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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 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Дейността на общинските съвети, като органи на местното 

самоуправление, се осъществява съгласно Конституцията на 

Република България, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, действащото законодателство и е 

съобразена с Европейската харта за местно самоуправление.  

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация на Общински съвет Нова Загора, Председателят 

на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, който се 
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разглежда в открито заседание и се разгласява на населението 

на общината. Информацията в него представя дейността на 

Общински съвет Нова Загора и неговите комисии за периода от 

01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.  

За първото шестмесечие на 2022 г. Общинският съвет е 

провел седем заседания и са приети 107 решения. Едно от тези 

решения с № 566 от 28 април 2022 г., прието на извънредно 

заседание на Общинския съвет, e относно избор на временно 

изпълняващ длъжността кмет на община Нова Загора. Всички 

знаем, че това решение беше прието поради обстоятелствата, 

наложени от внезапната кончина на Кмета на общината г-н 

Николай Грозев. 

 През отчетния период има приети десет решения, 

отнасящи се за организацията и работата на Общински съвет 

Нова Загора и неговите постоянни комисии.   

За изтеклото шестмесечие са приети 10 решения, касаещи 

бюджета и финансите на Община Нова Загора. 

С Решение № 540/14.04.2022 г. е приет Бюджета на община 

Нова Загора за 2022 г. 

През първото полугодие на 2022 г. са разгледани и приети 

от Общински съвет Нова Загора 43 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 
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собственост в Община Нова Загора за 2022 г., продажби и отдаване 

под наем на общинско имущество, промяна на собствеността и 

начина на трайно ползване на общински поземлени имоти, издаване 

на разрешителни за водовземане от повърхностни водни обекти и др.  

С Решение № 571 от 31.05.2022 г. е приета Програма и план на 

действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Нова Загора за периода 2022 - 2026 год; с 

Решение № 572 от 31.05.2022 г. е приета Програма за опазване на 

околната среда на Община Нова Загора за Периода 2021-2028 г.; с 

Решение № 573 от 31.05.2022 г е приета Програма за управление на 

отпадъците на Община Нова Загора за периода   2021 -   2028 г. 

Общински съвет Нова Загора за периода е приел 6 решения, 

касаещи здравеопазването и социалната дейност, като с 4 

решения са отпуснати еднократни финансови помощи на 

граждани от общината, в размер на 1200  лв., а с Решение № 559 

от 14.04.2022 г. е приета Общинска програма за закрила на 

детето за 2022 г. в Община Нова Загора. С Решение № 574 от 

31.05.2022 г. се прекратява предоставянето на социалната услуга, 

държавно делегирана дейност, Център за настаняване на деца и 

младежи без увреждания, с. Асеновец, считано от 01.05.2022 г. 

Двадесет и две са решенията за одобряване проекти за 

изработване на подробни устройствени планове, даване на 

съгласие за учредяване право на прокарване през общински 



4 

 

имоти. С Решение № 580 от 31.05.2022 г.  е приет Доклад за 

изпълнение на Общия устройствен план на Община Нова Загора. 

Решенията, които се отнасят до търговските дружества, 

собственост на общината и такива с общинско участие са 4 бр.  

Общинският съвет има приети 3 решения, свързани с 

образование и култура, касаещи читалищата, училищата и 

детските градини на територията на община Нова Загора. 

За отчетния период с Решение № 539 от 14.04.2022 г.  е 

приета Наредба за условията и реда за използване на спортните 

обекти и съоръжения, собственост на Община Нова Загора; с 

Решения №  560 от 14.04.2022 г. и № 567 от 31.05.2022 г. са 

приети Наредби за изменение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Нова Загора. 

На основание чл. 22 на ЗМСМА, актовете на ОбС са 

изпращани в 7-дневен срок от приемането им на Кмета, на 

Областния управител и Районна прокуратура Сливен. 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 ОбС. Всички решения се обявяват в 

Интернет страницата на общината, както и на 

информационното табло на Общински съвет.  
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Вносители на проектите за решения са Кметът на Общината 

и заместник-кметовете, Председателят  на ОбС, Председатели на 

постоянните комисии, общински съветници.  

Внесените проекти за решения се обсъждат предварително 

на заседания на Постоянните комисии и се приемат становища 

по тях.  

Постоянните комисии към Общинския съвет са онези 

структури, които са в основата на динамиката на цялата дейност 

на местния законодателен орган. В тях се водят споровете и 

дискусиите, сблъскват се мненията и позициите, правят се 

разумните компромиси, докато се стигне до общо становище – с 

високото съзнание, че то трябва да е най-правилното и най-

полезното за хората, за града и за общината.  

 Комисиите заседават преди всяко заседание по график. 

Постъпилите допълнително материали се предоставят за 

становище на компетентните постоянни комисии. 

Комисиите на Общинския съвет приемат внесените 

проекти, съгласно основното предложение, предлагат 

изменения и допълнения, отхвърлят проекти или изискват 

допълнителни справки и информация по внесените 

предложения. 

След всяко заседание на постоянните комисии се изготвят 

становища по разгледаните предложения. 
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Видно от протоколите, броят на проведените заседания на 

Постоянните комисии е следният: 

Постоянна комисия по нормативна уредба, 

законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, с 

председател Георги Николов и секретар Пенка Калина – Колева 

e заседавала 7 пъти, има приети 39 становища. 

Постоянна комисия по финанси и бюджет, с председател 

Цветана Рашева и секретар Анна Добрева е заседавала 6 пъти и 

е приела 20 становища. 

Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска 

политика и екология с председател Маргарит Тодоров и секретар 

Янка Симеонова е провела 6 заседания, на които са разгледани 

56 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 6 пъти и е приела 21 становища. 

Постоянна комисия по култура, образование и 

вероизповедания, с председател Андония Спасова и секретар 

Севдалина Борносузова е провела 5 заседания, на които е 

приела 9 становища. 

Постоянна комисия по международно сътрудничество, 

оперативни програми и неправителствени организации, с 

председател Константин Тачев и секретар Цвета Станева е 

заседавала шест пъти и има приети 7 становища. 
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Постоянна комисия по  противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, с председател 

Нейчо Минчев и секретар Василена Костадинова е провела 6 

заседания. Комисията е изготвила Доклад по чл.3, ал. 8 от 

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване конфликт на интереси, с който 

бяха запознати общинските съветници. 

За осведоменост на гражданите за  работата на Общинския 

съвет се използват различни способи за информиране – 

излъчването им на живо в сайта на Община Нова Загора, както и 

на запис по радио „Нова“ Нова Загора, публикуване на дневния 

ред на заседанията и приетите решения на информационното 

табло и на интернет – страницата на общината.  

  

Уважаеми общински съветници,  

Изминалият отчетен период дава основание на всеки един 

от нас за реална преценка на извършеното до сега и приноса му 

в общия обем от работата за подобряване на местното 

самоуправление и развитие на общината. Вярвам, че всички в 

тази заля ясно осъзнаваме, че  трябва да продължим пътя, който 

следва да извървим заедно в името на общата ни цел – решаване 

всички важни въпроси от местно значение. 
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Завършвам отчета с благодарност към всички колеги 

общински съветници за отговорността, която проявяват към 

работата си в интерес на жителите на община Нова Загора. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  

         (Б. ГИДИКОВА) 


