има 10 становища; 

- Постоянна комисия по установяване, предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси е провела 7 

заседания.  

 Общинските съветници редовно присъстваха на 

заседанията на постоянните комисии и няма непроведено 

заседание на постоянна комисия поради липса на кворум. 

Отсъствията са по изключение и в по-голямата си част по 

уважителни причини. 

 През отчетния период са приети 9 решения, касаещи 

организацията и работата на Общински съвет Нова Загора и 

неговите постоянни комисии. 
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Общински съвет Нова Загора със свои решения е приел 

следните изменения и допълнения в действащи подзаконови 

нормативни актове и правилници, както следва:  

- С Решение № 33/22.12.2015 г. е направена промяна в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Нова Загора; 

- С Решение № 60 от 25.02.2016 и Решение № 

137/13.05.2016 г. е изменена и допълнена Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Нова Загора; 

- С Решение № 137 от 13.05.2016 г. е приета промяна на 

Наредба за реда и условията за извършване на 

строителни и монтажни работи на елементи от 

техническата инфраструктура на територията на община 

Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени 

(улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални 

пространства, общински пътища, зелени площи и др.) 

- С Решение № 106/19.04.2016 г. е променена Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община 

Нова Загора; 

- С Решение № 127/19.04.2016 г. е приет Правилник за 

устройството и дейността на Исторически музей Нова 

Загора. 
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С Решение № 47/28.01.2016 г. е приет Бюджета на Община 

Нова Загора за 2016 г. За отчетния период има приети 27 

решения, касаещи бюджета и финансите на Община Нова Загора. 

Други важни решения за Община Нова Загора и нейните 

граждани са: Решение № 15/03.12.2015 г., с което е приета 

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост 

за периода 2016 г. - 2019 г., Решение № 45/28.01.2016 г. за 

приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г., Решение 

№ 75/24.03.2016 г., с което е приета Стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020), Годишен 

план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на 

социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2016 

година и Годишен план за действие по изпълнение на 

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова 

Загора (2016 - 2020) за 2017 година, Решение № 107/19.04.2016 г. 

за приемане на Програма за управление на отпадъците до 2020 

г., Решение № 108/19.04.2016 г. за приемане на Програма за 

закрила на детето за 2016 г., решения за приемане и 

актуализация на Бюджета на Община Нова Загора за 2016 г. и др.  

През периода са разгледани и приети от Общински съвет 

Нова Загора 51 решения, свързани с придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като това са решенията за 

приемане и допълване на програмата за управление и 
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разпореждане с общинската собственост в Община Нова Загора за 

2016 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 

разрешително за водовземане от повърхностни водни обекти и др. 

11 са решенията за одобряване проекти за изработване на 

подробни устройствени планове, даване на съгласие за 

учредяване право на прокарване през общински имоти. 

Решенията, които се отнасят до търговските дружества, 

собственост на общината и такива с общинско участие са 10 бр. 

Общински съвет Нова Загора за отчетния период е приел 29 

решения, касаещи здравеопазването и социалната дейност, 18 от 

тях са за отпускане на еднократни финансови помощи на 

граждани на общината, в размер на 5400 лв., 3 решения са за 

отпускане на средства по Правилника за финансово подпомагане 

на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие 

на семейства с репродуктивни проблеми на територията на 

Община Нова Загора и 4 са за отпускане на персонални пенсии.  

Общинският съвет е присъдил 1 медал „Д.П.Сивков“ и има 

приети 5 решения, свързани с образование и култура.  

Приетите решения и протоколи от заседанията се 

изпращат на кмета на общината, на областния управител и в 

Районна прокуратура в седемдневен срок от провеждането им. 
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Всички решения се обявяват в Интернет страницата на 

общината, както на информационното табло на Общински съвет.  

От началото на този мандат в деловодството на Общински 

съвет Нова Загора са постъпили 22 жалби, писма, искания и 

заявления от граждани и фирми, които са насочени към 

постоянните комисии. Всички въпроси от компетентността на 

съответните комисии се разглеждат задълбочено и 

професионално.  

 

Уважаеми общински съветници, 

 

      Инициативата на кмета и неговия екип е изключително 

важна. Добрите намерения и добрите постижения в града и 

общината не биха били възможни без общата воля на 

общинските съветници, без тяхната инициатива и подкрепа на 

всяко хубаво начинание. Всяко значително действие на местната 

изпълнителна власт е предшествано от решение на местната 

законодателна институция. Така ние, като общински съветници, 

поемаме отговорността за него пред гражданите. 

В обобщение, считам, че Общински съвет Нова Загора  

мандат 2015-2019 г. положи добро начало на работата си и може 

да продължи да я извършва успешно в интерес на местната 

общност и съобразно правомощията си по Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация и българското 

законодателство като цяло.  

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата дейност на 

Общинския съвет през изминалия период от началото на 

мандата. Завършвам, осъзнавайки необходимостта от взаимните 

усилия на всички ни за още по-добри резултати в работата на 

Общинския съвет и с благодарност към общинската 

администрация и всички колеги общински съветници  за 

отговорността, която проявяват към работата си, в интерес на 

жителите на община Нова Загора.  

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ 

          


